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Uitnodiging boekpresentatie 20 november a.s. 
Geschiedenis van Gouda 
 
 

Programma: 
 

13.00 u Inloop 
13.30 u Aanvang programma 
13.45 u Lezing Herman Pleij 
14.15 u Muzikaal intermezzo Jala en James Heywood 
14.25 u Presentatie tekeningen door Henkjan Sprokholt 
14.40 u Aanbieden boek aan burgemeester Pieter Verhoeve 
15.00 u Borrel tot 16.00u 
 
Vanaf 16.00 u is er een concert in de Sint-Jan van Musica Rosa meer informatie 
 
Als gevolg van mogelijke veranderingen in de geldende coronaregels kunnen er 
wijzigingen optreden.  

  

Programmateam Gouda750 en Historische Vereniging Die Goude nodigen u van 
harte uit aanwezig te zijn bij de boekpresentatie van Geschiedenis van Gouda op 
zaterdag 20 november a.s. in de Sint-Jan. Het gaat om een zgn. 
aanloopevenement in het kader van de viering van Gouda 750 jaar stadsrechten.  
Herman Pleij, emeritus hoogleraar, auteur en bekend van zijn rol als tafelgast bij 
‘De Wereld Draait Door’, verzorgt een lezing met als thema de plaats van Gouda in 
de geschiedenis. 
Na een toelichting op bijzondere aspecten van het boek zal Die Goude-voorzitter 
Ronald Verkuyl het eerste exemplaar aanbieden aan burgemeester Pieter 
Verhoeve. 
 

U bent van harte welkom vanaf 13.00u, het programma start om 13.30u. Na afloop 
van het programma, rond 15.00u, bent u welkom op de borrel. Het boek zal dan 
ook voor de officiële prijs (€ 25,-) te koop zijn. 
 
Aansluitend, vanaf 16.00u, is er een regulier concert in de Sint-Jan, ook hierbij 
bent u van harte welkom. Het volledige programma treft u hieronder aan. 
 
Aanmelden voor deze bijeenkomst kan via deze link. 
De tickets worden u dan toegezonden. 
 
We kijken er naar uit u te mogen begroeten! 
 

https://www.sintjan.com/concerten-en-evenementen/
https://tickets.sintjan.com/nl/concertenenevenementen
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Eelco Beukers: complimenten voor de auteurs  
 

In 2017 besloot het bestuur van Die Goude om – als bijdrage aan de viering van Gouda750 – een 

nieuwe, moderne stadsgeschiedenis te gaan uitbrengen. Daarvoor werd in eigen kring een zestal 

auteurs gevraagd: Henkjan Sprokholt, Bianca van den Berg, Marianne van der Veer, Paul Abels, 

Christiaan van der Spek en Ronald van der Wal. Daarnaast werd besloten om extern een 

eindredacteur aan te zoeken. Diens taak was het bewaken van de beoogde opzet van het boek en  

het lijn brengen in de bijdragen van de auteurs. Het bestuur sloot hiervoor een contract met 

historicus Eelco Beukers, sinds 1997 werkzaam als zelfstandig redacteur, organisator en 

tekstschrijver. Wat zegt hij over Geschiedenis van Gouda?  

 

Eelco Beukers: ‘Het nieuwe boek richt zich op 

mensen die geïnteresseerd zijn in 

geschiedenis, maar die zelf geen historici 

zijn. We hebben er naar gestreefd de grote 

ontwikkelingen centraal te stellen. Daardoor 

is het van een relatief bescheiden omvang. 

Het telt slechts 250 bladzijden in een niet al 

te fors formaat. Bij een stadsgeschiedenis 

denken mensen meestal aan aanmerkelijk 

omvangrijkere werken, zoals die van Delft of 

Leiden, of het eerdere Duizend jaar Gouda. 

Maar je kunt het grote verhaal ook bondig 

vertellen, zonder te belanden in een grote 

stroom van namen en feitjes. Om het 

kernachtig te houden hebben we elk 

hoofdstuk een eigen thema of zwaartepunt 

meegegeven; de overige invalshoeken zijn 

dan wat teruggehouden. In de hoofdstukken 

over de eerste periode staat de aandacht 

voor de ruimtelijke ontwikkeling voorop, 

waar later de culturele, de geestelijke of de 

economische aspecten meer nadruk krijgen. 

Er moesten – gegeven de beschikbare ruimte - 

keuzes worden gemaakt en daarover zijn de 

nodige discussies gevoerd. Dankzij de 

deskundigheid van de auteurs is het volgens 

mij goed gelukt om logische keuzes te maken 

en zo een doorlopende lijn in het boek te 

creëren. Daardoor krijg je in die 250 pagina’s een goed en evenwichtig beeld van de hele 

geschiedenis van Gouda en is het inderdaad een echte stadsgeschiedenis geworden. Wie het naadje 

van de kous wil weten, kan terecht in de noten, waar wordt verwezen naar meer gespecialiseerde 

literatuur. Een uitdaging was ook om te voorkomen dat het te abstract zou worden. Geschiedenis 

gaat uiteindelijk niet over ‘structuren’, maar over mensen. De auteurs hebben daarom ruimte 

gevraagd voor sfeerbepalende anekdotes. Elk hoofdstuk begint met zo’n anekdote en ook in de tekst 

zitten veel voorbeelden. Ik vind dat die balans goed is uitgepakt.  

Het boek zit naar mijn gevoel logisch in elkaar - zó logisch, dat het misverstand zou kunnen 

ontstaan dat de auteurs er niet veel moeite voor hebben hoeven te doen. Dat ze alleen maar een 

populaire, eigentijdse samenvatting van Duizend jaar Gouda hoefden te maken. Maar dat is niet zo. 

Juist het maken van scherpe keuzes vraagt veel denkwerk en tijd. Bovendien: voor het boek zelf zou 

geen nieuw onderzoek worden gedaan, maar links en rechts is dat wel gebeurd. Hier en daar wordt 

zelfs afstand genomen van beweringen uit het nu twintig jaar oude werk. Sinds het begin van de 

eeuw zijn er nieuwe en andere inzichten gekomen over ontwikkelingen in de stad, die een plaats 

moesten krijgen.  

Een aparte plek nemen  de reconstructietekeningen in. Over de totstandkoming daarvan is in de 

vorige Nieuwsbrief verslag gedaan. Maar ik wil ook op het andere beeldmateriaal wijzen. Daar is 

niet volstaan met het bijeenrapen van plaatjes die ook al gepubliceerd zijn in bijvoorbeeld Ach 
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Lieve tijd of Het leven in Gouda. De beeldredactie heeft zich laten leiden door zeggingskracht. Om 

sommige beelden kun je niet heen – zoals de Goudse glazen. Maar er is ook gezocht naar minder 

bekend materiaal. Joke Radstaat heeft veel internationaal zoekwerk gedaan en kwam zo 

bijvoorbeeld met de oudste kaart waar de naam ‘Gouda’ op voorkomt - een kaart die ik in Goudse 

publicaties nog weinig ben tegengekomen. Ook zit er nu een foto in het boek van een Gouds 

wandtapijt dat in een Zweeds kasteel hangt. Marianne van der Veer heeft veel nog niet 

gedigitaliseerde foto’s van het Streekarchief bekeken, wat ook verrassende beelden opleverde.  

Daarom kon ik op een afsluitende redactiebijeenkomst in oktober oprecht mijn bewondering 

uitspreken voor het werk dat is geleverd. Daarbij wil ik niet voorbijgaan aan de verzwarende factor 

van de coronapandemie. De zes auteurs hebben allemaal een ‘gewone’ baan, waarin ze dagelijks 

met die complicatie rekening moesten houden. Het onderstreept mijn stelling dat het geen 

‘makkie’ was, zoals een buitenstaander wellicht zou kunnen denken. Vanaf 20 november a.s. is 

iedereen in staat om vast te stellen dat ‘het grote verhaal van Gouda’ adequaat vorm heeft 

gekregen.’ (GJJ) 

 

De geschiedenis van het omslag van Geschiedenis van Gouda 
 

Een boek over geschiedenis dat nog 

verschijnen moet, heeft zelf ook zijn 

geschiedenis. Op 20 november verschijnt 

Geschiedenis van Gouda, maar daaraan 

voorafgaand geven wij informatie over de 

totstandkoming ervan. In de vorige 

Nieuwsbrief gaven Henkjan Sprokholt en 

Paul Becx aan wat er voorafging aan de zgn. 

reconstructietekeningen. Deze keer geven 

we – op basis van gesprekken met Marianne 

van der Veer en Eelco Beukers – weer hoe 

‘the making of’ verliep van de cover, sorry 

het omslag, van het boek.  

 

Marianne van der Veer geeft aan dat de 

zoektocht van de beeldredactie geen 

eenvoudige, maar wel een inspirerende klus 

was. Zowel het Streekarchief als Museum 

Gouda gaven daarbij alle medewerking. 

Voorop stond dat de illustraties een 

ondersteuning en soms een verduidelijking 

van de tekst moesten zijn, waarbij – indien 

enigszins mogelijk – de voorkeur uitging 

naar ‘plaatjes’ die niet reeds eerder zijn 

gebruikt. De redactie had ook de wens om 

mensen zichtbaar te maken en niet alleen 

monumenten. Vooraf wil Marianne 

benadrukken dat Eelco Beukers een zeer 

stimulerende rol heeft vervuld. Niet alleen 

was te merken dat hij veel ervaring heeft 

opgedaan met boeken voor andere steden; 

hij was ook onvermoeibaar in het natrekken 

van tips en suggesties dat er nog ‘ergens 

iets moest zijn’. Zij herinnert zich zoekavonden met Joke Radstaat en met Eelco waarbij – per 

computer en separaat - de hele wereld werd bezocht. 

 

De beeldredactie is gelukkig met de uitkomst. Tevredenheid is er over de oplossing voor het 

gegeven dat er slechts geld was voor zes reconstructietekeningen. Elk hoofdstuk is nu toch getooid 

met een ruimtelijk beeld over twee pagina’s dat inhoudelijk goed aansluit bij de betreffende 

periode. Gek genoeg bleek dat nog het lastigst voor de recentste periode: ‘Daarvoor wilden we een 
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nieuwbouwwijk met opvallende architectuur of een kenmerkend gebouw. Out of the box denkend 

kwamen we eerst op een foto van Hans Wilschut terecht (tentoonstelling ‘Gouda van 1562 tot 2017’ 

in Museum Gouda). Die is om technische redenen afgevallen: over twee pagina’s zou er te veel 

afgeknipt moeten worden. Toen kozen we voor het nieuwe Huis van de Stad. Uiteindelijk hebben we 

aan mijn buurman Kees Brinkers gevraagd om speciaal voor dit doel een foto te maken. Hij kon 

daarvoor op de brandtrap van het GGZ-pand aan de Ronsseweg gaan staan en kreeg toen een mooi 

overzichtsplaatje van de spoorzone.’ 

 

De voorbereiding van het boekomslag verliep ook 

opmerkelijk. De wensen weken niet af van die voor 

de beeldredactie in het algemeen: prominente 

zichtbaarheid van mensen, duidelijk Gouds, 

aansprekend voor een breed publiek, niet eerder 

gebruikt. Even is gedacht aan de compositiefoto van 

de Israëliër Nissim Men, die in de etalage van de 

Lijstenmakerij Gouda op de Groenendaal heeft 

gehangen. De redactie kwam echter uit op het idee 

om de (terug-)gevonden plattegrond van Hendrik 

Vos uit 1609 als basis te nemen en daar een aantal 

nieuwe portretten van ‘bekende’ Gouwenaars op te 

projecteren. Dat werd weer een hele discussie, 

want de redactie wilde niet weer met de bekende 

koppen van Erasmus en Coornhert komen. Welke 

mensen zijn samen representatief voor de 

geschiedenis van Gouda? Ook bij de discussie over 

de boektitel bleek al hoe lastig het is een stad als 

Gouda samen te vatten in twee of drie kenmerken. Toch werd er op de afgesproken datum een 

voorstel naar uitgever Verloren gestuurd. Die vindt weer andere factoren belangrijk, zoals kleur en 

de commerciële uitstraling. De reactie uit Hilversum liet naar het gevoel van de beeldredactie nogal 

op zich wachten. Toen die er in augustus kwam, was de verrassing groot. Ontwerpster-vormgeefster 

Patricia Harsevoort kwam met een totaal ander idee. Na kennisname van al het materiaal 

concludeerde ze dat twee foto’s samen uitstekend het gewenste imago aan het boek konden geven. 

Links een foto van de met pauze optrekkende arbeiders van de kaarsenfabriek; rechts het Stadhuis 

op de Markt met de grote, kleurige stadsbanier. Dat was misschien even slikken, maar de 

beeldredactie schaarde zich achter het idee. Het was qua symboliek en kleur gewoon beter: actieve 

arbeiders en het wereldberoemde Stadhuis. Toch werden er kanttekeningen gemaakt, onder andere 

vanuit de bestuurlijke begeleidingsgroep:  

 ‘Die foto van de arbeiders van de Kaarsenfabriek staat ook op de voorkant van Gouda vooruit, 

het gedenkboek over honderd jaar sociaaldemocratie.’ ‘Oeps, dat wist ik niet,’ was de eerste 

reactie van Eelco Beukers, maar hij herpakte zich snel: ‘Eigenlijk wel logisch, want het is een 

sterk beeld. Wie goed kijkt, ziet dat het nét een andere foto is. Het zijn dezelfde mensen op 

nagenoeg hetzelfde moment, maar op ‘onze’ foto lopen de mensen actiever, waardoor hij iets 

minder scherp is. Bovendien steekt hier een fabrieksmeisje haar tong uit naar de fotograaf; een 

grappig detail voor de kijker.’ 

 ‘Die grote vlag met de acht sterren wappert alleen op ‘feestelijke dagen’ aan de achterkant van 

het Stadhuis boven het schavot.’ Reactie: Tja, of een vlag met acht sterren logisch is voor een 

zessterrenstad is de vraag. Deze stadsbanier wordt echter al zestig jaar gebruikt. Aan de 

voorkant hangen kan volgens de beheerder technisch niet. Daarvoor is hij te groot. Bovendien, 

het is onmiskenbaar het Stadhuis en we wilden toch nieuwe plaatjes?  

 

Daarmee was de weg vrij voor het uitvoeren van het idee, met dien verstande dat de foto van de 

grote wapperende vlag nog wel even gemaakt moest worden. Dat zou moeten gebeuren op een 

zonnige dag met wind, zodanig vroeg dat de zon nog achter de huizenwand van de Markt zat: half 

acht ’s morgens. De gemeente Gouda en beheerder Maarten van Grieken verleenden alle 

medewerking. De eerder genoemde Kees Brinkers was bereid daarvoor vroeg op te staan. Zo kon het 

gebeuren dat enkele matineuze inwoners van Gouda op vrijdag 27 augustus verbaasd de Markt 

opfietsten om daar de stadsbanier te zien wapperen. (GJJ) 
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Herman Pleij: Gouda ‘revisited’ 

 

De presentatie van het 

nieuwe boek 

Geschiedenis van Gouda 

op zaterdagmiddag 20 

november a.s. wordt 

opgeluisterd met een 

toespraak van prof. dr. 

Herman Pleij. Een 

feestrede is misschien 

te populair gezegd, 

maar de verwachtingen 

zijn hoog gespannen. 

Herman Pleij levert 

historisch, taalkundig 

en humoristisch gezien 

zeer gewaardeerde 

bijdragen aan 

congressen, jubilea en 

talkshows. Bij de 

presentatie van ons 

boek Duizend jaar Gouda was hij ook van de partij. Dat was op 7 oktober 2002 in de Goudse 

Schouwburg. Leon Muiderwijk deed er verslag van in Tidinge. 

De lezing van de hoogleraar Middelnederlandse letterkunde ging over de boekdrukker Gheraert Leeu 

(ca. 1450-1493) die enige jaren in Gouda verbleef. Nu ja, ‘lezing’? Muiderwijk keek naderhand nog 

even op het programma of het werkelijk zo werd genoemd. Het enthousiasme en het gemak 

waarmee Pleij zijn gedachten uiteenzette, waren eerder te omschrijven als cabaret. Had hij vooraf 

nog bescheiden verkondigd dat Leeu wellicht Holland had leren lezen, achter het katheder was Pleij 

ervan overtuigd dat de boekdrukker zelfs geheel Europa de leeskunst had bijgebracht. Uit zijn 

voordracht bleek dat Leeu op slechts één bladzijde, opgenomen in het voorwoord van Van den Vos 

Reinaerde, de middeleeuwse lezer had willen overtuigen dat je ‘met een boekje in een hoekje’ de 

koning te rijk was. Deze gedachte kenschetste Pleij als ‘revolutionair’, immers, de middeleeuwse 

mens deed alles samen, ook het luisteren naar en het 

beleven van verhalen. Leeu doorbrak dit volksgedrag en 

richtte zich op de individuele mens. Door dit baanbrekende 

werk verdiende hij volgens Pleij zeker een gedenkplaats, 

een lieu de mémoire. Staand voor het Goudse publiek wond 

hij zich er zichtbaar over op dat in de stad geen standbeeld 

voor de drukker staat. Daarbij kon hij uiteraard op 

tegenwerpingen uit de zaal rekenen: in de Vroesentuin 

achter de Sint-Jan. Deze correctie deed Pleij tot de 

conclusie komen dat het beeld ‘goed verstopt’ was. Het 

vergelijken van de middeleeuwen met het heden, zorgde er 

volgens Muiderwijk voor dat de zaal geheel opging in zijn 

betoog. Zijn satirische kijk op de verworvenheden van de 

twintigste eeuw, zoals de mobiele telefoon en de pratende 

Office-assistent op de computer, riep herkenning op. Aan 

het slot van zijn verhaal werd duidelijk waar Gheraert 

Leeus aanzet tot individueel lezen op de lange termijn toe 

had geleid in Holland. Mensen leven niet meer op straat 

zoals in de middeleeuwen, hun bestaan voltrekt zich binnen 

het gezin dat zich heeft gevestigd in hun huis. Deze ‘burcht’ 

kun je wel benaderen, maar binnenkomen is een stuk 

moeilijker. De deur gaat pas open als ‘vier agenda’s zijn 

getrokken’ en de afspraak tweemaal verzet, aldus Pleij. Zo 

legde hij de Hollandse volksaard bloot.   
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Industrieel erfgoed in Gouda; 
lezing maandag 29 november door Fred Pieters 
 

Maandag 29 november 

2021 geeft Fred Pieters 

een lezing. Aan de hand 

van een presentatie met 

o.a. fantastische foto’s 

van Rinus Lasschuyt (ook 

fotoredacteur van deze 

Nieuwsbrief) krijgt u 

een ‘rondleiding’ die 

start op de voormalige 

Rijks Hoogere 

Burgerschool, thans de 

Mavo-locatie van de GSG 

Leo Vroman, en eindigt 

bij het 

Binnenhavenmuseum. 

Hij neemt u als in een 

fietstocht voor zijn 

leerlingen mee langs 

woonhuizen van de welgestelden aan de Krugerlaan rond 1903 naar de arbeiderswoningen in de 

Kadebuurt. We komen langs een hofje voor Ouden van Dagen uit 1931, het tracé van de stoomtrein 

naar Schoonhoven en de blekerijen en wasserijen aan de Fluwelen-, Blekers- en Kattensingel. De 

woonomstandigheden van de fabrieksdirecteuren aan de gracht of in het Van Bergen IJzendoornpark 

worden vergeleken met die van de arbeiders die woonden in sloppen en stegen rond de Boelekade, 

in Korte Akkeren, de Raambuurt of Nieuwehaven rond 1900. De tocht gaat verder via het 

stationsgebied naar de Van Beverninghlaan, het Bolwerk, de Raambuurt en de Turfsingel. Zoals Fred 

Pieters zijn mavoleerlingen enthousiast maakt voor de Goudse geschiedenis, zal deze rasverteller 

ook zijn gehoor in Concordia boeien met humoristische anekdotes en prachtige plaatjes.  

 

Fred Pieters (*1962) groeide op als zoon van een 

zeilmaker in de Vorstmanstraat, downtown Korte 

Akkeren, onder de rook van de Kaarsenfabriek. Op 

jonge leeftijd raakte hij gefascineerd door alles wat 

met geschiedenis te maken had. Goede 

geschiedenisleraren deden de rest. In 1980 ging hij 

naar de Pedagogische Academie in Rotterdam en in 

1983 werd hij onderwijzer. Na zeventien jaar 

werkzaam geweest te zijn in het speciaal onderwijs, 

eerst op de Regenboog en later op de VSO LOM de 

Slalom, stapte hij over naar de Goudse 

Scholengemeenschap (nu Leo Vroman), waar hij 

docent Geschiedenis en Aardrijkskunde werd. Hij is 

sinds 1998 ook docent Nederlands en Loopbaan en 

Burgerschap op het MBO Rijnland. Sinds 1998 is hij 

stadsgids; hij was medeoprichter van het Goudse 

Gidsen Gilde. Verder werkte hij mee aan 

documentaires van RTV Gouwestad voor Open 

Monumentendag. Fred Pieters woont aan de Westhaven; hij speelt dus een thuiswedstrijd!   

 

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. Volgens de stand van heden betekent dit dat u voor entree dient te 

beschikken over een corona QR-code op uw telefoon of op papier. 
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‘Stadhuis is hét monument voor de Goudse bierbrouwerij’; 
impressie lezing Remco van Gastel 
 

‘De hoogtijjaren van het 

Goudse bier waren in de 

tweede helft van de 15e 

en de eerste helft van 

de 16e eeuw. Vanaf 

ongeveer 1440 nam 

Gouda met haar 

goedkope, lichte en 

lekkere kuitbier de 

eerste positie van 

Haarlem over als ’s lands 

grootste bierproducent 

en –exporteur. In 1476 

waren er 200 brouwers 

die per jaar zo’n 465.000 

vaten produceerden, in 

een stad die zo’n 1900 

huizen telde. Als je 

bedenkt dat de korenaccijns goed was voor 70 procent van het budget voor de bouw van het 

stadhuis en dat toen 40.000 zakken graan voor brood en 300.000 zakken graan voor bier bestemd 

waren, mag je gerust zeggen dat het stadhuis tegenwoordig hét monument voor de ooit zo 

bloeiende Goudse bierindustrie is.’ 

Voor een vol Concordia verzorgde Remco van Gastel, auteur van het boek Stad van Bier, op 11 

oktober jl. namens Die Goude de eerste lezing die weer voor publiek toegankelijk was. Vlot en 

enthousiast legde hij uit hoe bier werd gemaakt en wat de rol van bier in het dagelijks leven in de 

Middeleeuwen was, hoe de internationale bierhandel ontstond, hoe Gouda in het bier een voorname 

rol ging spelen, welke invloed de biernijverheid op de stad had en waarom en hoe de brouwerijen in 

de tweede helft van de 16e eeuw voor het overgrote deel uit de stad verdwenen.  

Gouda lag aan de verplichte vaarroute ‘achter de duinen’ waarlangs het bier werd vervoerd van de 

producenten in de Noord-Duitse Hanzesteden, met name Hamburg, via Amsterdam naar de afnemers 

in Vlaanderen. De Gouwenaars stapten begin 14e eeuw in deze handel met de productie en export 

van hopbier. Graan werd met schepen aangevoerd, hop werd geteeld in en rond Schoonhoven, turf 

werd vlakbij de stad gewonnen en het water in de grachten was van een uitzonderlijk goede 
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kwaliteit. De echte doorbraak kwam echter pas na 1440, toen Gouda met haar lichte kuitbier de 

concurrentie met het zware hopbier van Haarlem aanging en dankzij de lage prijs met succes ook de 

gewone man en vrouw wist te bereiken. Het aantal brouwers nam sterk toe en zij boden werk aan 

onder anderen graan- en hopmeesters, zakkendragers en –makers, turfvulsters en –dragers, 

koperslagers, mandenmakers, ovenmetselaars, kuipers, tonnenbranders en bierdragers, smeden en 

timmerlui. Gouda groeide uit tot een stad die groter was dan Amsterdam en Rotterdam samen.  

Van Gastel: ‘Door en tijdens de Tachtigjarige Oorlog stortte de Goudse biermarkt in. Afzetmarkten 

in de Zuidelijke Nederlanden vielen weg doordat er oorlog werd gevoerd en doordat Antwerpen, 

Delft en andere steden ook brouwerijen gingen bouwen. De aanvoer van graan werd lastiger en 

duurder, Goudse producenten gingen sjoemelen met de hoeveelheid graan die ze in hun bier 

verwerkten, schippers leverden niet of minder omdat ze stiekem onderweg vaten verkochten, 

steden verhoogden hun accijnstarieven omdat ze vanwege de oorlog geld nodig hadden of hun eigen 

brouwers wilden beschermen. Het Goudse stadsbestuur had in die tijd de handen vol aan het voeren 

van rechtszaken tegen andere steden. Bovendien kregen de brouwers concurrentie van andere 

dranken die, deels dankzij de VOC, beschikbaar kwamen, zoals thee, koffie en jenever.’ 

De gevolgen lieten niet op zich wachten. Grote Goudse brouwers met veel kapitaal konden nog 

altijd zakendoen, hun kleinere collega’s legden het loodje. Waren er in 1545 nog 100 brouwerijen in 

Gouda, in 1616 waren het er nog slechts veertien. Nadien ontwikkelde Rotterdam zich tot bierstad 

nummer één. In 1750 waren er nog vier Goudse brouwerijen, in 1818 resteerde alleen Het Dubbele 

Anker. Van Gastel eindigde zijn betoog optimistisch: ‘Begin dit jaar waren er twee brouwerijen in 

de stad, nu inmiddels vijf, en als we deze trend extrapoleren, kan Gouda in 2042 weer een Stad van 

Bier zijn!’ (JPvdZ) 

 

Tidinge nummer 4 van dit jaar 
 

Deze maand verschijnt ook het vierde 

nummer van dit jaar van Tidinge van 

Die Goude. Vanzelfsprekend wordt 

stilgestaan bij het plotselinge 

overlijden van redactielid Adri van den 

Brink. Hoofdredacteur Paul van 

Horssen betitelt deze Tidinge 

daarnaast als een nummer met 

ontdekkingen.  

 Bart Ibelings schrijft over de 

betekenis van ‘Het oudste Goudse 

stadszegel uit 1321 met sterren van 

de Heren en golfjes van de 

Gouwe’, dat hij in maart van dit 

jaar ontdekte in het Utrechts 

Archief.  

 Paul Abels heeft een uniek 

getijdenboekje gevonden dat rond 

1450 in handen was van zijn 

‘overbuurvrouw’ op de Turfmarkt: 

‘Marighen Dirckx, haar 

getijdenboek en het ‘verraad’ van 

Gouda.’  

 ‘De kasteeltoren van Gouda: Een archiefdepot van het Hof van Holland van 1529 tot 1590’ is de 

titel van het artikel van Anne Beckers, die onderzoek doet naar de ambtenarij van het Hof van 

Holland gedurende de middeleeuwen. Als bonus bij dit artikel plaatst de redactie een van de 

zes reconstructietekeningen die zijn gemaakt voor het nieuwe boek Geschiedenis van Gouda, 

namelijk die van de afbraak van het kasteel van Gouda, waarop de ronde kasteeltoren nog goed 

te zien is.  

 Voor het Gouwe Verhaal is Gert Jan Jansen op bezoek geweest bij Hermien Lenderink-Boschloo 

(*1940). Haar inzet als vrijwilligster bij diverse organisaties op het terrein van zorg, onderwijs 

en welzijn staat centraal.  
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Roerige geschiedenis Sint Jozefpaviljoen vastgelegd 
 

‘Eigenlijk wilde ik de transformatie van het Sint Jozef 

van ziekenhuis naar luxe zorghotel fotografisch 

vastleggen, najaar 2018. Er kwamen toen echter zo veel 

mensen naar me toe met verhalen, foto’s, documenten 

en spullen dat ik besloot een poging te wagen om de 

geschiedenis van het gebouw in een boek vast te 

leggen. Dat boekje ligt er nu, maar er zijn nog steeds 

mensen die verhalen over en foto’s van het Sint 

Jozefpaviljoen hebben en naar me toe komen. En daar 

zou ik het liefst ook iets mee willen doen.’ 

Oud-journalist Theo Lucas presenteerde op donderdag 7 

oktober jl. in het Sint Jozefpaviljoen – thans 

Woonzorglocatie van Domus Magnus – het eerste 

exemplaar van zijn boekje Van weeshuis naar 

ziekenhuis aan burgemeester Pieter Verhoeve. Het was 

de eerste keer sinds de coronacrisis dat er weer een 

bijeenkomst met externen werd georganiseerd. 

Locatiemanager a.i. Kurt van Kasteren hield uiteraard 

wel strikt de hand aan de coronaregels en scande bij de 

ingang alle QR-codes. Vóór het officiële gedeelte werd 

de auteur geïnterviewd door zijn vriend en tevens 

uitgever Garro Wiersema. Hieruit kwam onder meer 

naar voren dat de totstandkoming van het boekje ruim 

twee jaar had geduurd, en dat Lucas een vanuit 
historisch perspectief mooie vondst had gedaan.  

Lucas: ‘Ik kwam een dagboek tegen dat door de zusters is bijgehouden, ook tijdens  de oorlog en 

het bombardement in november 1944. Je leest er dag na dag wat er in het Sint Jozefpaviljoen en in 

Gouda gebeurt. Na het bombardement wordt in detail en in heel directe bewoordingen verteld wie 

de slachtoffers zijn en hoe ze eraan toe waren, en wat er wordt gedaan om het ziekenhuis weer te 

laten functioneren. Het is een verhaal dat nooit is verteld en ik ben daarom blij dat ik dit stukje 
Goudse geschiedenis als bijlage in het boekje heb kunnen meenemen.’  

Burgemeester Verhoeve 

complimenteerde de auteur met 

zijn werk, zei verheugd te zijn 

dat het historische pand een 

zorgbestemming heeft gekregen 

en onderhield zich na afloop met 

enkele bewoners, van wie 

menigeen aan het boekje had 

meegewerkt. Dirk Jan Verbeek, 

voorzitter van de Raad van 

Bestuur van het Groene Hart 

Ziekenhuis van 2003 tot 2014, 

mocht het tweede exemplaar 

ontvangen en lichtte kort toe 

waarom pas in maart 2014 de 

laatste patiënt – een pasgeboren 

baby – het Sint Jozefpaviljoen 

verliet terwijl de fusie al in 
december 1991 rond was.  

Het boekje Van weeshuis tot ziekenhuis telt 105 pagina’s. Het kost € 24,14 (incl. btw) en is 

verkrijgbaar via https://degoudastore.myonline.store/.../van-weeshuis.../ (JPvdZ) 

  

https://degoudastore.myonline.store/.../van-weeshuis.../
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Wonen bij ‘Koch & Knuttel’; 
een bijdrage van Yvonne Balvers, lid van het comité OMD 
Gouda 
 

Ank Frissel en Maarten de Hoog zijn eigenaars van het 

voormalige kantoor van drukkerij Koch & Knuttel aan de 

Turfmarkt. Zij hebben tijdens Open monumentendag 

(OMD) op 11 en 12 september zo’n 700 mensen over de 

vloer gehad. De bezoekers brachten hun eigen verhalen 

over het monument mee. ‘Pakweg twintig jaar geleden 

deden we ook mee aan OMD’, vertelt Ank. ‘Er kwamen 

toen mensen die er hadden gewerkt, nu waren het de 

zonen of dochters. Bezoekers zijn een generatie 

opgeschoven.’  

Ank komt oorspronkelijk uit Boskoop en samen met 

Maarten heeft ze jaren in Amsterdam gewoond. De 

aankoop van dit pand bracht hen dus terug naar een 

bekende regio. Er moest heel veel aan gedaan worden. 

‘Voor een deel waren we al handige klussers, voor een 

deel zijn we het hier geworden’, aldus Ank. ‘In 

Amsterdam hebben we onze etage ook zelf verbouwd.’ 

Ten tijde van de aankoop was het interieur vooral heel 

wit. Er zit nu kleur in. En volop tijd en energie van Ank 

en haar man. Een flink deel van de muren van het huis 

moest worden kaalgebikt en geïnjecteerd met een 

middel tegen huiszwam.  

 

‘Hier melden’ 

Er is binnen nog veel van het kantoor terug te vinden. 

Een raam van de receptie met de tekst ‘Hier melden’, 

een vitrinekast langs de muur, en de entreehal heeft een 

indrukwekkende trap naar de tweede verdieping. ‘Een 

van de OMD-bezoekers wist te vertellen dat die eigenlijk nergens heen leidde. Daarboven was 

slechts papieropslag. Het ging bij die trap meer om de luxe uitstraling. Op het ANWB-bord buiten 

staat dat dit een van de twee panden van Koch en Knuttel was. Een andere bezoeker wist daarover 

te vertellen dat 

dat tweede pand 

eigenlijk gewoon 

enkele gehuurde 

kamers elders 

waren. Dus 

eigenlijk is er 

geen sprake van 

twee eigen 

panden’, stelt 

Ank.  

Vaak wordt er bij 

bewoning van een 

monument 

gedacht aan starre 

regels en 

onmogelijkheden. 

Maar Ank zegt 

juist: ‘Hoe een 

monument er 

binnen 

Op de pui boven de ingang staat het jaar 1893. 
Wellicht is dit het jaar van oprichting van de firma 
Koch & Knuttel. In de aanvraag voor de 
monumentenstatus staat dat dit een foutje is. Dit 
had mogelijk 1895 moeten zijn, het jaar waarin 
het pand grondig is verbouwd. Wat klopt? 
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oorspronkelijk uitzag, is vaak onduidelijk en voor discussie 

vatbaar. Wij kunnen hier binnen eindeloos veranderen en de 

indeling, het gebruik en hoe het er uitziet aanpassen aan onze 

levensfase. Dit is gewoon ons huis. Dat het ook een monument is, 

voegt wel een dimensie toe. Je weet dat je een voorbijganger in 

de tijd bent. Dit huis is van anderen geweest en zal van anderen 

zijn. Wanneer we het verkopen, zou ik graag willen weten dat de 

koper van dit huis dat begrijpt. Je geeft het door.’ 

 

Ank: ‘Op Open Monumentendag kijk je even naar je 

eigen huis door de ogen van een ander.’ Ook je 

monumentale huis openstellen? Neem contact op om 

mogelijkheden en hulp van OMD-vrijwilligers te 

bepreken. September 2022 zal een extra feestelijke 

editie zijn in het kader van de viering van Gouda 750 

jaar stadsrechten.  

Zie ook: https://monumentenstad.nl/ 

 

Belangstelling voor gesorteerde krantenknipsels over Gouda? 
 

Enkele jaren terug overleed in 

Bodegraven de geboren Gouwenaar 

Arie Dortland (1928-2018), 

roepnaam: Harrie. De heer Dortland 

heeft jarenlang krantenartikelen 

over Gouda bewaard en keurig in 

multomappen gestopt. Zijn dochter 

heeft die mappen bij haar tante, 

Rina Meerding-Idenburg, in Gouda 

gebracht. Mevrouw Meerding, lid 

van Die Goude, heeft de 

hoofdredacteuren van Tidinge en 

Nieuwsbrief geraadpleegd: kan dit 

materiaal nog een nuttige 

bestemming krijgen?  

Gedrieën is onderkend dat het geen 

uniek materiaal betreft. De regionale kranten zijn te raadplegen via het Streekarchief. SAMH heeft 

hiervoor geen belangstelling, zo is uit ervaring bekend. Wat wel zou kunnen, is dat er leden van Die 

Goude bezig zijn met een bepaald onderzoek, waarvoor zij graag krantenberichten rond een 

bepaald thema zelf in handen zouden willen hebben. Daarom is afgesproken dat wij – bij dezen – 

aangeven wat er globaal in de multomappen zit. Mevrouw Meerding bewaart de knipsels nog een 

jaar. Heeft zich dan niemand gemeld, dan krijgen ze definitief de status ‘oud papier’.  

Inhoud van de mappen: 

 Deze map bevat 91 artikelen uit de reeks ‘Gebeurtenissen uit Gouda’s verleden’, die 

onderwijsambtenaar Gerrit Schrijvers in de jaren zestig schreef in de Goudsche Courant.1 Er zit 

een inventarisatie van de artikelen bij, maar helaas niet op welke data ze zijn verschenen; 

 Een map met artikelen ‘Oorlog en bevrijding in Gouda’, globaal verschenen tussen 1995 en 

2005; 

 Een map met diverse bevrijdings-herdenkingskranten, periode 1975-1995; 

 Een map met als titel ‘Gouda zoals het was’, artikelen over straten en namen. Van alles wat. 

Waarschijnlijk gaat hier om artikelen van Gerrit Schrijvers, want ook onder die titel heeft hij 

(zonder naamsvermelding) stukjes geschreven in de Goudsche Courant. 

Hebt u belangstelling? Stuur een mail naar nieuwsbrief@diegoude.nl .  

                                                             
1 Zie https://www.diegoude.nl/wp-content/uploads/2016/02/G.-Schrijvers-1991-3.pdf en het artikel ‘Alexander 
Schrijvers en zoon Gerrit Schrijvers’ in Nieuwsbrief 105 blz. 18: https://www.diegoude.nl/wp-
content/uploads/2019/10/Nieuwsbrief-nr.105-oktober-2019.pdf. 

https://monumentenstad.nl/
mailto:nieuwsbrief@diegoude.nl
https://www.diegoude.nl/wp-content/uploads/2016/02/G.-Schrijvers-1991-3.pdf
https://www.diegoude.nl/wp-content/uploads/2019/10/Nieuwsbrief-nr.105-oktober-2019.pdf
https://www.diegoude.nl/wp-content/uploads/2019/10/Nieuwsbrief-nr.105-oktober-2019.pdf
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Historische Lintenvisie Gouda gepresenteerd 
 

Op dinsdag 26 oktober jl. heeft het college van B&W in ontwerp de Historische Lintenvisie 

gepresenteerd. Zie https://www.gouda.nl/actueel/historische-lintenvisie-voor-gouda 

Het doel van de visie is kort gezegd: 

1. Vastleggen welke historische wegen en waterwegen van grote betekenis voor de stad van nu zijn; 

2. Benoemen welke kernkwaliteiten deze linten voor de stad hebben. 

 

De visie kent 57 pagina’s A4. De tekst wordt verluchtigd met 30 actuele foto’s van Gouda en met 11 

kaartjes/plattegronden. Na een voorwoord van de wethouders Tetteroo en Van Vugt en een 

samenvatting zijn er hoofdstukken met (oneerbiedig gezegd) gemeentelijke beleidstaal: project- en 

procesomschrijving, de kaders en uitgangspunten van beleid, begripsomschrijvingen en afbakening. 

Dan volgt een beschrijving van de betekenis van historische linten, de opgaven bij het realiseren 

van een goede omgevingskwaliteit en van het mogelijke beschermingsregime, alles in algemene 

bewoordingen. Pas in de bijlagen komen de Goudse weg- en waterlinten concreet in beeld. In deze 

inventarisatie worden de waterlinten benoemd (van de Alpherwetering tot de Goudse Vliet), de 

weglinten (van de Achterwillens tot de Spoordijk), maar ook de lintzones waartoe ze behoren. Ook 

de huidige functies van de belangrijkste 26 linten, de verdwenen linten en, als bijzonderheid, een 

overzicht van het Goudse watererfgoed zijn in de bijlagen te vinden. Voor de geïnteresseerde leek 

zijn deze bijlagen, samen met de foto’s en de kaartjes het interessantst. 

 

De visie is ambtelijk voorbereid door Maria Laméris, medewerkster cultuurhistorie en ruimtelijke 

kwaliteit van de afdeling Ruimtelijk Beleid en Advies. Zij heeft voor de opstelling o.a. contact 

gehad met de Werkgroep Gebouwd Erfgoed van Die Goude. De werkgroep mocht dus in een vroeg 

stadium meedenken. Een 

delegatie van de werkgroep 

heeft een aantal keren met 

Marina overlegd en input 

geleverd. Zo is de structuur 

en de afbakening van de visie 

besproken. Ook is gewezen op 

de Nationale Omgevingsvisie 

die in 2020 door het rijk is 

vastgesteld. Daarin is 

cultureel erfgoed als een van 

de 21 nationale belangen 

opgenomen. In de Nationale 

Omgevingsvisie wordt 

gewerkt met drie 

zogenaamde 

afwegingsprincipes waar je 

bij nieuwe ontwikkelingen 

rekening mee zou moeten 

houden. Een van de drie principes  luidt: Kenmerken en identiteit van een gebied staan centraal. 

Dat is belangrijk voor het behoud van cultureel erfgoed dat immers voor een belangrijk deel de 

identiteit van een gebied, wijk, buurt bepaalt. 

 

Tot 24 november a.s. loopt nog een publieksconsultatie. Alle reacties worden aan de gemeenteraad 

aangeboden, die er - volgens planning - in de decembergadering een besluit over neemt. Dan kan de 

visie per 1 januari 2022 van kracht worden. Het is dan onderdeel van het bestaande beleid dat een 

plek zal krijgen in het bestel van de Omgevingswet. Deze zal naar verwachting medio 2022 in 

werking treden. Het college wil de kwaliteiten van de linten een plek geven in zijn gemeentelijke 

omgevingsvisie en het omgevingsplan (opvolger van het bestemmingsplan). Omdat de Omgevingswet 

nog niet van kracht is, is nog niet duidelijk hoe dat vorm zal krijgen. 

 

Wilt u de hele Lintenvisie bekijken? Stuur dan een e-mail naar gemeente@gouda.nl of bel naar 

telefoonnummer 14 0182. (BvdB/GJJ)  

https://www.gouda.nl/actueel/historische-lintenvisie-voor-gouda
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Ontwerp-omgevingsvisie Gouda ligt ter inzage 
 

B&W van Gouda hebben de ontwerp-omgevingsvisie ter inzage gelegd. Dat staat 

in het Gemeenteblad van 13 oktober 2021. Het ontwerp kan digitaal worden 

ingezien via https://omgevingsvisie.gouda.nl. Tot en met 24 november a.s. kan 

eenieder reageren op het ontwerp met het indienen van een zgn. zienswijze. Als 

de gemeente de reacties heeft verwerkt, wordt de Omgevingsvisie begin 2022 

voorgelegd aan de gemeenteraad. Hoe u kunt reageren kunt u lezen op de 

website: Zienswijze - Gemeente Gouda 

 

Donkere Sluis juist niet alleen voor het schuren 
 

In het artikel ‘Waterbeheer 

en cultureel erfgoed, 

toegelicht in Concordia’ 

(Nieuwsbrief 119, blz.15) is 

het woord ‘niet’ een keer 

weggevallen. Dat meldt Hans 

Verwey, een van de inleiders 

op de bijeenkomst op 17 

september jl., waarvan Gert 

Jan Jansen verslag deed. Het 

gaat om het zinnetje tussen 

haakjes in het navolgende 

citaat: ‘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.’ Door het wegvallen van het woord ‘niet’ komt zijn betoog niet over. Het 

gaat hem er juist om de visie aan te tasten dat de kruisende deuren van de Donkere Sluis bedoeld 

zijn voor het schuren. Naar het oordeel van Hans Verwey is het schuren een neveneffect van de 

kruisende deuren: ze zijn aangebracht om ter 

plekke het schutten mogelijk te maken. De 

kruisende deuren als spuisysteem waren een 

gewaagde technische vernieuwing om de 

wachttijd voor de schepen te verkorten en veel 

sneller het waterpeil gelijk te trekken aan 

weerszijden van de Donkere Sluis! Hans Verwey 

draagt die visie al twee jaar uit bij de 

demonstraties die het Sluiswachtersgilde geeft. 

De opdrachtgevers in Den Haag mochten alleen 

het scheepvaartbelang dienen. Aan de 

waterkwaliteit van Gouda konden zij geen 

aandacht geven. Hans Verwey beseft dat dit 

verhaal waarschijnlijk niet goed in de hoofden 

van veel cultuurhistorisch geïnteresseerde 

Gouwenaars zit. Daarom hecht hij aan een 

heldere uitleg. Die krijgt plaats in een artikel in 

het Bulletin van de KNOB, de Koninklijke 

Nederlandse Oudheidkundige Bond. Daarop liep 

hij vooruit in zijn inleiding op 17 september jl.: 

‘Jammer voor de mensen die dachten dat de 

kruisende deuren voor het schuren bedoeld zijn, 

die deuren kwamen er alleen voor het schutten, 

het schuren was een onbedoeld neveneffect.’  

Hans Verwey op 17 september jl. onder het toeziend oog 
van Karin Koersvelt en Lysanne Versteegh (ODMH) en van 

Ruud Hofman (gemeente Gouda) 

https://omgevingsvisie.gouda.nl/
https://www.gouda.nl/direct-regelen/leven-en-wonen/u-en-de-gemeente/zienswijze
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‘Gewone Gouwenaars waren ook belangrijk voor de marine’; 
impressie symposium Sint-Jan 
 

‘Als we het over roemruchte Gouwenaars ter zee 

hebben, denken we aan viceadmiraal Jan den 

Haen (1630-1676) en commandeur Roemer Vlacq 

(1637-1703). Beiden vochten samen met Michiel 

de Ruyter. Maar er waren ook een schout-bij-

nacht Willem van der Zaen (1621-1669) en 

viceadmiraal Adriaan Roemer Vlacq (1712-1774). 

Verder voeren ook veel gewone Gouwenaars als 

matrozen of soldaten op de schepen van De 

Ruyter cum suis mee. In 1775 werd in Zeeland 

bijvoorbeeld een schip uitgerust, en van de 100 

schepelingen kwamen er 24 uit Gouda. We mogen 

dus gerust zeggen dat Gouda in de 17e en 18e 

eeuw heel belangrijk is geweest voor onze 

marinevloot.’ 

Op zaterdag 30 oktober jl. werd het 6e Sint-Jan 

Symposium gehouden, georganiseerd door de 

Stichting Goudse Sint-Jan en Die Goude. Het 

betrof eigenlijk de editie van 2020, waarbij 

gezien het thema van de Maand van de 

Geschiedenis ‘Oost/West’ de keuze op 

‘Roemruchte Gouwenaars ter zee’ was gevallen. 

Secretaris van de stichting Gerard Schotanus 

leidde de sprekers in. Maritiem historicus  Marc  

van Alphen schetste een beeld van de marine-

organisatie in de 17e en 18e eeuw. Er waren toen vijf admiraliteiten, in Rotterdam, Middelburg, 

Amsterdam, Enkhuizen en Dokkum (later Harderwijk). Elke admiraliteit beschermde de eigen 

koopvaardijschepen en inde belastingen op in- en uitgevoerde producten waarvan ze de opbrengst 

zelf mocht besteden. Moest er een gezamenlijke expeditie komen, tegen Engelsen, Duinkerkse of 

Barbarijse kapers, of Zweden of Denen die de Sont blokkeerden, dan deed het zgn. Haagse Besogne 

dit, waarin elke admiraliteit een vertegenwoordiger had. 

‘Een Gouwenaar die carrière wilde maken in de marine of als matroos wilde aanmonsteren, moest 

dus naar Rotterdam of Amsterdam, waar de admiraliteiten imposante kantoren hadden,’ hield Van 

Alphen zijn toehoorders voor. ‘In die tijd 

werd er binnen Europa onderscheid gemaakt 

tussen de Oostvaart, oftewel de koopvaart 

op Scandinavië, de Oostzee en Rusland die 

relatief veilig was, en de Westvaart, die op 

Frankrijk en de Middellandse Zee, waar het 

risico op kaapvaart (in tijden van oorlog) en 

piraterij veel groter was. Bij de Oost- en 

Westvaart buiten Europa hoefde de marine 

tot 1781 alleen incidenteel bij te springen, 

want die werd gerund en beveiligd door de 

VOC resp. de WIC.’ 

Jan den Haen werd beroemd doordat hij als 

enige tijdens de Slag bij Lowestoft (1665), 

voor onze vloot een grote nederlaag, een 

Engels schip wist buit te maken. Van de 

opbrengst hiervan kocht hij een huis aan de 

Turfmarkt, dat we nu kennen als het 

Admiraalshuis en dat zijn rococo-uiterlijk 

dankt aan zijn latere eigenaar Adriaan 

Roemer Vlacq, kleinzoon van Roemer Vlacq. Marc van Alphen 
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Den Haen stierf net als De Ruyter in de Slag bij 

Palermo in 1676 maar kreeg geen staatsbegrafenis. 

Hiervoor kwam hij als viceadmiraal die in het harnas 

was gestorven wel in aanmerking. Van Alphen: ‘Hij 

had ooit enkele collega’s van corruptie beschuldigd, 

en toen die werden vrijgesproken, was hijzelf de 

gebeten hond. De Staten-Generaal bepaalden dat 

hij geen praalgraf kreeg, en het gedoe rond zijn 

begrafenis maakte dat hij pas in 1677 werd  

begraven.’ Zijn sobere gedenksteen onder glas 22 in 

de Sint-Jan staat in schril contrast met het praalgraf van De Ruyter in de Nieuwe Kerk in 

Amsterdam. Roemer Vlacq blies in 1677 tijdens de Slag bij Tobago tegen de Fransen zijn schip op 

toen het werd overmeesterd. Hij stierf tijdens de Spaanse Successieoorlog (1701-1713) aan de 

zware verwondingen die hij opliep bij de Slag bij Cap de la Roque in 1703, eveneens tegen de 

Fransen. Ook hij kreeg geen staatsbegrafenis, maar omdat hij geen vlagofficier was. 

 

Kapitein ter zee b.d. Frank Marcus  trok de lijn door naar het heden en sprak over de wijze waarop 

de Nederlandse marine tegenwoordig de koopvaardij tegen piraterij beschermt. ‘Van 1974 tot 2012 

heb ik bij de marine gezeten, onder meer op Hr. Ms. Willem van der Zaan, en ik woon al jaren in 

Gouda, dus ik heb affiniteit met het onderwerp.’ Vroeger vormden vooral Duinkerkse kapers en 

Barbarijse piraten een gevaar. In de jaren tachtig van de 20e eeuw leek de piraterij de kop 

ingedrukt, dankzij marines van verschillende landen. Maar sindsdien is er weer piraterij in o.m. de 

Straat van Malakka, de Rode Zee, voor de kust van Somalië en de Golf van Guinee. ‘Sinds 2008 is er 

de EU-missie Atalanta, in 2009 heeft Nederland meegedaan aan een internationale operatie tegen 

piraterij, en sinds 2011 worden zwaarbewapende mariniers ingezet om kwetsbare 

koopvaardijschepen te beschermen. Dat is niet eenvoudig. De Somalische kust is zo’n 3.000 

kilometer lang, de langste van Afrika, en een marineschip kan slechts zo’n 30 knopen (55 km/uur) 

varen, dus het kan dagen duren voordat een marineschip ter plaatse is als het een noodsignaal 

opvangt, en vaak is het dan te laat en is de bemanning overmeesterd en gevangen voor losgeld en 

het schip afgevoerd om te worden overgeschilderd en doorverkocht.’ En op de huidige 

marineschepen zijn ongetwijfeld eveneens Gouwenaars te vinden. (JPvdZ) 

 

 

Biografie over Erasmus wint Libris Geschiedenis Prijs 
 

De biografie Erasmus, dwarsdenker van Sandra Langereis heeft de Libris 

Geschiedenis Prijs gewonnen. Dat heeft juryvoorzitter en oud-

Kamervoorzitter Khadija Arib zondag 31 oktober jl. bekendgemaakt. In het 

juryrapport staat dat het winnende boek is gebaseerd op briljant 

wetenschappelijk onderzoek. Arib noemde Erasmus, dwarsdenker ‘een boek 

dat je omverblaast’. Auteur Sandra Langereis zei in een reactie dat zij 

vooral blij is voor de schrijver en humanist Erasmus (1466-1536) zelf: ‘Hij 

verdient deze aandacht, want wij kennen hem eigenlijk niet in Nederland. 

Erasmus hield zich met onderwerpen bezig die ook nu actueel zijn.’ 

 

Historiek.net citeert op 31 oktober het juryrapport: ‘Erasmus’ is een 

fascinerende en leerzame biografie over een van de markantste denkers uit 

de geschiedenis. Sandra Langereis gaat in haar onderzoek als een detective 

te werk, en reconstrueert waarom het voor Erasmus van het grootste belang was om in 

verschillende levensverhalen zijn geboortejaar te verhullen. Dit boek maakt inzichtelijk wat het 

humanisme en de Renaissance écht hebben betekend en laat zien waarom Erasmus, gedreven door 

zijn zoektocht naar de oorsprong van taal en verhaal van de Bijbel, een van de grootste humanisten 

ooit is. In krachtige zinnen laat Langereis de lezer kennismaken met Erasmus als mens, met al zijn 

goede en slechte eigenschappen. Deze originele biografie laat niet alleen zien dat Erasmus een 

briljant auteur was, maar ook welke ongekende weerklank zijn pen en woord hadden.’ 

Erasmus, dwarsdenker is in maart 2021 uitgegeven door de Bezige Bij. Het kost (gebonden) € 39,99.  
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Hoe staat het met het project ANWB-bordjes?  
 

Op verzoek van de gemeente Gouda zorgt een projectgroep van Die Goude ervoor dat de ANWB-

monumentenborden in de stad er bij aanvang van het feestjaar Gouda750 (weer) goed uitzien.  

De projectgroep ANWB heeft maanden van veel activiteit maar ook van tegenslag achter de rug. 

Half september kon de nieuwe tekst van alle te bestellen borden worden vastgesteld, goedgekeurd 

door zowel de diverse particuliere eigenaren en aanvragers als door de vakgroep cultuur van de 

gemeente. Daar was heel wat overleg aan vooraf gegaan. Toen kwam volslagen onverwacht het 

bericht van het overlijden van projectgroepslid Adri van den Brink, de drijvende kracht achter veel 

van de nieuwe teksten. De projectgroep moest helaas zonder zijn deskundige inbreng verder. 

De stand van zaken per 3 november: 

 het overzicht van alle bestaande 130 ANWB-borden plus foto’s is compleet; 

 duidelijk is welke borden vervangen moeten worden wegens onleesbaarheid of onjuiste tekst; 

 er zijn fondsen geworven voor het vervangen van 22 tot 25 bestaande en van zes nieuwe borden 

(aangevraagd door bewonersgroepen); 

 in afstemming met het Gouds Gidsen Gilde is een route opgesteld langs 25 borden in de 

binnenstad; 

 de QR-codes met Engelse vertaling voor deze borden zijn gereed; 

 van alle nieuwe borden is de nieuwe tekst goedgekeurd; 

 voor de nieuwe borden is de aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend bij de ODMH 

(Omgevingsdienst Midden Holland); 

 de vergunning is (onder voorwaarden) op 22 oktober verleend; 

 de vijftien borden waarvoor geen omgevingsvergunning nodig is, zijn bij de ANWB besteld.  

 

Wanneer de borden binnen zijn, moeten ze natuurlijk nog bevestigd worden, ofwel door een 

aannemer (bij de gemeentelijke panden), of door de particuliere eigenaar zelf. De ANWB wees 

daarbij op een complicatie bij panden waar al een bord zat. De boorgaten zitten overal op een 

andere plaats. Het is maatwerk. Om te voorkomen dat er in een pand nieuwe gaten moeten worden 

gemaakt is de projectgroep nu voor elk van de te vervangen borden de boorgaten aan het opmeten. 

 

Bij de behandeling van de aanvraag van de 

omgevingsvergunning kwam de projectgroep voor een 

aantal verrassingen te staan, gegeven het feit dat alle 

partijen (eigenaren, gemeente en projectgroep) het 

eens waren. Niet alleen de nieuwe borden (van 30x40 

cm), maar ook vervangende borden van een ander 

formaat, bleken vergunningplichtig. Voor al die borden 

kwam het verzoek om aanvullende informatie: 

situatietekeningen, plattegronden, zichtlijnen van oost 

naar west en noord naar zuid, situatie voor en na, enz., 

enz. In overleg met de contactpersoon bij ODMH bleek 

dat de projectgroep ook foto’s kon aanleveren van een 

stuk karton in de maat van het bord op de voor het bord 

gewenste plaats (zie foto). Samen met de 

aanvragers/monumentbewoners zijn de gegevens 

vervaardigd en ingediend. De aanvraag werd 

geagendeerd in de Adviescommissie 

Omgevingskwaliteit, maar die stelde de beslissing uit 

omdat één van de leden de situatie zelf ter plaatse 

wilde bekijken. Dit heeft geleid tot een uitgebreid rapport met voor ieder bordje een voorstel voor, 

ofwel een andere tekst, een ander formaat of een andere plek, ofwel alle drie. De vergunning is wel 

verleend, maar met als voorwaarde dat uitvoering moet geschieden conform de voorschriften bij de 

vergunning, een en ander in overleg met en na goedkeuring van de monumenteninspecteur van 

ODMH. Dus moet de projectgroep nu terugkoppelen op de betreffende monumenteigenaars, omdat 

wordt afgeweken van de eerdere afspraak. De projectgroep is benieuwd naar de uitkomst van het 

overleg met de monumenteninspecteur. (Marianne Lint) 
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Vroegtijdig geknakt voetbaltalent: Rocus Biesheuvel (II) 
 
In deel I over Rocus Biesheuvel (zie Nieuwsbrief 

119) kon u lezen over zijn jongste jaren en zijn 

debuut bij wijkvoetbalclub Ontspanning Na Arbeid 

(ONA). In dit deel II pikken we de draad van het 

verhaal weer op in het voorjaar van 1943. Veel 

ONA-spelers van het eerste en tweede elftal zijn 

door de bezetter naar Duitsland afgevoerd, en ook 

de inmiddels 18-jarige Rocus moet zich melden 

voor de Arbeitseinsatz. Doet hij dit niet, dan 

kunnen zijn vader, vrouw en babydochter worden 

gekort op hun voedseldistributiebonnen. In totaal 

zal hij negen maanden in Duitsland doorbrengen. 

 

Voor het seizoen ‘43/’44 doet de Duitse greep in de 

groep Goudse jongemannen zich flink gevoelen. Op 

21 augustus 1943 staat in de Goudsche Courant: 

‘Meeste elftallen geheel veranderd’ en ‘ONA […] 

dat zo te zien nog meer verzwakt is dan Gouda.’ 

Rocus Biesheuvel is uit de opstelling verdwenen: 

‘Daarentegen is de linkervleugel der voorhoede 

dezelfde, die nog maar kort geleden als zoodanig 

optrad in het junioren A-elftal.’ Ook als Rocus in 

Gouda is teruggekeerd, laat hij zich niet op het 

veld zien. Het seizoen ‘44/’45 wordt in deze regio 

zelfs niet meer gespeeld. Op 3 september 1944 worden nog oefenwedstrijden voor de drie elftallen 

en een jeugdtoernooi aangekondigd, maar op Dolle Dinsdag (5 september) wordt de competitie 

voorlopig stilgelegd. Vanwege de strenge Duitse maatregelen als reactie op de spoorwegstaking en 

de daaruit resulterende Hongerwinter wordt deze ook niet meer opgestart. Bij de bevrijding in mei 

1945 is het niet alleen dagenlang feest. In de Goudsche Courant van 26 mei 1945 worden alle ONA-

leden opgeroepen ‘na een gedwongen rustperiode’ weer aan de wekelijkse trainingen deel te 

nemen, voorlopig op de donderdagavonden. 

Rocus Biesheuvel maakt op 1 oktober dat jaar zijn rentree bij ONA in een uitwedstrijd bij GSV die 

met 2-5 wordt gewonnen. Hij maakt in dat seizoen ‘45/’46 acht doelpunten, waaronder een hattrick 

in de wedstrijd ONA - Westerkwartier die in 6-6 eindigt. Als linksbinnen ontwikkelt hij zich tot een 

nuttige verbindingsspeler die met goede passes, harde schoten en zuivere voorzetten strooit. Dit 

doet hij ook in het seizoen ‘46/’47, waar ONA 

1 mede dankzij zijn inbreng en zeven 

doelpunten – waaronder een hattrick tegen 

Roodenburg – een gooi naar het 

kampioenschap doet. Hij is nog altijd een 

opmerkelijk sierlijke voetballer die over het 

veld lijkt te zweven, een sterk ontwikkeld 

spelinzicht heeft en volgens menigeen de 

beste speler van Gouda is. In dit seizoen is hij 

aanvoerder en een mooie toekomst als 

voetballer lijkt voor hem weggelegd. En dan 

ineens houdt het op. 

 

Op 23 maart 1947 verslaat hij met ONA 

tegenstander Woerden met 7-2. Een dag later 

neemt hij afscheid van een bevriende 

vaandrig die naar Nederlands-Indië vertrekt. 

Rocus is dan sergeant-administrateur bij de 

School Verbindingstroepen in Den Haag en 

gelegerd in de Alexanderkazerne. Hierna raakt 
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hij vermist. In de dagen daarna worden zijn kwartiermuts en potlood opgevist uit een door de 

Duitsers tot tankgracht uitgediepte stadsgracht tussen Malieveld en Diergaarde. Er wordt tevergeefs 

gedregd. Op de ochtend van 1 april wordt het dode lichaam van de 22-jarige Rocus echter bij een 

volgende zoektocht alsnog uit genoemde gracht opgevist. 

Bij zijn begrafenis op Goede Vrijdag 4 april volgen bestuur en tal van ONA-spelers de stoet en zijn 

naar schatting zo’n tweeduizend vrienden, militaire collega’s en bewoners van de Korte Akkeren 

aanwezig. De stoet gaat van zijn huis langs het ONA-terrein waar de vlaggen halfstok hangen en drie 

minuten stilte in acht worden genomen. Bij de algemene begraafplaats wordt de kist, die is bedekt 

met de ONA-vlag en tal van bloemstukken, door zijn medespelers van ONA 1 naar het graf gedragen. 

ONA-voorzitter H. van Soest, trainer van het eerste elftal J. de Hossen en kapitein T. Paap namens 

zijn militaire eenheid houden ieder een afscheidsrede. Van Soest roemt Biesheuvel als ‘een sieraad 

van de vereniging’. De gebroeders H. en J. Roodbol ontwerpen en vervaardigen in hun vrije tijd een 

monument ter herinnering aan een populaire vriend. Alle ONA-leden dragen bij aan deze steen met 

bal. Op zaterdag 31 mei wordt het op het graf geplaatst en door ONA-voorzitter Van Soest namens 

het ONA-bestuur aan de familie Biesheuvel overgedragen. In 1947 wordt ONA 1 overigens inderdaad 

kampioen, maar het team slaagt er niet in naar de 2e klasse KNVB te promoveren. Op 6 juli 1957 

overlijdt vader Pieter; hij wordt in het graf van zijn zoon Rocus bijgezet.  

In 2005 wordt het grafmonument door vandalen beschadigd. Enkele ONA-leden besluiten een nieuw 

monument te laten vervaardigen en plaatsen. Medefinancier Arie de Wit bezoekt en verzorgt het 

graf en het monument van Rocus Biesheuvel anno 2021 nog regelmatig. (JPvdZ) 

Met dank aan Arie de Wit, Jannie Biesheuvel en Barrie Vreeswijk-de Bruijn. 

 

Die Goude werkt niet mee aan een tweede historisch 
plaatjesalbum 
 
Het succes van het historisch plaatjesalbum dat Die Goude maakte op verzoek van de twee Goudse 
PLUS-vestigingen, is voor deze supermarkten reden voor het plan om in het feestjaar Gouda750 
opnieuw een album uit te brengen. Die Goude heeft echter besloten hieraan niet mee te werken. 
Het team dat het eerste album heeft gemaakt, werkte vanuit de insteek dat het een uniek album 
zou zijn. Alle belangrijke thema’s en mijlpalen uit de geschiedenis van Gouda zijn in het album 
opgenomen. Daardoor zien zij geen mogelijkheid het succes van het album te herhalen.  
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Monumentale bomen in Gouda: kostbaar erfgoed 
 

Aan de oostzijde van het busstation op het Stationsplein staan twee imposante platanen (Platanus x 

hispanica, Gewone plataan). Hun stamomtrek, zo’n 5,5 meter, verraadt een hoge leeftijd. Het 

landelijk register van monumentale bomen vermeldt als plantjaar 1910-1920. De bomen zijn 

destijds als groep geplant. Zeer waarschijnlijk stonden de (jonge) platanen er al toen op 6 oktober 

1919 ter afsluiting van de Goudsche Winkelweek een feestelijke optocht van versierde 

reclamewagens naar het Stationsplein trok, begeleid door een ‘opgewekte menigte Gouwenaars’, 

die ‘behoefte heeft uiting te geven aan de vreugde, dat een betere tijd is aangebroken’, aldus de 

Goudsche Courant. Zeker overleefden de bomen in november 1944 het verwoestende 

bombardement van de geallieerden op het station van Gouda. En uiteraard werden ze gespaard bij 

de recente herinrichting van het plein met het busstation.  

Behalve de genoemde bomen zijn nog acht andere Goudse bomen in het nationale register 

opgenomen, zie https://www.bomenstichting.nl/monumentale-bomen/landelijk-register-van-

monumentale-bomen.html. Bomen met een monumentale status genieten bescherming: ze mogen in 

beginsel niet gekapt worden. Voor opname in het landelijk register moet een boom ten minste 80 

jaar oud zijn en een goede levensverwachting hebben. Bovendien moet de boom aan ten minste één 

extra criterium voldoen, bijvoorbeeld: de boom is beeldbepalend of de boom is in botanisch of 

ecologisch opzicht interessant, of heeft cultuurhistorische betekenis (zoals de Oranjebomen, zie 

Nieuwsbrief 118).  

De gemeente Gouda hanteert voor het gemeentelijke register van monumentale bomen bijna 

dezelfde criteria als het rijk, maar het leeftijdscriterium is 50 jaar ouderdom. De gemeentelijke 

lijst is dan ook (gelukkig!) aanzienlijk langer dan de landelijke lijst. Informatief is het om een kijkje 

te nemen op de gemeentelijke webpagina 

https://gis.gouda.nl/viewer/app/internet_monumentale_bomen. Een stadsplattegrond toont de 

locaties en de soortnaam van alle gemeentelijke én particuliere monumentale bomen. Zo zijn ze 

gemakkelijk terug te vinden. Een mooi voorbeeld van beeldbepalende bomen is te vinden aan de 

Burgvlietkade. De rij naar het water hellende stammen en het aaneengesloten bladerdek domineren 

het straatbeeld. Een foto van de Zuidelijke Burgvlietkade/hoek Karnemelksloot uit 1933 toont de 

jonge aanplant op de kade bij de nieuwbouw.  

https://www.bomenstichting.nl/monumentale-bomen/landelijk-register-van-monumentale-bomen.html
https://www.bomenstichting.nl/monumentale-bomen/landelijk-register-van-monumentale-bomen.html
https://gis.gouda.nl/viewer/app/internet_monumentale_bomen
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Het Van Bergen IJzendoornpark is een hotspot van 

prachtige en botanisch bijzondere soorten, geplant in de 

periode 1910-1920, zoals een groepje van drie fraaie 

moerascipressen (Taxodium distichum), aan het derde paadje links, komend vanaf het station.  

Het is een goede zaak dat bomen beschermd worden. Bomen zijn een onmisbaar onderdeel van het 

stedelijk ecosysteem. Denk aan hun rol als vastleggers van CO2, stofvangers, zuurstofleveranciers. 

Ze temperen de hitte in de stad en dragen bij aan de wateropnamecapaciteit van de bodem. Ze 

geven voedsel en nestgelegenheid. In feite voldoet elke boom zo bezien aan het criterium: 

ecologisch belangrijk. Alle reden om zuinig te zijn op ons groene erfgoed, al of niet met een 

monumentale status.  

Voor wie meer wil weten of gewoon wil genieten van bijzondere boomsoorten in Gouda, is de 

Bomenroute een aanrader. Deze route voert langs 34 bijzondere exemplaren, vanaf het 

Houtmansplantsoen via de binnenstad en het Regentesseplantsoen naar het Van Bergen 

IJzendoornpark. De bomen zijn voorzien van informatiebordjes, compleet met QR-codes voor extra 

info. (Marjan Veerman) 

 

Zotte Zaterdag 2021 mede in teken Gouda750 
 

Op 16 oktober jl. 

stond de 

welbekende Zotte 

Zaterdag in het 

teken van (de 

aanloop naar) 

Gouda 750 jaar 

stad. Onder de kop 

'Zotte 750' trok het 

middeleeuwse 

festival, dat vorig 

jaar vanwege 

corona niet 

doorging, 

duizenden 

bezoekers. Behalve 

ambachtslieden, 

potsenmakers, 

muzikanten, 

marktkooplui en de 

beroemde Erasmus waren bij deze bijzondere editie ook ridders van de partij. In het 

Houtmansplantsoen voerden de Compagnie van Brederode, de Huurlingen van Voorne en de 12e 

Compagnie toernooigevechten uit. Menigeen keek na afloop al uit naar het jubileumjaar 2022 

(JPvdZ). 
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Carla Rodenberg en haar Gouwenaars (13): Pim Leefsma 

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

portret van Annemiek Engelen uit 2013 schuiven we twee jaar verder naar het heden. In 2015 zette 

Carla haar collega-beeldend kunstenaar Pim Leefsma op het doek. Het portret werd dat jaar – 

geflankeerd door een werk van Pim – tentoongesteld op Le Salon, onderdeel van de reeks ‘De 

Goudse Salon’, die eens in de paar jaar wordt georganiseerd in Museum Gouda.  
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 ‘Eenmaal beeldend 

kunstenaar, blijf je dat 

je hele leven,’ zegt Pim 

Leefsma die in 1947 op 

de Krugerlaan in Gouda 

werd geboren. 

Aanvankelijk leek dat 

niet zijn bestemming. Al 

zat hij van jongs af aan 

te tekenen, in eerste 

instantie manifesteerde 

hij zich als zionist en 

zag hij zijn toekomst in 

Israël. Daarvoor ging hij 

zelfs naar de 

tuinbouwschool in 

Boskoop. Zijn Joodse 

wortels via vader Nathan 

Leefsma streden met de 

Hollandse invloeden via 

zijn moeder, de 

kunstenares Rini Nagtegaal. In 1954 was het gezin naar Van Beverninghlaan 34 verhuisd, het 

ouderlijk huis van zijn moeder. In de jaren zestig laafde Pim zich aan het vrije leven dat in Gouda 

vorm kreeg in bijvoorbeeld de Havensoos, So What en Krak’65. Hij deed de opleiding aan de Vrije 

Academie in Den Haag. Zijn artistieke leven kreeg vorm in ateliers op Kattensingel 84, op 

Peperstraat 1d en – net om de hoek- op de Korte Noodgodsstraat. Aansluiting bij Kunstsociëteit 

Burgvliet was ook logisch; eerst nog in Het Schaakbord, toen in de Agnietenkapel en daarna in de 

Jeruzalemkapel. Ook toen al maakte Carla Rodenberg een portret van hem: een diepzinnig kijkende 

hippie, waarin je de Pim Leefsma van nu niet zou herkennen. Financieel was het 

kunstenaarsbestaan geen vetpot, maar na een expositie in een galerie in Amsterdam in 1969-1970 

begon het te lopen. Het begrip mecenas kreeg betekenis in Geert Bouwmeester en Dirk van der 

Want. Toen Pim in het huwelijk trad met zangdocente 

Ottilie Tol en het gezin werd uitgebreid, kwam aan zijn 

leven in de binnenstad een eind. Zijn atelier is nu de 

zolder van een doorzonwoning in Bloemendaal. Ottilie 

herinnert hem aan de opening in 2015 van Le Salon door 

burgemeester Milo Schoenmaker. Pim stond naast het 

schilderij van Carla en de burgemeester keek verstoord 

in de zin van ‘wat doet die man naast dat portret, waar 

ik iets van moet zeggen?’ ‘Kunstkenner’ Schoenmaker 

had niet door dat de geportretteerde in levenden lijve 

voor hem stond. 

Durven wij als leek het werk van Pim Leefsma te 

kenschetsen? Zijn tekeningen en schilderijen laten een 

fictieve wereld zien die refereert aan Joan Mirò, René 

Magritte en het symbolisme, misschien wel buitenaards, 

  in elk geval aangrijpend. Zeer aansprekend is het kleine  

  illustratiewerk van boeken (bijvoorbeeld Sprookjes van  
  Jiří Wolker) of speelkaarten. Duidelijk is dat zijn  

  artistieke handschrift via de grafische kant ontwikkeld  

  werd. Etsen doet hij nog steeds graag, maar later is hij 

  ook gaan schilderen en beeldhouwen. Lees hiervoor het 

artikel van Marijke van Ittersum op 

http://nieuwepark.nl/wp-

content/uploads/2019/12/Terrazzo.pdf. Pims vrouw 

Ottilie ziet een ontwikkeling. Aanvankelijk was sprake van een depressieve ondertoon. Later is er 

meer ruimte in het beeld, durft hij stukken wit te laten en krijgen de speeltjes van hun zoon een 

plek. Die zijn daarom ook te zien op het door Carla vervaardigde portret dat wij hier tonen. (GJJ)   

http://nieuwepark.nl/wp-content/uploads/2019/12/Terrazzo.pdf
http://nieuwepark.nl/wp-content/uploads/2019/12/Terrazzo.pdf
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Lutherse gemeente in Gouda 400 jaar 
 

Volgend jaar bestaat de Lutherse gemeente in Gouda 400 jaar. 

Dat wordt op zondag 20 februari 2022 herdacht met een 

feestelijke kerkdienst in de Sint-Joostkapel. Bij die gelegenheid 

verschijnt ook het boek 400 jaar Luthers leven in Gouda. Het 

zal worden aangeboden aan: 

 Ellen Bik-Huls, echtgenote van de in september 2020  

  overleden dokter Han Bik; 

 Pieter Verhoeve, burgemeester van Gouda; 

 Andreas Wöhle, president Evangelisch Lutherse Synode; 

 Mw. H. van Dijk, voorzitter Algemene kerkenraad van de  

  Protestantse Kerk Gouda, waarvan de Lutherse gemeente 

  sinds 1 juli jl. een wijkgemeente is. 
 
Het oudste deel van het herdenkingsboek is geschreven door 
Ignatius Walvis. Daarnaast hebben er vijf auteurs aan gewerkt 
onder wie ‘de oude en de jonge dokter Bik’. Het boek is 
voltooid door William Bik, zoon resp. broer van deze bekende 
Goudse stadsgenoten. Meer info in de volgende Nieuwsbrief. 
Het boek zal na 20 februari verkrijgbaar zijn voor €12,50.- 

 

Ledenkorting bij aankoop Geschiedenis van Gouda 
Na 20 november kunnen leden van Die Goude het nieuwe boek Geschiedenis van Gouda via de 

vereniging met 10% korting aanschaffen: bij de eerstvolgende lezing, op zaterdag in het Stadhuis 

(bij openstelling door de Stadhuiscommissie), of via de website van Die Goude.  

 

Fotoverantwoording en colofon  
 
Nico J. Boerboom: blz. 1  Yvon Wassink: blz. 3 

Gert Jan Jansen: blz. 4, 7(o), 8, 12(o), 14(o) en 
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Rinus Lasschuyt: blz. 7(b), 14(m), 19, 20, 21(lb) 

en 21(o) 

Evert Jan Daniëls: blz. 6(b) Utrechts Archief: blz. 9   

Jean-Philippe van der Zwaluw: blz. 10 Rogier Tetteroo: blz. 11(b) 

Ank Frissel: blz. 11(o) en 12(b) Museum Gouda: blz. 14(b) 

Marianne Lint: blz. 17 Collectie SAMH: blz. 18 

Marjan Veerman: blz. 22(rb) Gerard Bakker: blz. 22 

Logo’s en scans van betreffend(e) boek, 

tijdschrift of website 

b=boven; o=onder; m=midden; l=links; r=rechts 

lb=linksboven; rb=rechtsboven 

 

De Nieuwsbrief van Die Goude komt zeker 7 x per jaar uit.  

Redactie: Gert Jan Jansen (hoofdredacteur), Kenny Louwen 

(tekstredacteur), Marjan Veerman en Jean-Philippe van der Zwaluw 

(redacteuren). 

Fotoredactie van dit nummer: Rinus Lasschuyt. 

Oplage: 950, waarvan 80 op papier. 

Druk papieren versie: HenksBox. 

Redactie afgesloten op 4 november 2021. 

 

De Nieuwsbrief: uitgave van de Historische Vereniging Die Goude 

Redactieadres: Postbus 307, 2800 AH Gouda 

Mailadres:  nieuwsbrief@diegoude.nl 

Telefoon:  0182-539297 

Websites:  https://www.diegoude.nl/; https://goudsvirtueelsluizenmuseum.nl/ en 

https://goudaopschrift.nl  

Facebook: pagina’s ‘Historische-Vereniging-Die-Goude’ en ‘Gouds-Sluiswachtersgilde’ 

mailto:nieuwsbrief@diegoude.nl
https://www.diegoude.nl/
https://goudaopschrift.nl/
https://www.facebook.com/Historische-Vereniging-Die-Goude-1532856827001744/?fref=ts

