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Oud-voorzitter Adri van den Brink plotseling overleden 
 

Op 21 september jl. kreeg het bestuur het 

bericht dat in de voorafgaande nacht oud-

voorzitter Adri van den Brink was overleden. 

Geheel onverwacht, dus de schok voor de naaste 

familie moet groot zijn geweest. Ook de 

Historische Vereniging Die Goude is diep geraakt 

door dit plotselinge verlies. Adri is een aantal 

jaren bestuurslid en vervolgens voorzitter 

geweest, tot zijn werkzaamheden als hoogleraar 

in Wageningen alle inzet opeisten. Toen hij met 

emeritaat ging, vond hij de ruimte om opnieuw 

in verenigingsverband actief te worden. 

 

Adrianus van den Brink werd op 18 juli 1953 

geboren in Velsen. Hij studeerde in 1978 af aan 

de Universiteit Wageningen in de richting NM-21, 

Cultuurtechniek A. In zijn dagelijks werk hield 

hij zich bezig met de ruimtelijke ontwikkeling 

van ons land, o.a. bij de Dienst Landelijk Gebied 

van het Ministerie van Landbouw, Natuur en 

Voedselkwaliteit. Vervolgens werd hij hoogleraar 

landschapsarchitectuur en ruimtelijke planning 

in Wageningen. Toen Adri en zijn vrouw Ank in 

Gouda kwamen wonen, werd hij – gezien zijn 

belangstelling voor geschiedenis- meteen lid van 

Die Goude en vanaf 2001 ook bestuurslid. In 

Tidinge van Die Goude schreef hij een reeks 

artikelen onder de titel 'Gespaard landschap'. 

Daarin werden onder meer Stolwijkersluis, de 

zelling Veerstalblok, de Bloemendaalseweg, de 

Mallegats Wijhe en het Moordrechts Verlaat 

besproken. Van 2008 tot 2012 was Prof.dr.ir. A. 

van den Brink voorzitter van Die Goude. In die periode trad hij ook op als dagvoorzitter van de 

Waterconferenties die het Gouds Watergilde organiseerde (o.a. in 2008 ‘Geef water zijn verleden 

terug’ en in 2011 ‘In naam van Oranje doe open de sluis’). Heel belangrijk was ook zijn inzet voor 

de restauratie en openstelling van de Stolwijkerschutsluis, waarvoor hij met een team studenten uit 

Wageningen de waardestelling heeft opgebouwd. Tijdens zijn voorzitterschap werd het grote 

project Stad van de Gouwenaars opgezet; vier achtereenvolgens verschijnende boeken van de 

ruimtelijke ontwikkeling per stadsdeel, met een toelichting op alle straatnamen, wateren en 

bruggen.  

 

Na zijn afscheid in Wageningen in 2019 werd Adri van den Brink lid en steunpilaar van de redactie 

van ons kwartaalblad Tidinge. Dit voorjaar ging hij enthousiast meedraaien in het projectteam van 

Die Goude dat ervoor zorgt dat de ANWB-bordjes in Gouda er bij aanvang van het feestjaar 

Gouda750 weer schitterend uitzien. Ook aan die inzet is nu een einde gekomen, net als aan zijn 

voornemen om een ‘Biografie van de Gouwe’ te schrijven.  

 

De afscheidsdienst heeft op 29 september plaatsgevonden in de Ontmoetingskerk te Gouda. Het 

bestuur heeft zijn vrouw, Ank Branderhorst, hun kinderen en verdere familie gecondoleerd met dit 

verlies. Vanuit de redactie van de Tidinge zal in het laatste nummer van dit jaar nader worden 

ingegaan op de rol en betekenis van Adri van den Brink. 

  

Adri van den Brink op 23 juni 2011 als dagvoorzitter van de 
Waterconferentie 
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Gouda is gefundeerd op bier; 
lezing maandag 11 oktober door Remco van Gastel 
 

Vroegere stadsbestuurders zeiden het al: ‘Gouda is gefundeerd 

op bier.’ Het was geen woord gelogen. Want halverwege de 15e 

eeuw, nog geen twee eeuwen nadat Gouda stadsrechten kreeg, 

groeide de stad uit tot de grootste bierproducent van Europa. 

Bijna een eeuw lang was het de bierindustrie die het ritme van 

de stad bepaalde. Zij gaf werk aan duizenden stadsgenoten, die 

jaarlijks tientallen miljoenen liters bier produceerden. Dat bier 

was geliefd onder alle lagen van de bevolking en werd 

gedronken tot ver buiten de eigen stadsgrenzen. Dit bier gaf ook 

de ontwikkeling van de stad een flinke impuls. Des te 

wonderbaarlijker dat er vandaag de dag nog zo weinig van die 

middeleeuwse brouwers te zien is in de stad. Remco van Gastel 

dook in deze geschiedenis en publiceerde hierover, samen met 

Die Goude, het boek Stad van bier. Dat de eerste druk van dit 

boek al binnen drie weken was uitverkocht, geeft aan dat hij 

niet de enige was die zich verwonderde over dit bijzondere hoofdstuk uit de Goudse geschiedenis. 

Op maandag 11 oktober geeft Remco zijn eerste publieke lezing over het boek. Hij gaat daarbij in 

op de rol die het bier speelde in de middeleeuwen, het ontstaan van de Europese bierhandel en hoe 

de Gouwenaars hierbij betrokken raakten. Vervolgens laat hij zien welke ontwikkelingen, zowel 

binnen als buiten de stad, ertoe leidden dat 

de Gouwenaars een koppositie konden 

innemen in deze Europese bierhandel en welk 

effect dit had op de stad en haar inwoners. 

Ten slotte zal hij uiteenzetten hoe het 

uiteindelijk misging voor de brouwers en 

waarom we er vandaag de dag zo weinig van 

terugzien in de stad.  

 

Remco van Gastel (*1978) is geboren in 

Middelburg, groeide op in Tilburg, verhuisde 

na zijn studie Economie naar Utrecht en 

woont sinds 2009 in Gouda. Hier meldde hij 

zich aan voor de cursus Goudologie. Het 

verhaal over het Goudse bier fascineerde hem 

dermate, dat hij hier meer over wilde lezen. 

Toen bleek dat hier nog geen boek over 

geschreven was, besloot hij zelf op zoek te 

gaan naar het verhaal van deze bijzondere 

geschiedenis. Remco woont in de binnenstad 

van Gouda, met zijn vrouw en hun drie 

zoontjes. In het dagelijks leven houdt hij zich 

bezig met het tegengaan van 

kansspelverslaving en schrijft hij regelmatig 

artikelen voor Het Kontakt/Goudse Post. 

 

De lezing wordt gegeven in sociëteit Concordia, Westhaven 27. Aanvang 20.00 uur. Toegang gratis. 

LET OP! Die Goude volgt voor haar bijeenkomsten het actuele protocol van het kabinet als het gaat 

om coronamaatregelen. Dat betekent dat u zich voor deze lezing op maandagavond 11 oktober niet 

meer hoeft aan te melden. Wel wordt uw corona QR-code gecontroleerd. De QR-code kunt u op uw 

smartphone installeren via de CoronaCheck-App en uw DigiD. Het is ook mogelijk om de QR-code 

thuis uit te printen en het papier mee te nemen naar Concordia. Mocht u niet over een smartphone 

beschikken, dan kunt u een papieren bewijs per post thuisgestuurd krijgen. Met uw BSN-nummer en 

postcode kunt u de Coronapas telefonisch aanvragen via 0800-14 21. 
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Boekpresentatie Geschiedenis van Gouda op 20 november  

 

Zoals in Nieuwsbrief 118 aangekondigd wordt ons nieuwe boek Geschiedenis van Gouda op 

zaterdagmiddag 20 november a.s. gepresenteerd. Daar zal het boek ook te koop zijn. 

De boekpresentatie in de Sint-Janskerk wordt georganiseerd door het Programmateam Gouda750. 

Het is een zogenaamd aanloopevenement voor het officiële feestjaar dat van april tot september 

2022 loopt. Alle leden van Die Goude ontvangen hiervoor per mail de uitnodiging die het Team 

Gouda750 gaat opstellen. De uitnodiging wordt ook opgenomen in de volgende Nieuwsbrief. Het 

evenement is voorts een ontmoetingsmoment voor alle mensen/instanties die op een of andere 

manier betrokken zijn bij de organisatie van Gouda750. 

Aan het programma wordt de laatste hand gelegd, maar de belangrijkste onderdelen staan vast. Na 

de ontvangst vanaf 13.00 uur heet het Programmateam Gouda750 de aanwezigen om 13.30 uur 

welkom. Daarna volgt een lezing door emeritus hoogleraar Herman Pleij en een muzikaal 

intermezzo. Na een toelichting op een uniek element in het boek, de zes reconstructietekeningen 

van Paul Becx (zie elders in dit nummer), wordt het ‘eerste exemplaar’ van het boek door Ronald 

Verkuijl, voorzitter van Die Goude, aangeboden aan Pieter Verhoeve, burgemeester van Gouda. 

Daarna is er gelegenheid om het boek te kopen en om een glaasje of kopje met inhoud te 

consumeren. Om 16.00 uur begint het reguliere zaterdagmiddagconcert van de Sint-Janskerk.  
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Zes unieke tekeningen in Geschiedenis van Gouda 
 

Op zaterdag 20 november a.s. komt Geschiedenis 

van Gouda uit, ons nieuwe boek waarin zes 

historici uit eigen kring het verleden van onze 

stad eigentijds vastleggen. Een uniek onderdeel 

van het boek vormen de zes tekeningen van 

situaties of gebeurtenissen in de middeleeuwen, 

waarvan geen beeldmateriaal bestaat. Het was 

Henkjan Sprokholt die dat probleem aan de orde 

stelde toen de redactie drie jaar terug van start 

ging. Zijn voorstel om reconstructietekeningen te 

laten maken vond breed bijval, ook al was 

meteen duidelijk dat die niet meer betaald 

zouden kunnen worden uit het budget dat de 

vereniging ter beschikking had gesteld. Toen is 

met succes subsidie aangevraagd. Het Fonds 

Gouda750 verstrekte een bijdrage voor vijf 

tekeningen; de stichting Het oude Mannenhuys 

nam er één voor haar rekening. Ondertussen was 

er – op basis van een groslijst die Henkjan 

Sprokholt had opgesteld - een keuze gemaakt van situaties of gebeurtenissen die het meest voor 

afbeelding in aanmerking zouden komen:  

1. Rond 1150: Panorama in zuidoostelijke richting vanaf een punt boven de (nog niet 

bestaande) Markt. Te zien: de Hof van (mogelijk) de Van der Goudes, de motte en de 

voorhofstede. De Haven bestaat nog niet. 

2. 1353: Panorama vanuit hetzelfde standpunt, richting de IJssel. Hoofdthema’s: de bouw van 

de toren van de Sint-Janskerk, stadsmuren en –poorten in aanbouw, de Doelen met 

schietbaan, restanten van Het Hof. Op de motte staat een molen, de Haven is gegraven, 

maar het Kasteel staat er nog niet, alleen het Tolhuis. 

3. 1448: Blik naar het noorden vanaf de kerktoren over het Marktveld richting Hoogstraat. Het 

(nieuwe) stadhuis is in aanbouw. 

4. 1552 (14 januari): Blik naar het oosten in de Sint-Janskerk na blikseminslag en brand. 

Balken, gewelven en pilaren zijn ingestort. De kerkmeesters en de gebroeders Crabeth 

nemen de schade op. 

5. 1578: Blik naar het zuidoosten. Het Kasteel van Gouda wordt in opdracht van het 

stadsbestuur afgebroken, alleen de Chartertoren blijft staan. Het sloopmateriaal wordt 

opgeslagen voor hergebruik. 

6. 1668: Blik naar het noordwesten over de Markt, waar het Waaggebouw wordt neergezet. De 

stadsbestuurders doen eerst een proef met een houten decorstuk. 

 

 

 

De volgende stap was het zoeken en vastleggen van een tekenaar, 

waarbij uiteindelijk de keuze viel op archeologisch illustrator Paul Becx 

uit het Brabantse Mierlo (zie foto links). Henkjan Sprokholt en Paul Becx 

hebben het project samen inhoud gegeven. Met Paul Becx is afgesproken 

dat de tekeningen ook gebruikt mogen worden voor andere activiteiten 

in het kader van de viering van Gouda750. Graag zouden we de 

tekeningen hier tonen, maar de Nieuwsbrief is niet de aangewezen 

medium voor openbaarmaking. Op 20 november a.s. komt het boek uit 

en daar staan ze in. Wel kunnen wij nu achtergrondinformatie 

verschaffen. Daarvoor is de redactie op bezoek geweest zowel bij 

Henkjan Sprokholt als bij Paul Becx. (GJJ) 

  



6 
Nieuwsbrief nr. 119 Historische Vereniging Die Goude (oktober 2021) 

Henkjan Sprokholt: een afbeelding vertelt meer dan duizend 
woorden 
 

Een logische vraag is: hoe is de keuze van de zes momenten tot stand gekomen? Henkjan Sprokholt 

maakt duidelijk dat het specifieke doel van dit project gezorgd heeft voor een chronologische 

denklijn. ‘In beginsel zou er vanaf de twaalfde eeuw, de vorming van de hofstede van de Van der 

Goudes, uit elke eeuw een situatie in beeld gebracht worden, die automatisch de belangrijkste 

ruimtelijke ontwikkelingen duidelijk zou maken. Zo’n tekening zou dan tegelijk een hoofdstuk in 

het boek kunnen inleiden. Dat is grotendeels, maar niet volledig gelukt. Je zult het wel zien. 

Eigenlijk hadden we geld voor nog een zevende tekening moeten hebben.  

Het gezichtspunt van een tekening bepaalt mede wat je allemaal kunt laten zien. Een 

panoramatekening vraagt veel meer invulling en tijd dan een tekening vanaf straatniveau. Terecht 

zei Paul Becx (bijvoorbeeld bij de uitgebrande kerk van 1552) wel eens: ‘ik ga ‘omlaag’ anders moet 

ik weer tientallen huisjes gaan intekenen en ik ben al ruim over het aantal begrote uren heen.’ 

Oorspronkelijk had ik nog het idee om de tekeningen te laten maken in de stijl van tekenen die 

destijds gebruikelijk was. De eerste tekening had bijvoorbeeld uitgevoerd kunnen worden in de stijl 

van het Tapijt van Bayeux, het wandkleed uit de 11e eeuw. Maar die werkwijze zou waarschijnlijk 

vragen om zes verschillende tekenaars. 

We hebben het getroffen met Paul Becx 

die enerzijds een zeer vaardig tekenaar 

is, maar die anderzijds – geen archeoloog 

of bouwhistoricus zijnde – voortdurend 

richtinggevende vragen stelde en ook 

steeds naging of de antwoorden daarop 

wel klopten. De centrale lijn in de 

tekeningen is om de werkelijkheid van 

destijds met de beperkte bronnen die er 

zijn, zoveel mogelijk te benaderen. Dat 

betekent dat je geen scheepje met 

zijzwaarden opneemt in een jaar dat 

zo’n type nog niet voorkwam. Uniek was 

het gebruik in 1668 van een soort model 

van de gevel van de Waag, maar waar 

was dat van gemaakt, hoe werd het 

geschoord? Klopt het afgebeelde 

wagentype? De eerste proeve van de 

tekening van 1350 leverde in kleine kring 

reacties op: die huizen zijn te hoog, daar 

moet een verdieping af. Dat is een soort 

detectivearbeid, waarvoor ik zelf de boeken in moest duiken en waarvoor ik tientallen hoogleraren 

en andere deskundigen op deelterreinen heb geraadpleegd. Ik had niet gedacht dat de tekeningen 

bijna net zoveel hoofdbrekens zouden kosten als de stadsmaquette 1562. Dat onderwerp was als 

zodanig groter, maar in dit geval moest je steeds weer denken in verschillende eeuwen. Een groot 

compliment aan Paul Becx voor de manier waarop hij digitaal de uitkomst van het recherchewerk 

kritisch heeft benaderd en vervolgens heeft verwerkt. Ik ben daarin verder gegaan dan wellicht 

nodig was voor de doelgroep van het boek. Ik wil niet dat Gouda in de wereld van historische 

publicaties een pleefiguur slaat. Dat heeft me er ook toe gebracht om het woord 

reconstructietekening los te laten. Dat wekt de suggestie dat je de realiteit van destijds hebt 

gevonden. Nee, de tekeningen benaderen die voor zover we dat op grond van thans beschikbare 

informatie konden doen, maar het blijven hypotheses! Op mijn aandrang is het woord 

reconstructietekening niet in het boek terug te vinden. In de vakwereld zijn het artist impressions, 

maar daar vallen sommige mensen over die moeite hebben met Engelse termen.’ 

Wat vindt Henkjan Sprokholt de mooiste tekening? ‘De tekening van 1150 vertelt het meeste 

‘verhaal’. Die ga ik zeker gebruiken in de Goudologielessen, want een goede tekening vertelt meer 

dan duizend woorden.’ Het meest bijzonder vindt hij uiteindelijk de tekening van na de kerkbrand 

van 1552. Zoiets is nergens afgebeeld. Wat een enorme catastrofe moet dat voor de stad Gouda zijn 

geweest! (GJJ) 
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Wetenschappelijk illustrator Paul Becx: Je weet niet wat je 
ziet 
 

Begin september reisde de redactie naar het Brabantse Mierlo om van Paul Becx 

achtergrondinformatie te krijgen bij de zes tekeningen die hij voor Geschiedenis van Gouda maakte. 

In de schuur achter 

zijn huis kenmerken 

maar liefst vier 

beeldschermen zijn 

werkplek als zzp’er; 

een omgeving die de 

interviewer boven de 

ICT-pet gaat. Maar 

Paul is enthousiast 

over zijn werk en 

probeert het 

begrijpelijk uit te 

leggen.  

Ruim tien jaar zit hij 

in het 3D-vak met 

opdrachten van o.a. 

het Rijksmuseum van 

Oudheden, het 

Nederlands 

Bijbelgenootschap en 

diverse gemeenten. 

Zie verder 

https://www.paulbecx.com. Hij noemt zichzelf wetenschappelijk illustrator, meer specifiek 

archeologisch illustrator. De aanduiding tekenaar is hem te beperkt; 3D-artist wel internationaal 

gebruikelijk, maar onnodig in een vreemde taal. Zijn toegang tot het vak liep via de artistieke, niet 

via de technische kant. Je brood verdienen als schilder-tekenaar is echter weinigen gegeven, 

waarmee hij niet wil zeggen dat het als 3D-illustrator een vetpot is. De afhankelijkheid van 

opdrachtgevers kwam in coronatijd scherp boven. Zo kwam een opdracht stil te liggen, omdat het 

betreffende museum dichtging en geen inkomsten meer had. De opdracht uit Gouda was daarom 

meer dan welkom, al kon die het gat maar gedeeltelijk vullen. ‘Ik vond het ook een erg leuke 

opdracht; dus ik heb er veel tijd ingestoken, aanzienlijk meer dan op grond van het budget 

gerechtvaardigd was.’ 

 

Hoe verhoudt de Goudse opdracht zich tot ander werk zoals bijvoorbeeld het boek Stad op de schop 

over archeologische opgravingen in ’s-Hertogenbosch? Een kenmerkend verschil is de mate van 

begeleiding, die Henkjan Sprokholt voor zijn rekening nam. Paul benadrukt dat ook Henkjan er (als 

vrijwilliger!) ongelooflijk veel uren in heeft gestoken. In Den Bosch werd Paul betrekkelijk vrij 

gelaten na het doorgeven van enkele hoofdpunten. Henkjan is iemand die diep gaat als het 

detaillering betreft. Steeds opnieuw de vraag stellen: zag iets er in het betreffende jaar ook echt zo 

uit? In elke tekening zitten wel duizend elementen waarbij je je dat kunt afvragen. Die zijn ook 

allemaal aan de orde geweest. Een veelvoudige mailwisseling en talloze telefoontjes hebben aan de 

wieg gestaan van de tekeningen zoals ze er nu uitzien. Moet het gezichtspunt niet iets lager om te 

voorkomen dat al die panden overgetekend moeten worden conform de situatie van honderd jaar 

eerder? Kunnen huizen op de Wijdstraat in 1353 wel meer dan twee verdiepingen hebben gehad? De 

panden op de Markt in 1668 hebben allemaal hun eigen bouwkundige kenmerken aan luiken, 

vensters, speklagen, etc. terwijl de doorsneekijker op het eerste oog geen verschil ziet. Merkt hij 

op of er wel of niet een osendrup is opgenomen? Een trapgevel is geen trapgevel. Daar zitten talloze 

elementen aan, waarover je een vraag kunt stellen. Hoe zit het met het metselverband? Was het 

leien dak Maaslands of Rijnlands gedekt? Zat de schoorsteen nog in het midden, of al aan de zijkant? 

En dan nog moest er soms een arbitraire keus gemaakt worden. Paul Becx ziet die wisselwerking als 

noodzakelijk. Hij heeft er ook veel van geleerd, zeker waar het de huizenbouw in de 16e en 17e 

eeuw betreft. Je kunt hier niet werken met een bestek, waarin klip en klaar staat wat er op de 

https://www.paulbecx.com/
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tekening moet staan. Henkjan Sprokholt heeft ook veel referentieafbeeldingen aangedragen die 

Paul nu in zijn digitale archief heeft staan. Daarin staan niet alleen bouwkundige elementen, maar 

ook mensen, dieren en planten.  

 

Is er een voorkeurstekening? Nee, Paul Becx is bij alle zes tevreden met het eindresultaat. Het staat 

eenieder vrij om opmerkingen over een tekening te maken en dat kan ook heel nuttig zijn. Paul 

heeft moeite met mensen die gaan zitten corrigeren alleen maar om triomfantelijk te laten zien dat 

ze het beter weten: ‘Als je iets niet helemaal zeker weet, kun je het in een tekening niet wit laten. 

Hoe complexer een tekening, hoe groter de kans dat er onjuistheden in sluipen. Er komen veel 

dingen voorbij 

waarover 

eigenlijk niet 

voldoende 

bekend is. Dan 

moet je keuzes 

maken’. 

Misschien 

heeft Paul de 

grootste band 

met de 

interieur-

tekening van 

de Sint-Jan na 

de brand. Hoe 

teken je de 

brokstukken 

van 

neergestorte 

gewelven, 

balken en 

pilasters in 

een zwartgeblakerde omgeving? Hiervoor heeft Paul simulaties gemaakt van de instorting van 

diverse stukken van de kerk en daarbij rekening gehouden met het elkaar onderling toucheren van 

vallende stukken puin, waardoor de gravitatie een ander effect heeft.  

Voor mensen die de topografie niet helemaal paraat hebben, is het van belang te weten dat de 

tekeningen 1 en 2 vanuit hetzelfde perspectief zijn getekend. Het detailniveau van de tekeningen 

gaat zo ver dat sommige aspecten bij de afdruk in het boek wellicht niet helemaal tot hun recht 

komen. Hij neemt aan dat Henkjan Sprokholt daarin zal voorzien door ook te zorgen voor toelichting 

bij vertoning op een groot scherm. Paul Becx is ook zeer benieuwd naar het gebruik dat Gouda750 

van de tekeningen gaat maken. In het contract is vastgelegd dat gebruik in het kader van 

activiteiten van Gouda750 is toegestaan; daarbuiten alleen met toestemming van Paul Becx. Ze zijn 

niet voor niets 10 Gigabyte groot. Paul is benieuwd naar het boek, maar hij hoopt zijn werk volgend 

jaar ook in de stad tegen te komen. (GJJ) 
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Gevraagd: leden voor de Boekencommissie 
 

Om de mogelijkheden om een historisch boek succesvol uit te 

brengen beter te kunnen benutten, wil Die Goude een 

Boekencommissie formeren van minimaal drie personen.  

Deze commissie profileert zich op twee kwaliteiten: 

1. Affiniteit en ervaring met het schrijven en publiceren van 

historische uitgaven; 

2. Affiniteit en ervaring met het in de markt zetten van 

boeken. 

Per casus kan de boekencommissie worden aangevuld met één 

of meer deskundigen op het terrein van het onderwerp van 

dat boek. In de vaste boekencommissie zit altijd minimaal één 

bestuurslid. 

 

Achtergrond 

Het helpen realiseren dat historische manuscripten die 

bijdragen aan verrijking van de kennis van de geschiedenis van 

Gouda, daadwerkelijk als boeken verschijnen, is van begin af 

aan een hoofdtaak van Die Goude geweest. In juni verscheen 

de 45e titel in de reeks van uitgaven van Die Goude. 

In de afgelopen jaren heeft de afname van de winstmarge op historische uitgaven ertoe geleid dat 

professionele uitgevers steeds vaker letterlijk geen brood zien in het uitgeven van een historisch 

boek. Tegelijkertijd zijn de mogelijkheden voor het uitgeven van boeken in relatief kleine oplages 

in eigen beheer juist toegenomen.  

 

Reageren 

Interesse om je ervaring in te zetten in de Boekencommissie? Laat het weten aan Marc Couwenbergh 

via boeken@diegoude.nl.  
 

Goudologie-cursus over Coornhert 
 

Ter gelegenheid van de 500ste geboortedag van de humanistische 

vrijdenker Dirck Volkertszoon Coornhert in 2022 heeft het Historisch 

Platform Gouda (HPG) in samenwerking met historicus Paul Abels en 

de Historische Vereniging Die Goude het initiatief genomen tot een 

bijzondere Goudologie-II leergang, geheel gewijd aan deze Goudse 

denker. De bijeenkomsten worden begin volgend jaar gehouden op 

vier zaterdagochtenden van 10.00 uur tot 12.00 uur in de grote zaal 

van Cinema Gouda, Burgemeester Jamessingel 25 in Gouda. 

Hebt u belangstelling, meldt u zich dan snel aan! Er zijn 200 

plaatsen beschikbaar, maar volgens mededeling van Ineke Verkaaik, 

voorzitter van het HPG, waren er begin september al 130 

aanmeldingen. Dankzij een subsidie van het Fonds Gouda750 betaalt 

u slechts € 27,50. U kunt zich inschrijven via deze link:  

https://www.historischplatformgouda.nl/goudologie/goudologie2-

coornhert-en-de-goudse-vrijheid/ 

Het programma, de onderwerpen en sprekers:  

   

22 januari 2022: De tolerante mens en de Goudse Vrijheid 
Vrijdenkers in de Republiek: een kleurrijk palet 

Paul Abels 
Mirjam van Veen 

29 januari 2022 De vluchtende mens 
De scheppende mens 

Silke Muylaert 
Johan Koppenol 

5 februari 2022 De vriendenkring van Coornhert 
De perfecte en imperfecte mens 

Jaap Gruppelaar 
Gertjan Glismeijer 

12 februari 2022 Boekdrukkers van de Goudse Vrijheid 
De erfenis van Coornhert in Gouda en daarbuiten 

Paul Abels 
Pieter Verhoeve 

https://www.historischplatformgouda.nl/goudologie/goudologie2-coornhert-en-de-goudse-vrijheid/
https://www.historischplatformgouda.nl/goudologie/goudologie2-coornhert-en-de-goudse-vrijheid/
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Gastvrij Gouda in de late Middeleeuwen;  
impressie lezing Marianne van der Veer op 6 september 
 

‘Veel kloosters en kerken hadden in 

de Middeleeuwen een hospitael of 

hospitium om arme pelgrims, 

bedelaars, zieken, stervenden en 

vreemdelingen op te vangen. 

Hospitale is Latijn voor ontvangsthuis 

voor vreemdelingen. De eerste keer 

dat in officiële stukken van 

‘Hospitael van der Goude’ wordt 

gesproken, is op 16 februari 1315 als 

Vely, vrouw van Reinoud de Witte, 

een schenking aan deze instelling 

doet. Aangezien dit verblijf voor 

arme reizigers in de voorhofstede van 

de Heren van der Goude lag en De 

Witte een bastaardtak van deze 

familie was, is het aannemelijk dat 

deze Heren betrokken waren bij de 

oprichting van en het toezicht op dit 

hospitael.’ 

Onder de titel ‘Gastvrij Gouda in de 

late Middeleeuwen’ verzorgde 

Marianne van der Veer, historica en 

archivaris bij het Streekarchief 

Midden-Holland (SAMH), een lezing over ontstaan, financiering, functie en organisatie van de 

gasthuizen in Gouda. De lezing werd georganiseerd door Die Goude in samenwerking met de 

Stichting Open Monumentendag (OMD) Gouda en stond in het teken van het OMD-thema van 2021: 

Mijn monument is jouw monument. In aansluiting op deze lezing is in de Chocoladefabriek in de 

maand september tevens een tentoonstelling te zien over gasthuizen in de regio Midden-Holland 

vanaf de late Middeleeuwen tot in de 17e eeuw. 
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Het oudste hospitael, het Grote of Catharina Gasthuis, gelegen niet aan de rand van de stad – waar 

elders vaak sprake van was – maar centraal en aan de belangrijkste vaarroute van het gewest, ving 

tevens dullen (geesteszieken), gewonde soldaten, gevluchte lijfeigenen en bannelingen op. Mede 

dankzij de Moderne Devotie eind 14e eeuw kwamen er meer gasthuizen: Noodgods-, 

Sinte-Elisabeth-, Lazarus-, Sinte-Barbara-, Sint-Antonius-, Sint-Joost- en Sint-Jacobsgasthuis. Het 

Aechte Damaszgasthuis, op de hoek van Blauwstraat en Hoogstraat, was het enige particuliere 

gasthuis in de stad, dus niet verbonden aan een gilde, kerk, klooster of geestelijke broederschap. 

‘In de 14e eeuw wordt het door de verstedelijking steeds voller en neemt het stadsbestuur de 

vreemdelingenopvang over,’ aldus Van der Veer. ‘Zo rond 1350 wordt het “hospitael” een 

“gasthuys”. In 1438 wordt een nieuw “ziekhus” gebouwd omdat het oude gasthuis bij de grote 

stadsbrand verloren is gegaan. Dat jaar wordt ook voor het eerst Sinte Catharina genoemd. Dit pand 

wordt later telkens vergroot, o.a. met een aparte kapel. Na de Reformatie wordt het doen van 

goede werken minder belangrijk en blijven alleen Leproos-, Catharina- en Elisabethgasthuis over. 

Het Catharina Gasthuis zal zich later ontwikkelen tot het eerste Goudse ziekenhuis, dus wat we nu 

een hospitaal zouden noemen.’ (JPvdZ) 
 
 

Geschiedenisprijs Die Goude 2022 
 

De jury van de Geschiedenisprijs heeft vóór de 

zomer de docenten van de middelbare scholen in 

Gouda geïnformeerd over de aanpak volgend jaar. 

Aangesloten wordt bij de viering van het 750-jarig 

bestaan van Gouda als stad. De jury ziet dat als 

een goede gelegenheid om de geschiedenis van 

Gouda, de stad waar de leerlingen op school 

gaan, onder hun aandacht te brengen. Die Goude 

doet dat samen met het Streekarchief Midden-

Holland (SAMH). Daar liggen sinds de aanvang van 

dit schooljaar mappen of dozen klaar over een 

aantal thema’s die geschikt zijn voor het maken 

van een profielwerkstuk door leerlingen van de 

voorexamenklassen HAVO en VWO, zoals 

 Gouda en het vrouwenkiesrecht 

 Gouda en W.O.II 

 Gouda en migratie 

 Gouda en de tijd na W.O.II 

 Gouda en de Marokkaanse gemeenschap 

 Gouda en de vluchtelingen 

(Belgische/Hongaarse/Syrische) 

 Gouda en de popcultuur 

 Gouda en de epidemieën 

(cholera/griep/corona) 

 

Hiermee is gekozen voor onderwerpen uit een niet al te ver of zelfs eigentijds verleden. Als 

leerlingen een eigen onderwerp willen kiezen uit de lange en rijke Goudse geschiedenis, mag dat 

natuurlijk ook. De medewerkers van het archief (op de eerste verdieping van de Chocoladefabriek) 

weten hen zeker op weg te helpen. Leerlingen kunnen via de website materiaal reserveren, een 

plaats in de studiezaal aanvragen en bij de balie het materiaal ophalen. De jury hoopt dat veel 

leerlingen in het komende schooljaar werkstukken maken over de Goudse geschiedenis en vooral dat 

zij deze in overleg met de docent opsturen om mee te dingen naar de geschiedenisprijs.  

 

De jury van de geschiedenisprijs Die Goude bestaat uit Marijke de Jong, Sander Enderink, Mark 

Berckenkamp en Paul van Horssen. Verdere informatie is te vinden op 

https://www.diegoude.nl/werkgroepen/geschiedenisprijs/. 
  

https://www.diegoude.nl/werkgroepen/geschiedenisprijs/
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Inclusiviteit centraal bij opening Open Monumentendag 2021 
 

‘Cultureel erfgoed gaat niet alleen over gebouwen maar is vooral 

een afspiegeling van mensen. Discussies over geschiedenis dienen 

dan ook te worden gevoerd met alle geslachten, leeftijden, 

etnische groepen, religies en seksuele geaardheden,’ verklaarde 

wethouder Michiel Bunnik op 9 september jl. bij de officiële 

opening van Open Monumentendag (OMD) Gouda 2021. ‘Er is dit 

jaar gestreefd naar het betrekken bij Open Monumentendag van 

traditioneel juist minder hierbij betrokken groepen, inclusiviteit 

dus. We zijn daarom blij dat de Marokkaans Islamitische Vereniging 

Moskee Assalam ons heeft willen ontvangen.’ 

De openingsavond, georganiseerd voor bij OMD betrokken 

monumenteigenaars en vrijwilligers, had plaats in het in aanbouw 

zijnde islamitische maatschappelijk centrum Assalam aan de 

Antwerpseweg. Vergeleken met andere steden heeft Gouda 

historisch gezien altijd een bovengemiddeld aantal 

geloofsovertuigingen geteld. OMD-voorzitter Hans Richters (foto 

links) zei in zijn inleiding verheugd te zijn dat enkele Gouwenaars van Marokkaanse origine bereid 

waren gevonden een groot deel van het programma voor hun rekening te nemen. ‘Zij vormen ruim 

10 procent van de Goudse bevolking. Wat het thema van dit jaar betreft, zou het net zo goed ‘Ons 

monument is ook hun monument’ kunnen zijn.’ 

Farid Habyby, de voorzitter van MIV Assalam die als gespreksleider optrad, schetste de achtergrond 

van de bouw van het islamitisch maatschappelijk centrum. ‘Er zijn in Gouda drie moskeeën, in feite 

uitgebouwde woonkamers die als gebedshuizen zijn ingericht. Daarin is weinig ruimte voor 

maatschappelijke en culturele activiteiten. Je moet telkens dezelfde ruimte voor verschillende 

activiteiten gebruiken. Straks hebben we een gebedsruimte en tevens aparte ruimtes voor 

uiteenlopende activiteiten, van leslokalen tot een kamer om de doden te wassen.’ Aangezien om 

veiligheidsredenen vijf meter van het gebouw moest worden gesloopt, is de hele constructie 

aangepast. Vier hoeken zijn aangebouwd om tot een symmetrische rechthoek te komen, er is een 

nieuwe staalconstructie met houtskelet ingebouwd en gevelbekleding en interieur worden geheel 

vernieuwd. Als alles goed gaat, is het gebouw over anderhalf jaar gereed. 

Drie Gouwenaars 

van Marokkaanse 

komaf vertelden 

hoe zij de Goudse 

gastvrijheid 

hebben ervaren. 

In 1965 kwamen 

de eerste 

gastarbeiders op 

het station in 

Gouda aan, om te 

werken bij 

Compaxo of de 

Melkunie, in kaas- 

en stroopwafel-

fabrieken. Ons 

land kende een 

hoogconjunctuur, 

in Marokko waren 

veel werklozen. 

Vandaar dat Nederlandse ambtenaren naar Marokko waren afgereisd om geschikte arbeidskrachten 

te werven. Iedereen dacht zo’n drie jaar te gaan werken, geld te verdienen en dan terug te gaan 

naar Marokko. Zo ook Ali Chouli, die in 1966 aankwam en vijf jaar in Boskoop werkte. Hij 

concludeerde dat hij wilde blijven. ‘Ik zocht contact met Nederlanders, met katholieken, 

protestanten, joden. Ik wilde de taal leren, hoger onderwijs volgen, een toekomst opbouwen. 
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Sommige Marokkanen noemden mij een overloper, maar ik heb er nooit spijt van gehad. Ook mijn 

vrouw, overgekomen uit Marokko, heeft een opleiding gevolgd en een goede baan gevonden.’ Hij 

constateerde wel dat er in die beginjaren meer tolerantie en gastvrijheid was dan nu. 

Slechts zo’n 10 procent van de Marokkaanse gastarbeiders ging terug, al dan niet met een financieel 

duwtje van de overheid in de rug. Als zoon van een gastarbeider van de eerste generatie kwam 

Ahmed El Haddaoui in 1986 op een studentenvisum naar Nederland, waar hij na zijn afstuderen in 

1990 de eerste Marokkaan bij Unichema werd. ‘Ik heb gastvrijheid ondervonden bij mijn 

medestudenten, en bij ambtenaren en collega’s die bereid waren me te helpen. In 1996 was ik de 

eerste Marokkaanse Gouwenaar die een huis kocht. Samen met andere hoogopgeleide Marokkaanse 

jongeren hebben we een vereniging gehad, die inmiddels landelijk is geworden, en festivals en 

andere evenementen georganiseerd. Dus ik hoor wel bij een groep, bij de islamitische 

gemeenschap, maar voel me zeker een Gouwenaar.’ 

Ahmed El Hilali, o.a. bestuursvoorzitter van moskee El Fath, werkte sinds 1972 in de witlof (Nibo), 

de tomaten, de bekabeling en de bouw (Nederhorst) en ondervond aan den lijve de praktijk van 

slechte huisvesting. ‘Zo’n 35 Marokkanen werden in één pension ondergebracht. Ze moesten koken, 

sliepen met vier op één kamer in stapelbedden, en hadden slechts twee douches en één toilet voor 

het hele huis. Uiteraard deed ik mee aan de grote demonstratie bij het stadhuis tegen slechte 

woonomstandigheden in 1977. In 1980 kreeg ik een flat toegewezen en heb ik m’n vrouw uit 

Marokko laten overkomen.’ Vanaf het begin zette hij zich in voor de Marokkaanse gemeenschap en 

was onder meer betrokken bij de stichting van moskeeën aan de Raam (1982), de Spieringstraat 

(1987) en de Dunantsingel (1998).  

 

Nadat de panelleden vragen vanuit het publiek hadden beantwoord, kwam wethouder Bunnik 

nogmaals naar voren. Hij overhandigde El Hilali de bronzen erepenning van de stad Gouda, als blijk 

van grote waardering voor zijn langjarige inzet voor de Marokkaans-Goudse gemeenschap en zijn 

inzet voor de integratie van de Marokkaanse gemeenschap in Gouda. (JPvdZ) 
  

Van links naar rechts: Ahmed El Hilali, Ali Chouli, Farid Habyby en wethouder Michiel Bunnik 
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Open Monumentendag Gouda trok duizenden bezoekers 
 

Duizenden bezoekers hebben op Open Monumentendag 

(OMD), dit jaar op 11 en 12 september, hun weg 

gevonden naar de 55 historisch interessante Goudse 

huizen, kerken en bedrijfspanden die door hun 

eigenaren belangeloos waren opengesteld. Hoewel 

vanwege de coronamaatregelen minder monumenten 

konden meedoen dan voorheen, was het enthousiasme 

van deelnemers en bezoekers er niet minder om. Daar 

de meesten meer dan één monument bezochten, kwam 

het totale aantal bezoeken op zo’n tienduizend uit. 

Menigeen die niet op zaterdag kon komen, was verheugd 

dat er ook op zondag nog ruime keus was. 

‘Gastvrijheid in Gouda’ was de lokale invulling van het 

landelijke thema ‘Jouw monument is mijn monument’. 

Zo’n vijftig vrijwilligers van Stichting OMD Gouda en 

ruim honderd aan de monumenten verbonden 

vrijwilligers zorgden samen dan ook voor een gastvrij 

onthaal. Opvallend was dat monumenten die op zondag 

open waren, op deze dag ongeveer net zoveel bezoekers 

ontvingen als op zaterdag. Uitschieters in de waardering 

van de bezoekers waren het in aanbouw zijnde 

islamitisch maatschappelijk centrum Assalam aan de 

Antwerpseweg, het altijd indrukwekkende mr. P.A. 

Pijnacker Hordijkgemaal aan Schielands Hoge Zeedijk, de oude drukkerij van Koch & Knuttel aan de 

Turfmarkt en het Hofje van Jongkind met de (resten van) oude hofjeswoningen uit 1702 aan de 

Zeugstraat.  

Kenners van het Goudse cultureel erfgoed 

waren ook zeer te spreken over monumenten 

die voor het eerst hun deuren openden, zoals 

de Vergadering van Gelovigen en de Armenkerk 

in de Peperstraat, beide in particuliere handen, 

en de Oranjekerk aan het Stationsplein. 

Laatstgenoemde had vele enthousiaste 

gastheren en –vrouwen ingezet en drukte elke 

bezoeker reeds bij binnenkomst twee boekjes 

in de hand waaronder ‘Welkom in ons 

kerkgebouw’ met onder meer de belangrijkste 

feiten uit de geschiedenis van het monument. 

De OMD-wandeling langs 800 jaar Goudse 

gastvrijheid – gasthuizen, hofjes en herbergen – 

vond gretig aftrek: zo’n 1500 exemplaren 

werden in twee dagen meegenomen. 
Voorzitter Hans Richters van OMD Gouda was 
blij met de vele belangstellenden en positieve 
reacties. ‘Het weer zat mee en de tientallen 
vrijwilligers die deze editie weer mogelijk 
hebben gemaakt, verdienen niets dan lof. 
Volgend jaar ruimen we een deel van het 
programma in voor extra aandacht aan het 
thema “Gouda 750”. De voorbereidingen voor 
de editie van 2022 beginnen alweer over enkele 
weken.’ Landelijk bezoeken acht- à 
negenhonderdduizend mensen tijdens OMD de 
drie- à vierduizend opengestelde monumenten, 
waarmee het een van de grootste culturele evenementen van ons land is. (JPvdZ)
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Waterbeheer en cultureel erfgoed, toegelicht in Concordia 
 

Dat de TU Delft Faculteit Bouwkunde en de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond (KNOB) 

op 17 september jl. sociëteit Concordia aan de Westhaven hadden uitgekozen voor de presentatie 

van recent onderzoek naar watersystemen en verstedelijking, berustte niet op toeval. Reinout 

Rutte, architectuur- en stedenbouwhistoricus aan de Faculteit Bouwkunde van de TU Delft hield er 

enkele jaren terug voor Die Goude een lezing over de kaarten van Jacob van Deventer. Hij vond dat 

een zodanig plezierige bijeenkomst dat hij spontaan op het idee kwam om daar de boekpresentatie 

te houden over de nieuwe aflevering van het tijdschrift OverHolland. Het bevat studies naar het 

thema Waterbeheer en cultureel erfgoed. Ook de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) was 

erbij betrokken. Dankzij een tip van Hans Verwey is in Nieuwsbrief 118 reeds aandacht besteed aan 

de vergelijkende studie van historische watersystemen in Amsterdam, Leiden en Gouda. U kunt het 

digitaal bekijken op https://www.overholland.ac/index.php/overholland/issue/view/27/24We. Op 

die website staan ook alle andere studies in de serie: www.overholland.ac. 

 

De groep wetenschappers achter het tijdschrift OverHolland heeft het westen des lands als 

onderzoeksgebied. Zij willen de relatie van ruimtelijke verschijningsvormen koppelen aan andere 

ruimtelijke processen. Mapping, plat gezegd het maken van kaarten, is daarbij een belangrijk 

element. Hoe dat zit bij stedelijke watersystemen, werd uitgelegd door Jaap Evert Abrahams en 

door kaartenmaker Iskander Pané. Bepalend daarbij is het bestaan van enigszins betrouwbare 

kaarten op verschillende niveaus. Voor Pané is het maken van kaarten het onderzoek geworden. 

Reconstructie is daarbij een belangrijk thema. Het maken van een kaart van 1575 kost tien keer 

zoveel moeite als een kaart van 2015. Abrahamse neemt de kaarten als uitgangspunt en komt door 

vergelijkend onderzoek tot een andere analyse van maatschappelijke ontwikkelingen. Tijdens de 

presentaties komt een website van de RCE ter sprake waarop veel boeiends valt te vinden op dit 

terrein: https://rce.webgispublisher.nl/Viewer.aspx?map=VerstedelijkingNL#. 

Het Goudse 

watersysteem was niet 

het officiële onderwerp 

van de bijeenkomst, 

maar het ging er wel 

regelmatig over. Dat 

werd bevorderd door de 

keuze van de 

coreferenten Ruud 

Hofman (gemeente 

Gouda) en Heleen 

Sarink (Gouds 

Watergilde). Door hun 

bijdragen kwam een 

discussie los over het 

spanningsveld tussen 

losse monumenten 

(zoals de Donkere Sluis) 

en de samenhang 

daartussen in de vorm van bijvoorbeeld een watersysteem. Kun je bescherming per object loslaten 

in een politieke wereld die primair kickt op de beschermingsstatus van een monument? Is het wel 

zinvol een systeem te willen beschermen, als je weet dat elk systeem aan verandering onderhevig 

is? Hans Verwey trok het gesprek weer naar het concrete niveau door uit te leggen hoe het Goudse 

watersysteem in elkaar zit. Daarbij is de Donkere Sluis met zijn kruisende deuren (alleen bedoeld 

voor het schuren van de grachten) zo uniek dat naar zijn mening bescherming als object (ook) nodig 

en verantwoord is.  

 

De deelnemers aan de bijeenkomst over watersystemen in Hollandse steden kregen aansluitend een 

korte rondleiding door Gouda. Stilgestaan werd bij de Turfmarkt en de Hoornbrug, waarna het 

Sluiswachtersgilde van Die Goude een demonstratie verzorgde van de werking van de kruisende 

deuren van de Donkere Sluis. (GJJ)  

https://www.overholland.ac/index.php/overholland/issue/view/27/24We
http://www.overholland.ac/
https://rce.webgispublisher.nl/Viewer.aspx?map=VerstedelijkingNL
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Oproep: informatie over glasgraveerster Johanna Breebaart 
 

Johanna Breebaart (1875-1963) is 

een glasgraveerster uit Gouda, actief 

van de late 19e eeuw tot 

waarschijnlijk de eerste helft van de 

20e eeuw. Voor een kunsthistorisch 

artikel ben ik op zoek naar 

informatie om haar leven en carrière 

in kaart te brengen. Kent iemand 

toevallig familieleden van Johanna 

Breebaart? Of kan iemand zich haar 

nog herinneren? In de paragrafen die 

volgen, geef ik wat biografische 

informatie die aanknopingspunten 

kunnen bieden.  

 

Biografische informatie 

Johanna Breebaart is op 15 juli 1875 

geboren in Gouda op het adres Markt 

56. Ze is de dochter van 

banketbakker Jan Breebaart (1844-

1920) en Maria van der Klein (1850-

1920) en komt uit een gezin van in 

totaal vier kinderen. Haar vader was 

directeur van de Goudsche 

Glucosefabriek en haar moeder was 

regentes bij het bestedelingenhuis in 

Gouda. Johanna zette zich actief in 

voor vrouwenkiesrecht en nam deel 

aan de ‘Nationale Tentoonstelling 

van Vrouwenarbeid’ die in 1898 werd 

georganiseerd in Den Haag. Het doel 

van de tentoonstelling was om 

handwerk door vrouwen te tonen en 

bevorderen. Het is niet bekend waar 

of door wie ze is opgeleid als 

glasgraveur. Dit is iets wat ik graag 

wil achterhalen, dus als iemand glasgraveurs uit de 19e eeuw kent of Goudse glasateliers die zich 

bezighielden met graveren, is die informatie zeker welkom. Ze was in ieder geval een goede 

bekende en mogelijk een leerlinge van de Goudse schilder Johannes Jacobus Bertelman (1821-

1899). Breebaart is overleden in 1963 in Gouda en begraven op de begraafplaats IJsselhof. Het 

bericht van haar overlijden werd, namens haar familie, geplaatst via de remonstrantse gemeente in 

Gouda.  

 

Gegraveerde glazen 

In de collectie van Museum Gouda bevinden zich vijftien glazen van haar hand. Op deze glazen 

graveerde ze onder andere voorstellingen van bloemtakken en mythologische voorstellingen. Een 

voorbeeld hiervan (zie foto boven van Museum Gouda) is een wijnglas waarop ze een beeltenis van 

Ceres, de Griekse godin van de vruchtbaarheid, heeft afgebeeld. Doe een klein bodempje water in 

het glas en door de subtiele kleurschakeringen in de geplooide kleding van Ceres lijkt het alsof ze 

uit het water (of de onderwereld) oprijst. De omtreklijnen van Ceres zijn duidelijk aangezet, 

evenals de dieperliggende plooien van haar kleding. In oktober 1949 doneerde ze vijftien glazen, 

twee glasplaten, één bokaaldeksel en drie stoplappen uit haar familie aan Museum Gouda. Als 

iemand informatie heeft over Breebaart, haar leven of denkt glazen te hebben die zij heeft 

gegraveerd, kom ik graag in contact. Mijn contactgegevens: Lisa Spooren, e-mail adres: 

lisa.spooren@live.nl.  

mailto:lisa.spooren@live.nl
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Een Goudse koffer met houtblokken op camping Dianaheide 
 

Tijdens een vakantie op 

camping Dianaheide in Amen 

(tussen Hooghalen en Rolde) 

valt het oog van Berrie van 

Essen in het restaurant op 

een grote koffer. Hij staat in 

een hoekje, maar een 

duidelijk zichtbare naam en 

een adres trekken de 

aandacht: J.S. Lagerweij, 

Heerenstraat 167 te Gouda. 

Als actief lid van de 

historische vereniging van 

Heino is de interesse van 

Berrie gewekt. Welke reizen 

zou die koffer gemaakt 

hebben? Wie is J.S. Lagerweij?  

Eerst kijkt hij maar eens in de koffer. Er zitten houtblokken in. Berrie van Essen besluit contact op 

te nemen met de Historische Vereniging Die Goude.  

De foto van de koffer hebben wij op de Facebookpagina van Die Goude geplaatst. Het duurt niet 

lang voordat de vragen van Berrie beantwoord kunnen worden. Daarbij speelt Die Goude-lid Jan 

Lafeber een belangrijke rol. J.S. Lagerweij staat voor Johannes Snel Lagerweij, geboren op 10 

augustus 1915 in Lekkerkerk als zoon van Dirk Lagerweij en Janna Hoogendijk. Joop Lagerweij 

woont in het begin van de jaren vijftig inderdaad op het adres dat op de koffer staat: Heerenstraat 

167 in Gouda. Vader Dirk Lagerweij woont ook op dat adres blijkens diens overlijdensadvertentie uit 

december 1961. Jan Lafeber achterhaalt ook dat Joop Lagerweij in 1951 naar Nieuw-Guinea is 

vertrokken. Hij keert terug op Heerenstraat 167, maar gaat in 1959 wederom naar Nieuw-Guinea. 

Jan Lafeber veronderstelt dat hij daar werkzaam is als verpleger, zo staat hij op Nieuw-Guinea 

geregistreerd.  

 

Vervolgens reageert Coos Brokken-

Lagerweij, dochter van ‘J.S. Lagerweij’. 

Coos weet dat haar vader, toen hij 

vijfentwintig jaar oud was, begon aan de 

opleiding verpleegkunde. Voor die tijd 

heeft hij gevaren; zij meent op de Holland-

Amerika-Lijn. Tot 1948 werkt hij in 

ziekenhuizen in Delft en Rotterdam. Dan 

tekent hij een ‘Akte van uitzending in 

tijdelijke dienst’ van het Gouvernement 

van Nederlands- Indië. Joop Lagerweij 

wordt gestationeerd op Papoea-Nieuw-

Guinea. In 1958 komt hij op verlof naar 

Nederland en ontmoet daar de vrouw met 

wie hij in februari 1959 trouwt. Samen gaan ze terug naar Papoea-Nieuw-Guinea, maar als ze in 

1962 op verlof komen naar Nederland besluiten ze hier te blijven in verband met de dreiging vanuit 

Indonesië. Het gezin vestigt zich in Ermelo, waar Joop Lagerweij aan de slag gaat in de 

psychiatrische instelling Veldwijk en waar dochter Coos wordt geboren. Later werkt hij nog in 

Sonneheerdt, een instituut voor blinden en slechtzienden en voeren de ouders van Coos nog zeven 

jaar een kleinschalig bejaarden huis Joop Lagerweij is op 31 december 2006 in Harderwijk 

overleden.  

 

De hutkoffer heeft dus reizen gemaakt naar Amerika en naar Nieuw-Guinea en heeft vanaf 1962 

waarschijnlijk jarenlang ongebruikt op een zolder in Ermelo gestaan. Hoe hij uiteindelijk op 

camping Dianaheide in Drenthe is terechtgekomen, blijft onopgehelderd. (GJJ) 
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Vroegtijdig geknakt Gouds voetbaltalent: Rocus Biesheuvel (I) 
 

Vanwege het Weekend van de Begraafplaats kregen leden van het NIVON, afdeling Gouda, dit 

voorjaar een rondleiding over de Oude Begraafplaats aan de Prins Hendrikstraat. Hierbij bleef 

beheerder Koos Massar onder meer stilstaan bij het graf van de jong overleden Goudse voetballer 

Rocus Biesheuvel. ‘Hij was een enorm talent, sommigen zeiden van het niveau van Johan Cruijff, en 

er waren honderden mensen bij zijn begrafenis. Op zijn graf staat een monument dat door zijn club 

ONA is geplaatst en nog altijd door ONA-erelid Arie de Wit wordt onderhouden.’ Aanleiding voor de 

redactie om deze lokale voetballegende eens nader te onderzoeken.  

De in Zwammerdam geboren Pieter Biesheuvel (1887-1957) trouwt op 25 september 1912 in Gouda 

met de Goudse Johanna Agatha Liepelt (1889-1938). Het stel vertrekt naar Bodegraven, waar 

dochter Neeltje Agatha (1914-1977) en zoon Pieter Rocus (1917-1984) worden geboren. Het derde 

en laatste kind, de naar zijn opa van vaderskant vernoemde Rocus, komt op 18 november 1924 in 

Amsterdam ter wereld. In 1928 keert het gezin terug naar Gouda, waar het aan de Tollensstraat 113 

gaat wonen (in ’48/’49 hernummerd tot 42) en waar vader Pieter zijn beroep van kaashandelaar na 

enige tijd verruilt voor dat van chauffeur. Rocus wordt dus een jongen van de Korte Akkeren en 

wordt begin 1936 lid van ONA (Ontspanning Na Arbeid). Bij de junioren wordt hij met ONA C dat jaar 

kampioen van groep 1 afdeling B. Al op jonge leeftijd valt hij op door zijn spelinzicht, fijne 

motoriek en balvaardigheid. Toeschouwers zullen later zeggen dat hij zich als een hinde over het 

veld bewoog. Hij doorloopt vlot de ONA-rangen maar krijgt op 12 april 1938 een klap te verwerken 

als zijn moeder op slechts 48-jarige leeftijd overlijdt. Aangezien zijn zus Neeltje in december 1934 

is getrouwd (en vertrokken), blijft vader Pieter met zijn twee zoons op Tollensstraat 42 achter. 

Gelukkig heeft Rocus het voetbal. In het seizoen ‘38/’39 zit hij bij ONA A en ook daar eindigt hij 

met zijn ploeg bovenaan. Voor het seizoen ‘39/’40 wordt hij, pas 14 jaar oud, bij de grote jongens 

in ONA 2 opgesteld.  

Het kampioensteam van ONA C in 1936, met Rocus Biesheuvel uiterst rechts 
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Door de Duitse invasie op 10 mei 1940 wordt deze 

competitie voortijdig afgebroken. Bij de start van 

de nieuwe competitie in september 1940 wordt de 

dan 15-jarige Rocus als linksbuiten in ONA 1 

opgenomen, dat in de 3e klasse KNVB speelt. In 

het seizoen ‘40/’41 maakt hij drie doelpunten en 

valt op doordat hij gemakkelijk tegenstanders 

passeert, afgemeten voorzetten geeft en harde 

schoten op doel lost. De bezetter voert in 1941 en 

1942 veel ONA-spelers af naar Duitsland, waardoor 

de club slechts met drie elftallen in de competitie 

kan meedoen. In ONA 1 groeit Rocus Biesheuvel, 

die in deze jaren voordeel heeft van zijn jonge 

leeftijd, in de seizoenen ‘41/’42 en ‘42/’43 uit tot 

een vaste waarde. Hij scoort vier resp. zes 

doelpunten, geeft menige voorzet waaruit een 

treffer resulteert en wordt geselecteerd voor het 

Goudse elftal dat tegen selecties van andere 

steden uitkomt.  

In februari 1943 trouwt hij met Annie Groeneveld 

(1926-1990), dochter van Adrianus Jacobus 

Johannes Groeneveld (1894-1976), eind 1921 als 

los werkman naar Gouda gekomen en later 

kruidenier geworden, en Annigje van der Ham 

(1901-1964). Annie verlaat haar ouderlijke woning 

aan de Bockenbergstraat 91 en trekt in bij haar 

man. Het stel zal twee dochters krijgen, Johanna Agatha (Jannie, 1943) en Annigje L. (Wina, 1945-

2009). Zo rond zijn huwelijk stopt Rocus’ voetbalcarrière echter. Met een doelpunt draagt hij nog 

bij aan de 2-1 overwinning van ONA op Cromvliet op 14 februari 1943, maar daarna wordt het stil. 

Rocus is achttien en zijn leeftijdsvoordeel kwijt: hij moet zich melden voor de Arbeitseinsatz. 

(JPvdZ) 

Deel II leest u in Nieuwsbrief 120. 
 

Gouds Watergilde: Startbijeenkomst Studieproject Goverwelle 
 
Elk jaar formuleert het Gouds Watergilde, een werkgroep 

van de vereniging, een studieopdracht voor de 

tweedejaars studenten van de opleiding ‘Landscape & 

Environment Management’ van de Hogeschool InHolland 

uit Delft. Dit jaar heeft het Watergilde een opdracht 

geformuleerd die gericht is op de wijk Goverwelle. De 

startbijeenkomst voor de opdracht was op 9 september. 

De bijeenkomst bestond uit een aantal presentaties en 

een veldbezoek. De presentaties konden worden gegeven 

in het Huis van de Stad, dankzij de medewerking van de 

gemeente Gouda.  

De opdracht daagt de studenten uit om met ideeën en 

suggesties te komen voor het verbeteren van de water- 

en groenstructuur van de wijk Goverwelle. De wijk is 

inmiddels dertig jaar oud en toe aan een opknapbeurt. 

Het Watergilde zou graag zien dat daarbij aandacht is 

voor groene en blauwe verbindingen die Goverwelle 

sterker linken aan de rest van de stad, maar ook met de 

Hollandsche IJssel en het veenweidegebied en het 

Steinse Groen. De studenten wordt gevraagd daar hun 

ideeën voor te ontwikkelen en verder uit te werken. Ze 

mogen daarbij buiten de kaders denken, maar moeten wel kunnen beargumenteren waarom ze een 

Tollensstraat 42 
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bepaalde keuze maken. De gemeente Gouda is nauw betrokken en ziet uit naar de voorstellen, net 

als het Watergilde. 

Aan de startbijeenkomst namen ca 40 studenten deel. Er waren presentaties van medewerkers van 

de gemeente, de omgevingsdienst ODMH en het Watergilde. Tijdens de uitwerking van de opdracht 

zal er ook vanuit de bewoners van de wijk input worden gegeven. In november zullen de studenten 

hun ruwe ideeën presenteren, de eindpresentaties zullen in januari 2022 worden gedaan.  
 
 

‘Kerken in Gouda’, een serie reportages van Arjan Bos 
 

Arjan Bos is op Facebook (https://www.facebook.com/appiebos ) een serie reportages begonnen 

over kerken in Gouda. Arjan is zelf koster van de Lutherse Kerk aan de Lage Gouwe. Op zijn 

wandelingen door de stad fotografeert hij de kerkgebouwen en zoekt er vervolgens informatie bij 

over het pand en over de gemeente of geloofs-gemeenschap die er kerkt. Aflevering 1 werd op 22 

februari 2021 geplaatst.  

 

Per 2 september jl. stond het aantal beschikbare afleveringen op 18:  

1. Stationskerk (Oranjekerk) 

2. Pauluskerk 

3. De Noorderzon 

4. Rehobothkerk 

5. Sint Josephkerk 

6. De Veste 

7. Het Apostolisch Genootschap 

8. Koninkrijkszaal, Jehova’s Getuigen 

9. De Vaste Burcht   

10. De Ontmoetingskerk (Vredeskerk) 

11. De Oostpoort 

12. Westerkerk 

13. Sint Johannes de Doperkerk 

14. De Lichtwijzer 

15. De Gouden Aar 

16a. Sint Joostkapel/Lutherse Kerk 

16b. Sint-Joostkapel/Federatie Gouda 

17. Vrije Evangelische Gemeente 

Het plan van Arjan Bos  is om eerst de bestaande kerkgebouwen te doen, daarna de 

kerkgemeenschappen in de buurthuizen, scholen en sporthallen (zoals de ICU, Rafael enz.) en 

vervolgens de voormalige kerken, zoals de Gouwekerk en de Agnietenkapel.  

Sint Johannes de Doperkerk 

https://www.facebook.com/appiebos
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Reederij De IJsel: het verhaal van Wim Vegt 
 

Wim Vegt las een bericht 

over het uitbrengen van 

het boek over de 

geschiedenis van Gouda en 

mailde: ‘Mocht u ook over 

nv Reederij de IJsel, de 

stoombootonderneming, 

iets willen publiceren, dan 

bezit ik veel 

informatiemateriaal dat ik 

wel ter beschikking wil 

stellen.’ Op dat moment 

lag het boek bij de 

drukker. Toch is de 

redactie bij Wim Vegt 

thuis gaan kijken. Hij heeft 

als bedrijfsleider de 

laatste vijf jaar 

meegemaakt van NV 

Reederij de IJsel vh. C.G. 

van der Garden. Dat was 

van 1963 tot 1968. Hij werkte daarvoor bij de NV Verenigde Nijmeegse Stoombootmaatschappijen, 

die in diverse steden kleine rederijen opkocht om daar een ‘Nijmegenaar’ in de leiding te zetten. 

De verwachting dat het bedrijf door schaalvergroting overeind zou kunnen blijven, bleek echter 

ijdel. Toen ‘de IJsel’ in 1968 geliquideerd werd, heeft 

Wim een aantal documenten en attributen bewaard 

voor vernietiging. De belangrijkste heeft hij 

overgedragen aan het Streekarchief Midden-Holland. 

Begin 2013 was het honderd jaar geleden dat NV 

Rederij de IJsel werd opgericht: bij akte van 20 

december 1912, goedgekeurd bij Koninklijk Besluit 

van 18 februari 1913. Voor Wim Vegt was dat 

aanleiding om alles wat hij wist van de rederij uit te 

schrijven en – met foto’s van advertenties, 

tarieflijsten en schepen - onder te brengen in een 

multomap. Voor hem is het verleden daarmee levend 

gebleven, want één woord uit de tekst is voldoende 

om achterliggende verhalen los te maken. ‘Weet je 

dat de nieuwe rederij ontstond doordat de 

Stearinekaarsenfabriek, die zelf ook vijf schepen had, 

de rederij C.G. van der Garden overnam? Bijzonder 

element daarbij was dat de schepen van Van der 

Garden het recht van voorschutting hadden, maar die 

van de Kaarsenfabriek niet. Hoe het precies zit met 

het tegeltableau dat ooit in het Schipperswachtlokaal 

hing, kan ik je ook zo vertellen.’ De gang van zaken 

bij de passagiersdienst heeft Wim opgetekend in 

gesprekken met zijn toenmalige collega’s H. en S. 

Koster. Ook de A.M.IJ., de Automobiel Maatschappij 

de IJsel, heeft in zijn verhaal een plek gekregen. 

Anno 2021 vraagt Wim Vegt zich af of iemand nog wat 

met zijn materiaal zou willen doen. De tekst is – 

dankzij zijn dochter - ook digitaal beschikbaar. (GJJ) 
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Carla Rodenberg en haar Gouwenaars (12): 
Annemiek Engelen 
 

 

In deze reeks presenteren wij portretten die Carla Rodenberg schilderde van Gouwenaars. Eerder 

kwamen we tot de conclusie dat zij meer portretten van mannen dan van vrouwen had gemaakt. 

Maar dat betekent niet dat we de Goudse vrouwen allemaal gehad hebben voor deze rubriek. ‘Ja, 

natuurlijk,’ zegt Carla opeens, ‘Annemiek Engelen! Ze woont hier vlakbij. Haar hoofd leent zich 

voor een sprekend, kleurig portret. Ik heb er meer van haar gemaakt. Als je haar ziet, word je 

vanzelf vrolijk. Het is ook een heel leuk mens. Ik denk wel dat ze meedoet.’ 
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Dat blijkt te kloppen. ‘Bij twijfel 

gewoon doen!’ is een regel die 

Annemiek Engelen zelf 

overbrengt in de theater- en 

improvisatielessen die ze geeft. 

Daar zal een aantal lezers haar 

van kennen, want ze is als 

dramadocente verbonden aan 

Cultuurhuis Garenspinnerij. Haar 

bewegende beeld van september 

2021 blijkt goed aan te sluiten bij 

dat van Carla’s schilderij uit 

2013. Maar er is meer als je 

tegenover haar zit. Voortdurende 

beweging in stijl, waarbij de 

handen en de ogen het werk 

doen, aangevuld met een 

kraakhelder, beschaafd 

Amsterdams stemgeluid. De 

stralende indruk wordt omgeven 

door exotische noten van verre 

oorden, naar de herkomst 

waarvan je niet meer hoort te 

vragen.  

 

 

Annemiek Engelen is in 1970 geboren in Naarden. Met achttien verlaat ze het ouderlijk huis om zich 

over te geven aan het hoofdstedelijk leven. Haar talent voor toneel wordt omgezet in werk als 

actrice in kleinere theaters en als toneeldocente. In Amsterdam ontmoet ze ook Gerben, met wie ze 

trouwt. Het gevoel van stadsmens uit zich volkomen, wanneer ze met twee kleine kinderen op een 

woonboot in hartje stad wonen. Daar opgroeien is voor de kinderen minder ideaal. Ze gaan op zoek 

naar een huis met ruimte eromheen, ergens tussen Amsterdam en Rotterdam. Gerben is zeeman. 
Zijn rederij Oosterschelde organiseert tochten en evenementen met historische driemasters. Ze 

liggen in Rotterdam en daar is ook het kantoor. Annemiek denkt dat ze haar vak – en zeker het 

lesgeven - ook elders zal kunnen uitoefenen. Volkomen onwettig rijden ze een keer in Gouda met de 

auto over de Bloemendaalseweg, waar een daglonershuisje al een tijd te koop blijkt te staan. 

Veertien jaar geleden worden Annemiek, Gerben en hun twee kinderen inwoners van onze stad. Ze 

komt in contact met buurtgenote Carla Rodenberg die haar hoofd zo expressief vindt dat ze 

Annemiek vraagt om model te staan. Geen opdracht, maar een ‘vrij werk’. Die sessies vormen ook 

een stukje introductie in cultureel Gouda. Het werk vinden als dramadocente in Gouda is gelukt, 

maar aanvankelijk heeft Annemiek ook baantjes op kantoor. Als zzp’er kan ze bij de Werkschuit 

terecht, ook aan de Bloemendaalseweg. Via Kunstpunt Gouda is dat inmiddels Cultuurhuis 

Garenspinnerij geworden. Met een aanvullende opleiding als trainingsactrice is haar actieradius 

uitgebreid tot bedrijven en instellingen die iets willen doen aan intimidatie of aan 

klant(on)vriendelijkheid.  

Is Annemiek altijd zeker van zichzelf? Aan het eind van het gesprekje bekent ze ook zenuwen te 

voelen als ze opeens een toespraakje moet houden. ‘Maar als de omgeving veilig is, moet iedereen 

durven.’ (GJJ) 

 

Marc de Beyer verlaat Museum Gouda 
Vlak voor het sluiten van de redactie bereikte ons het bericht dat Marc de 

Beyer, directeur van Museum Gouda, per 1 januari a.s. directeur wordt van 

Teylers Museum in Haarlem. Die Goude wenst Marc veel succes en hoopt op een 

opvolger die de goede relatie van het museum met vrijwilligersorganisaties in 

stand houdt. Kunsthistoricus Marc de Beyer kwam in februari 2017 naar het 

Goudse museum en liet zich kennen als bevlogen en enthousiasmerende partner 

in de wereld van historie en kunst.   
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Die Goude en het Stadhuis 
 

Beste en zeer geachte leden van Die Goude, 

Als nog relatief nieuwe voorzitter worstel ik met een 

taak die ik heb opgepakt en waar ik graag jullie visie op 

heb. Zoals u vast al weet, heeft de TEKA-groep, die 

toch alweer een aantal jaar als uitbater het Stadhuis op 

de markt bestierde, het beheer van dit prachtige 

gebouw ‘teruggegeven’ aan de gemeente. Dat stelde de 

gemeente Gouda voor de logische uitdaging een nieuwe 

invulling te zoeken. Daarvoor is onder andere een 

klankbordgroep opgericht die specialisten vanuit het 

hele land bijeen heeft gebracht om na te denken over 

de vraag welke mogelijkheden er allemaal zijn met ons 

stadhuis. Uiteraard zit daar ook een echte specialist 

van Die Goude in, en wel Bianca van den Berg, maar 

ook ik heb daarin als voorzitter van Die Goude 

plaatsgenomen. Maar het is nogal wat. Nadenken over 

een nieuwe invulling van dit zo bepalende gebouw in 

onze stad. Vandaar dat ik ook graag bij u kom met drie heel simpele vragen, waarbij ik u uitdaag 

die kort en krachtig te beantwoorden:  

1. Wat zijn de drie belangrijkste rollen die het stadhuis in de toekomst zou moeten vervullen? 

2. Zou Die Goude een (grotere) rol moeten willen spelen in die rolvervulling? 

3. Wat zou u zelf willen doen om bij te dragen aan die rolvervulling? 

Dat lijken simpele vragen, maar een  antwoord geven is dat niet. Loop er alstublieft eens een paar 

dagen mee rond en laat het me weten. Alle inbreng is waardevol. Graag naar rverkuijl@live.nl 

                                                                            Met groet, Ronald Verkuijl, voorzitter.  
 

Fotoverantwoording en colofon  
 
Nico J. Boerboom: blz. 1  Gouds Watergilde: blz. 2 en 19(o) 

Gert Jan Jansen: blz. 3(o), 5 t/m 9(b), 10, 15, 

21 (b), 23 en 24  

Jean-Philippe van der Zwaluw: blz. 12(b), 13 en 

19(b) 

Rinus Lasschuyt: blz. 9(o), 12(o), 8(o) en 20 Museum Gouda: blz. 16 

Berrie van Essen: blz. 17(b) Collectie Brokken-Lagerweij: blz. 17(o) 

Collectie ONA: blz. 18 Gerard Bakker: blz. 22 

  

Logo’s en scans van betreffende website of van 

boek 
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