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Artikelen voor Nieuwsbrief 122 graag aanleveren vóór 16 februari

De lezingen in 2022
Op maandag 24 januari stond de eerste
lezing van dit jaar gepland. De
omikronvariant van het coronavirus rukt
op en de regering heeft hiertegen
verstrekkende maatregelen genomen. Dit
alles heeft de Lezingencommissie doen
besluiten deze lezing, die zou worden
gegeven door Henkjan Sprokholt, niet
door te laten gaan. De commissie streeft
ernaar voor deze lezing in de maand
maart een nieuwe datum te vinden.
Hierover zult u tijdig bericht ontvangen.
Op 14 februari a.s. stond de tweede
lezing gepland, namelijk die van Fred
Pieters. De Lezingencommissie gaat er
vooralsnog van uit dat deze lezing wel
kan doorgaan. Houd in ieder geval de
website van Die Goude in de gaten en
ook de Facebookpagina. De lezing van
Fred Pieters gaat over ‘Industrieel
erfgoed in Gouda’. Zie blz. 3.
Lezing Henkjan Sprokholt uitgesteld

Met het nodige voorbehoud in verband
met de ontwikkeling van de COVID-19-maatregelen ziet het programma voor dit jaar er als volgt uit:
datum

Spreker

onderwerp

Ma. 24 januari
Ma. 14 febr.
Ma. 7 maart
???
maart
Wo. 13 april
Ma. 23 mei
Ma. 5 sept.

Henkjan Sprokholt
Fred Pieters
Bianca van den Berg
Henkjan Sprokholt
Tom Hage
Paul Abels
NNB (in overleg met Stichting OMD
Gouda)
Christiaan van der Spek
Ronald van der Wal
NNB (in overleg met Stichting Goudse
Sint-Jan)
Marianne van der Veer

De opkomst van Gouda 1000-1500
Industrieel erfgoed in Gouda
Cultureel Gouda 1400-1600
De opkomst van Gouda 1000-1500
Beleef het wonder van Gouda
Religieus Gouda 1500-1700
Monument en duurzaamheid

Ma. 19 sept.
Ma. 17 okt.
Za. 29 okt.
Ma. 28 nov.

Gouda in verval 1700-1850
Gouda in ontwikkeling 1850-2000
Zevende symposium ‘Bekende
Gouwenaars in de Sint-Jan’
Emancipatie en verzuiling 1850-2000

Alle auteurs van ons nieuwe boek Geschiedenis van Gouda komen aan bod. In beginsel vinden de
lezingen op maandagavond plaats in sociëteit Concordia aan de Westhaven 27. Aanvang 20.00 uur.
De lezing van Tom Hage (13 april) is echter op een woensdagavond. Deze gaat vooraf aan de
Algemene Ledenvergadering. Het symposium van 29 oktober is op een zaterdagmiddag.
Zoals gezegd: het programma is opgezet onder voorbehoud van de COVID-19-maatregelen die op het
betreffende moment gelden. Die kunnen ook van invloed zijn op de locatie waar een lezing wordt
gehouden. Het is niet zeker dat de lezingen in sociëteit Concordia kunnen worden gehouden.
Website, Nieuwsbrief en Facebook zullen daar melding van maken. De kans is aanwezig dat u moet
inschrijven via een aanmeldingsformulier op de website. Ook kan het zijn dat bij entree de dan
voorgeschreven QR-code getoond moet worden. De Lezingencommissie zal u daarover steeds zo
vroeg mogelijk informeren.
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Industrieel erfgoed in Gouda; lezing (onder voorbehoud)
maandag 14 februari door Fred Pieters
Op maandag 14
februari 2022
staat de lezing
van Fred Pieters
gepland over
Industrieel
erfgoed in
Gouda. De
aankondiging
geschiedt onder
voorbehoud,
omdat niet
zeker is of de
dan geldende
coronaregels de
bijeenkomst
toestaan. Deze
lezing moest op
29 november
worden
afgelast. De
aankondiging stond in Nieuwsbrief 120. Fred Pieters wil een ‘rondleiding’ door Gouda geven die
start bij de voormalige Rijks Hoogere Burgerschool en eindigt bij het Binnenhavenmuseum. Hij
gebruikt daarvoor veel foto’s, o.a. van Rinus Lasschuyt. U rijdt als in een fietstocht van de
woonhuizen van welgestelden aan de Krugerlaan uit 1903 naar arbeiderswoningen in de Kadebuurt.
U komt langs een hofje voor Ouden van Dagen uit 1931, het tracé van de stoomtrein naar
Schoonhoven en de blekerijen en wasserijen aan de singels. De woonomstandigheden van de
fabrieksdirecteuren worden vergeleken met die van de arbeiders in stegen rond de Boelekade, in
Korte Akkeren, de Raambuurt of Nieuwehaven rond 1900. Via het stationsgebied en de Van
Beverninghlaan komt u op het Bolwerk, de Raambuurt en de Turfsingel. Fred Pieters (*1962) zal er
een feest der herkenning van maken! Zie verder Nieuwsbrief 120.
De lezing wordt gegeven in sociëteit Concordia, Westhaven 27. Aanvang 20.00 uur. Toegang gratis.
Kijkt u begin februari op onze website of het doorgaat en of er aanmeldingsregels zijn?

Geen nieuwjaarsbijeenkomst maar wel feestjaar!

Door de coronapandemie moest het bestuur helaas de
nieuwjaarsbijeenkomst van 8 januari jl. afzeggen. Dit traditionele
begin van het verenigingsjaar is bij uitstek de ontmoetingsplaats
voor de vrijwilligers die zich actief inzetten voor activiteiten in de
vereniging. Het is ook het moment voor de voorzitter om terug te
blikken en vooruit te kijken. Het bestuur zoekt naar een moment
in het komende feestjaar Gouda750 om deze traditie toch in stand
te houden.

Het jaar 2022 is ook voor Die Goude bijzonder. De vereniging is namelijk opgericht op 7 oktober
1932. Dus naast allerlei bijzondere mijlpalen in 2022, zoals Gouda750, 500ste geboortejaar Dirk
Volkertsz. Coornhert en 350 jaar na het rampjaar 1672, zal zeker aandacht worden besteed aan het
90-jarig bestaan van onze vereniging.
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Grote belangstelling voor presentatie Geschiedenis van Gouda

Op zaterdag 20 november jl. was het grote moment daar: de langverwachte presentatie van het
jubileumboek Geschiedenis van Gouda, nr. 46 in de reeks uitgaven van Historische Vereniging Die
Goude. Marien Brand, een van de projectleiders van Gouda750 (1272-2022), hield enkele honderden
toehoorders in de Sint-Janskerk voor dat reeds begin 2019 door het programmateam met Historische
Vereniging Die Goude is gesproken over een populairwetenschappelijk boek over de Goudse
geschiedenis als bijdrage aan het jubileumjaar. ‘Er werd toen het idee geopperd om historische
reconstructietekeningen te laten maken, maar daarvoor was wel subsidie nodig. Die Goude werd
kort daarna de eerste organisatie die een bijdrage uit het Fonds Gouda 750 vroeg – en kreeg.
Sindsdien is een volwaardig programma opgezet voor de stad, voor de Gouwenaars en voor de regio,
en daar gaan we tot 17 september 2022 mee door. Zelfs internationaal spreekt heel erg aan wat we
hier gaan doen, zoals ‘Beleef het Wonder van Gouda’, waarbij we eeuwen teruggaan in de tijd, met
altaren en kleur in de kerk. Als u dat nog niet hebt gedaan, neemt u dan eens een kijkje op
https://Gouda750.nl, waar u een overzicht vindt van wat er allemaal staat te gebeuren.’
Martien droeg de leiding van de bijeenkomst daarna over aan Ronald Verkuijl, voorzitter van onze
vereniging, die het programma van de middag
toelichtte. Hij gaf het woord aan oudhoogleraar Herman Pleij. Van diens lezing
vindt u hierna een impressie. Na een mooi
muzikaal intermezzo, verzorgd door violiste
Ruiqi Ren, gaf Henkjan Sprokholt – een van de
auteurs van het boek – een toelichting op de
zes historische reconstructietekeningen van
Paul Becx die diezelfde middag op groot
formaat in de Sint-Janskerk stonden
opgesteld. ‘Paul en ik hebben elkaar fysiek
maar één keer ontmoet, de rest van de
contacten gebeurde online, dus u kunt zich
voorstellen hoe lastig het voor Paul was om
deze tekeningen te maken.’ Henkjan gaf aan
welke historische momenten zijn uitgekozen
om af te beelden, om illustraties te verkrijgen
uit vroegere tijden waarvan geen of slechts
fragmentarisch beeldmateriaal en zeker geen
foto’s bestaan. Zoals bij de illustratie van
april 1668: ‘Dit houten staketsel van de
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nieuwe Waag geeft een
uniek beeld, want dit is het
moment waarop architect
Pieter Post aan de
stadsbestuurders laat zien
hoe zijn Waag er straks op ware grootte komt uit te zien. Overigens is de uiteindelijk gerealiseerde
Waag iets anders en groter geworden dan dit aan de Goudse bestuurders gepresenteerde model.’
Ter afsluiting meldde hij, dat het Gouda goed ging zolang de ooievaar op het Goudse kasteel
nestelde, en dat de neergang inzette nadat het kasteel werd afgebroken en de ooievaar naar Den
Haag vertrok. ‘De conclusie kan dus alleen maar zijn, dat de ooievaar moet terugkeren naar Gouda,
want alleen dan zal de stad weer voorspoed kennen.’
Ronald Verkuijl reikte vervolgens het eerste exemplaar van Geschiedenis van Gouda aan
burgemeester Pieter Verhoeve uit. Verhoeve feliciteerde de stad met het mooie nieuwe boek en de
aanwezigen met het feit dat dit programma ondanks alle coronaperikelen toch georganiseerd had
kunnen worden. ‘Er zijn drie redenen om de stad te feliciteren. Ten eerste omdat het voor een
algemeen publiek is. Als mens ben je door en door historisch bepaald, en juist die geschiedenis
kunnen we gezamenlijk beleven. Ten tweede omdat Gouda op deze manier boekenwijsheid
doorgeeft. Het is goed om een boekencultuur te hebben, waarbij vakmensen telkens opnieuw naar
de geschiedenis kijken en tot nieuwe inzichten komen. Gouda heeft door de eeuwen heen
veerkracht getoond, de schouders eronder gezet als het minder ging, en ik denk dat we met onze
stad echt goud in handen hebben. En ten derde omdat het een vernieuwend boek is. Enerzijds
respecteren we in Gouda het oude en geven het door, anderzijds passen we, zoals in dit boek,
moderne technieken toe om te laten zien hoe het toen was.’ Hij wees erop dat hij wist waar de
verdwenen ooievaar heen was gegaan, namelijk naar zijn vorige gemeente Oudewater, waar dit dier
sinds de 17e eeuw op het stadhuis nestelt.

Tot slot van de bijeenkomst riep Ronald Verkuijl de auteurs Paul Abels, Bianca van den Berg,
Christiaan van der Spek, Henkjan Sprokholt, Marianne van der Veer en Ronald van der Wal, met
Eelco Beukers als eindredacteur en Paul Becx als vervaardiger van de reconstructietekeningen, naar
voren om hun als dank voor hun vele werk een bloemetje en een exemplaar van hun boek te
overhandigen. Het laatste woord was voor Ronald van Rossum, een van de projectleiders van
Gouda750. Hij kondigde aan dat de reconstructietekeningen niet beperkt blijven tot het boek. ‘Bij
aanvang van het feestjaar komen zij op groot formaat in een buitengalerie aan de Jeruzalemstraat
te hangen, samen met andere historische afbeeldingen.’
Het boek Geschiedenis van Gouda (hardcover), omvang 252 pagina’s, kost € €25,-, leden van Die
Goude betalen (via https://www.diegoude.nl/contact/boek-bestellen/) €22,50. (JPvdZ)
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‘Schaatsen rond het oude stadhuis was een topervaring’,
impressie lezing Herman Pleij
‘U hebt markeringen in de stad, ‘Geef
Gouda door’, en dat is goed want Gouda
heeft veel historie om door te geven.
Topmonumenten zoals ze tegenwoordig
zouden zeggen. De Sint-Janskerk met
haar beroemde Goudse Glazen, het
Catharina Gasthuis, thans Museum Gouda,
het middeleeuwse stadhuis… Ik heb hier
eens geschaatst rond het stadhuis, bijna
met tranen in mijn ogen, geweldig, een
topervaring! En er is nog zo veel meer.’
Na de presentatie van Duizend jaar
Gouda in 2002 gaf emeritus hoogleraar
historische Nederlandse letterkunde
Herman Pleij opnieuw acte de présence
bij de presentatie van de nieuwste
Goudse stadsgeschiedenis.
Gastspreker Pleij wees erop dat de
aanwezigen zich gelukkig mochten
prijzen omdat Gouda zeer rijk bedeeld is
met cultureel erfgoed als je kijkt naar
Nederland en zelfs naar Europa. Niet alleen in materieel maar ook in immaterieel opzicht. Hij ging
in op het belang van geschiedenis, op maatschappelijke ontwikkelingen als ontzuiling en de
zoektocht naar nieuw moreel houvast en nieuwe vormen van spiritualiteit. ‘Je ziet de laatste tijd
een toename in het genre van de biografieën, dat voordien lange tijd door historici niet interessant
werd gevonden. Maar nu stellen steeds meer mensen zich de vraag: wie ben ik? wat doe ik ertoe?
Vragen die niet eens zo veel verschillen van de vragen die vroeger werden gesteld, alleen werden ze
toen vaak vóór ons gesteld, en stellen we ze nu zelf.’ Volgens Pleij heeft Gouda in de ontwikkeling
van de Nederlandse mentaliteit een bijzondere rol gespeeld, omdat de stad met Erasmus,
Coornhert, (polder)overleg en tolerantie aan de basis heeft gestaan van de verzorgingsstaat. Een
geschiedenis om trots op te zijn. ‘Er wordt veel gediscussieerd over minder fraaie episodes uit onze
geschiedenis en dat is prima. Maar als je daarna besluit om bepaalde stukken geschiedenis die jou
niet bevallen uit te wissen, uit het straatbeeld te verwijderen, dan ontneem je mensen ook het
zicht op de ontwikkeling, op de vraag waar iets vandaan komt. Dan is het misschien toch beter daar
op een negatieve manier aandacht aan te besteden.’
Pleij wees de aanwezigen erop dat zelfs Erasmus zich aan verdraaiing van de geschiedenis schuldig
maakte, in elk geval van zijn persoonlijke geschiedenis. ‘Erasmus vormde het middelpunt van een
groepje briljante Goudse jongemannen – onder wie Aurelius en Willem Hermansz – van wie een deel
in het klooster Stein en een deel daarbuiten woonde. Zij hebben de basis gelegd voor het christelijk
humanisme, in dat klooster! Erasmus wilde later de nadruk leggen op zijn eigen verdiensten,
zichzelf presenteren als een selfmade man, en daarom heeft hij zich negatief uitgelaten over het
onderwijs dat hij had genoten. Hij is grotendeels gevormd in Gouda, maar hij deed zijn best om dat
Goudse verleden te ontkennen of zeer negatief af te schilderen. En dat terwijl de augustijnen van
Stein heel modern waren, over een grote bibliotheek beschikten met werken uit de klassieke
Oudheid en veel vrijheid lieten om naar buiten te gaan en zelfs verre reizen te maken. Erasmus
heeft daar in ruime mate gebruik van gemaakt. De angst en de frustratie van de binding met dat
klooster komen bij hem echter telkens weer naar boven, terwijl er juist veel bewijzen zijn dat hij
het in Gouda bij zijn beschermvrouw en in het klooster met zijn vrienden zeer goed heeft gehad.’
Een bekende Gouwenaar met wie Erasmus een goed contact had, was boekdrukker Gheraert Leeu.
Van Pleij mag het aan hem opgedragen beeld in het Willem Vroesenpark voor het jubileumjaar best
van een beter leesbare tekst worden voorzien. ‘Leeu heeft het lezen veranderd. Hij schrijft over
het genot om zelf met een boek rustig in een hoekje te zitten en te lezen. Tot die tijd werd er
altijd voorgelezen, lezen deed je collectief, in een groep. Maar Leeu heeft het lezen
geïndividualiseerd. Daarvóór deden alleen geleerden dat, met Latijnse teksten, die ze vaak nog
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hardop lazen omdat ze vonden dat ze die dan beter konden begrijpen en onthouden. In plaats van
je door een tekst heen te laten leiden door een voorlezer, zegt Leeu dat het heerlijk is om zelf te
lezen en de baas over de tekst te zijn.’ Als uitsmijter raadde hij Gouda aan om bijvoorbeeld, in
navolging van Naarden, een fotowedstrijd te organiseren. ‘Met een modern medium als fotografie
de aandacht vestigen op het historische erfgoed dat je stad te bieden heeft, dat zal ongetwijfeld
veel mensen aanspreken.’ (JPvdZ)

Project ANWB-borden vertraagd door externe oorzaken
Een bijdrage van Marianne Lint, coördinator project ANWB-borden
In de vorige Nieuwsbrief
heeft de projectgroep
ANWB-borden verslag
gedaan van de stand van
zaken. Ondanks tegenslag
mocht toen verwacht
worden dat alle nieuwe en vernieuwde ANWB-borden aan het begin van het feestjaar Gouda750
opgeleverd zouden kunnen worden. Voor de leden van de projectgroep was het bijna een parttime
baan geworden, maar er was voortgang. Er waren voldoende fondsen en er was bepaald welke
borden er nieuw moesten komen en welke vervangen moesten worden. De teksten waren
goedgekeurd door de eigenaars van de panden en door de gemeente. Ook was in goed overleg
bepaald van welke borden de tekst een Engelse vertaling zou krijgen. Er was een website is
gebouwd zodat 26 borden in de binnenstad via een QR-code ook in het Engels te lezen zijn. Van
deze borden met QR code was een stadswandeling gemaakt die digitaal te volgen is via het systeem
dat ook de VVV gebruikt. Vijftien borden waren al besteld bij de ANWB met opgave van de maten
van de huidige boorgaten, zodat opnieuw boren niet nodig was. Met de gemeente en met alle
particuliere huiseigenaren waren afspraken gemaakt over het hoe en wie van de plaatsing van de
borden. De omgevingsvergunning voor tien andere borden was aangevraagd en onder voorwaarden
verleend. Missie geslaagd? Helaas nog niet. Twee oorzaken.

1. De omgevingsvergunning
Het verkrijgen van de omgevingsvergunning is een
gecompliceerd proces gebleken. De vergunning wordt formeel
verleend door B&W van Gouda, na ingewonnen advies van een
onafhankelijke Adviescommissie Omgevingskwaliteit van
landelijk werkende deskundigen. Maar het hele proces van
vergunningen is volledig gemandateerd aan de regionaal
werkende Omgevingsdienst Midden Holland (ODMH), die ook
de ondersteuning levert aan de adviescommissie. Aan die
adviescommissie moesten zo’n 70 foto’s en schetsen als
aanvullende informatie geleverd worden. De behandeling van
de aanvraag is twee keer in de commissie geagendeerd. Door een van de commissieleden is – na een
rondgang - een uitgebreid rapport geschreven dat de basis werd voor de voorwaarden voor
vergunning. Vrijwel ieder bordje moest anders en de uitwerking diende te worden goedgekeurd door
de monumenteninspecteur van ODMH. Na een gesprek van de monumenteninspecteur over de
voorwaarden, heeft de inspecteur met een gemandateerd lid van de adviescommissie nogmaals een
wandeling gemaakt langs alle bordjes. De bevindingen daarvan zijn met de projectgroep, die
daarbij zonodig de betreffende monumenteigenaren betrok, doorgenomen in weer een volgende
rondgang. Daarvan is ook weer een verslag opgesteld. Over ieder gewijzigd voorstel moest tussen
ODMH en adviescommissie worden teruggekoppeld. Uitkomst van al dit overleg is dat de
projectgroep nog steeds geen duidelijkheid heeft over de voorwaarden.

2. De levering door de ANWB
De bestelling bij de ANWB is het tweede probleem. Vlak voor kerstmis kreeg de projectgroep de
eerste proeve van uitwerking toegestuurd. Grote schrik: behalve wat tekstfoutjes bleek vergeten
om de juiste maten van de boorgaten in het ontwerp te verwerken. Dus alles moet opnieuw! Maar
nog ernstiger was het bericht van de ANWB dat er leveringsproblemen zijn. Het basismateriaal van
de informatieborden bestaat uit volkern kunststofplaat en dat is op dit moment niet leverbaar. Het
wordt zeker eind maart 2022 dat de platen voor de borden aan de werkplaats geleverd worden.
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Meer verenigingsnieuws
Die Goude heeft er een werkgroep bij: Gouda en de Oude Hollandse Waterlinie

Op 29 november jl. is de overeenkomst getekend, waardoor de werkgroep Gouda van de Stichting
Oude Hollandse Waterlinie (OHW) nu formeel een werkgroep van de Historische Vereniging Die
Goude is. De papieren werden getekend door Anastasia van der Lugt, directeur van de Stichting
OHW, en door de voorzitter en de secretaris van Die Goude Ronald Verkuijl (rechts op de foto) resp.
Eric Boers. Die Goude heeft er een ambitieuze werkgroep bij met volop plannen voor 2022. De
werkgroep komt deze maand in nieuwe samenstelling bijeen: Hans Verwey (voorzitter), Sander
Enderink (secretaris), Marcel van Dasselaar, Leen Ouweneel, Cor Revet, Wout Troost en Ton Wools.
In de volgende Nieuwsbrief willen zij hun voornemens uit de doeken doen

Webhosting overgezet van Endoria op Yourhosting
In november heeft onze webbeheerder, Nico Boerboom, de verhuizing begeleid van de website van
Die Goude naar de nieuwe webhost, Yourhosting. Als het goed is, hebt u daar als lid niets van
gemerkt. Belangrijkste argument voor de verhuizing was het verkleinen van het risico van uitval dat
gekoppeld is aan een eenmansbedrijf. In een tijd waarin de digitale communicatie alleen maar
toeneemt moet dat risico zo klein mogelijk zijn. Endoria uit Gouda heeft de functie van webhost
meer dan vijftien jaar tot tevredenheid vervuld. Met de toenemende behoefte aan digitale
communicatie verwacht het bestuur dat Yourhosting meer mogelijkheden biedt.
Tegelijk met de overgang van www.diegoude.nl naar Yourhosting heeft Nico Boerboom ook twee
andere websites overgebracht en onder één beheer geplaatst: https://goudawaterstad.eu/ en
https://goudsvirtueelsluizenmuseum.nl/
De webbeheerder zelf, Nico Boerboom, heeft laten weten de taak nu te willen overdragen aan een
andere vrijwilliger. Het bestuur beseft hoeveel tijd Nico – naast zijn jarenlange rol als
‘verenigingsfotograaf’ – heeft gestoken in het opzetten en beheren van de site. Weinig historische
verenigingen zullen zo breed digitaal toegang bieden aan artikelen en boeken die ooit door de
vereniging zijn uitgebracht. Het vinden van een opvolger is in gang gezet.
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Anja Roelofs moet voorlopig stoppen met vrijwilligerswerk
Anja Roelofs heeft ‘na lang wikken en wegen’
besloten terug te treden als bestuurslid van
Die Goude, als voorzitter van de
Lezingencommissie en als jurylid van de
Geschiedenisprijs. In 2019 werd Anja door de
Algemene Ledenvergadering als bestuurslid
benoemd in de vacature-Heeringa, nadat zij
daarvoor ook het voorzitterschap van de
Lezingencommissie van Marian Heeringa had
overgenomen. In dezelfde periode kreeg Anja
te maken met ernstige
gezondheidsproblemen. Het hersteltraject
verloopt moeizaam. Zij zit nu nog volop in
een revalidatietraject, waardoor zij niet de
benodigde aandacht kan schenken aan de
activiteiten, die horen bij haar functies. Anja
geeft aan dat zij jaren met veel plezier
vrijwilliger is geweest, maar haar focus nu
moet richten op revalidatie en werk. Zij stopt
‘met pijn in mijn hart en in de hoop dat ik in
de toekomst terug kan keren als vrijwilliger bij deze mooie vereniging’. Het bestuur dankt Anja voor
haar inzet en bijdrage aan Die Goude en wenst haar een voorspoedig herstel.

Paul van der Pol nieuwe voorzitter Lezingencommissie
De Lezingencommissie betreurt dat Anja Roelofs vanwege haar
gezondheid het voorzitterschap van de commissie moet neerleggen. Zij
vervulde een belangrijke rol. Marian Heeringa heeft haar de afgelopen
periode vervangen. De commissie heeft intern een nieuwe voorzitter
gevonden. Paul van der Pol is bereid deze rol op zich te nemen. Paul
trad eind 2020 toe tot de Lezingencommissie. In Nieuwsbrief 114 van
januari 2021 is een interview met hem afgedrukt. Zie hiervoor
https://www.diegoude.nl/wp-content/uploads/2021/01/Nieuwsbriefnr.114-janauri-2021.pdf.
De commissie bestaat nu uit Marian Heeringa, Paul van der Pol,
Christiaan van der Spek en Bas Weenink.

Vacature(s) in de excursiecommissie
Hoewel het op dit moment nog weinig zinvol is om na te denken over nieuwe excursies, is het van
belang te weten dat Wilma Dubbink stopt met haar rol in de organisatie. Dat deelde zij vlak voor de
jaarwisseling mee. Lichamelijk ongemak maakt dat zij tegen het werk opziet. Het bestuur dankt
Wilma voor haar langjarige inzet. Het andere lid van de commissie, Jan Verkerk, hoopt op
versterking; wat hem betreft mogen het ook twee mensen zijn die met plezier en enthousiasme
excursies kunnen organiseren.

Van ‘Oud Gouda’ naar een nieuwe historische rubriek?
In juni dit jaar is Die Goude gestopt met de artikelenreeks Oud Gouda bij deGouda.nl. Onzekerheid
over plaatsing van de artikelen en de communicatie daarover naar Die Goude was daar de aanleiding
voor. Daarna is er contact ontstaan met Het Kontakt/Goudse Post over de vraag of Die Goude een
rubriek in dat weekblad zou kunnen verzorgen. Verder overleg hierover met Marianka Peters is door
corona verschoven naar januari. Van de zijde van Die Goude worden mogelijkheden gezien vanuit de
Werkgroep Gouda Tijdmachine (en van daaruit met het Streekarchief Midden-Holland) en de
redactie van de Nieuwsbrief. Van de zijde van de Goudse
Post wordt benadrukt dat de lezers – naast informatie over
historische gebouwen, straten en waterlopen in de stad vooral geïnteresseerd zijn in de historie van mensen die er
wonen of gewoond hebben.
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Hans Stolk nieuwe beheerder van de boeken- en
tijdschriftenvoorraad
In de eerste helft van dit jaar trok Gerard van Halem zich terug als
beheerder van de boeken- en tijdschriftenvoorraad van Die Goude. Het
bestuur heeft met Hans Stolk een opvolger gevonden. Hij zal in nauwe
samenspraak met de portefeuillehouder in het bestuur voor boeken,
Marc Couwenbergh, en penningmeester Gerard Aerts onder meer de
bestellingen van klanten en leden via de website opnemen en
afhandelen. Hans Stolk is gepensioneerd brandweerman uit Gouda, die
de stad van haver tot gort kent. Tegenwoordig versterkt hij ook de
technische dienst van het Best Western Hotel.

Yvonne Balvers en Rinus Lasschuyt treden toe tot redactie Nieuwsbrief
Per 1 december jl. is Yvonne Balvers redactielid van de Nieuwsbrief. Yvonne is geboren en
opgegroeid in Kaatsheuvel. Na een studie welzijnssociologie en vrijetijdswetenschappen aan de
universiteit in Tilburg voerde ze enige jaren het secretariaat van een instituut voor oorlogs- en
vredesvraagstukken, verbonden aan de rechtenfaculteit van de Universiteit Leiden. Maar ze is nu
alweer meer dan 20 jaar afgekeurd voor werk. Sinds haar tiende jaar heeft zij reumatoïde artritis,
wat in de loop van de jaren voor steeds meer praktische beperkingen zorgde. Yvonne heeft altijd al
iets met teksten en schrijven gehad. Tijdens haar studententijd zat ze in de redactie van een
studentenblad, later begeleidde zij enkele uitgaven van de Universiteit Leiden. Ze had tien jaar een
column in een landelijk blad voor mensen met reuma. Momenteel schrijft Yvonne blogs vanuit
patiëntenperspectief voor het Groene Hart ziekenhuis. Zij heeft een eigen website waarop haar
stukken te lezen zijn en tekeningen te zien zijn (https://evenyvonne.nl). Yvonne woont ondertussen
al bijna dertig jaar in Gouda. Ze is sinds drie jaar lid van het Open Monumentendag Comité Gouda.
Voor de Nieuwsbrief schreef ze al enkele artikelen over monumenten en hun bewoners en
eigenaars.

Rinus Lasschuyt heeft van enkele Nieuwsbrieven de fotobewerking gedaan en is nu toegetreden tot
de redactie. Geboren en getogen in Den Haag woont hij al bijna 50 jaar in Gouda. Rinus is
werkzaam geweest in de geestelijke gezondheidszorg op het gebied van archief, bibliotheek en
documentatie. Na zijn pensionering pakte hij de hobby fotografie weer op. Hij maakte de sprong
van analoog naar digitaal. Langzamerhand ging hij steeds meer foto’s in Gouda maken, o.a. op
verzoek van het Goudse Gidsen Gilde, voor het boek 750XGouda van Jeroen Bakker, maar ook voor
lezingen, zoals die van Fred Pieters (zie blz. 3). In het kader van Gouda750 werkt hij ook mee aan
de Expo Gouda Maakt (zie blz. 28) en aan het feestlied ‘Gouda gaat nooit voorbij’. Een deel van het
werk is te zien op zijn website https://goudafotografie.weebly.com.
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Werkgroep Gouda op Schrift zoekt latinisten
De Werkgroep Gouda op Schrift van Die
Goude (GOS) zoekt mensen die voldoende
Latijn kennen om (soms best wel
ingewikkelde) Latijnse teksten over Gouda
te vertalen in het Nederlands. Het gaat
met name om gedrukte teksten die goed
leesbaar zijn. Bijvoorbeeld de
beschrijvende teksten op de achterzijde
van de plattegronden van de
stedenatlassen als die van Blaeu, of om
vaak uitgebreide stadsbeschrijvingen in
17e- en 18e-eeuwse encyclopedische
werken.
GOS heeft als doel teksten over Gouda van
voor 1800 toegankelijk te maken voor het
grotere publiek. Dit gebeurt door het
transcriberen van de teksten in leesbaar
schrift en het hertalen van die teksten in
modern Nederlands. Momenteel is er
binnen GOS één groepje ‘latinisten’. Maar
omdat er veel Latijnse teksten zijn, wordt
versterking gezocht.
Wie wil meewerken, kan zich opgeven bij
Marc Couwenbergh via
info@goudaopschrift.nl.
Zie verder https://goudaopschrift.nl/index.php/over-ons/gouda-op-schrift .

Gezocht: uitbreiding voor de werkgroep Geschiedenisprijs
De werkgroep Geschiedenisprijs van Die Goude reikt sinds enkele
jaren een jaarlijkse prijs uit aan de leerlingen bovenbouw voor
een examenwerkstuk dat gemaakt is bij het vak geschiedenis.
Naast deze prijs aan de leerlingen van de bovenbouw zal in het
jaar 2022 in het kader van Gouda750 ook een prijs worden
uitgereikt aan leerlingen van de onderbouw voor een werkstuk
‘de stad in de middeleeuwen’. De werkgroep wil haar activiteiten
uitbreiden in samenwerking met het Streekarchief MiddenHolland in Gouda. Het doel is om middelbare scholieren kennis te
laten maken met de geschiedenis van Gouda en de geschiedenis
in het algemeen en ze te stimuleren om zelf onderzoek te doen in
het archief. We zoeken daarom mensen die willen toetreden tot
de werkgroep en zo willen meedenken om dit idee verder te
ontwikkelen. Enige affiniteit met het onderwijs en met de stad
Gouda zou erg prettig zijn.
Daarnaast zoekt het Streekarchief vrijwilligers die op
projectmatige basis een bijdrage kunnen leveren aan het
selecteren van bronnen voor onderwijsmateriaal en kunnen
meehelpen bij het ontvangen van schoolklassen. De
publieksdienst van het Streekarchief is gevestigd in de Chocoladefabriek.
Voor inlichtingen over de werkgroep Geschiedenisprijs kunt u terecht bij Marijke de Jong via
marijke.g.dejong@gmail.com.
Voor inlichtingen voor het Streekarchief mailt u met Cristel Stolk: c.stolk@samh.nl.
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Aandachtspunten voor gesprek met wethouder cultuur,
erfgoed en monumenten
Het bestuur heeft in de laatste bestuursvergadering vastgesteld, dat er op het terrein cultuur,
erfgoed en monumenten een aantal zorgpunten bestaat, waarvoor bestuurlijk overleg met de
gemeente passend zou zijn. Daarom is een gesprek aangevraagd met wethouder Thierry van Vugt.
De werkgroep Gebouwd Erfgoed heeft de volgende gesprekspunten voor zo’n overleg geformuleerd;
hier aangevuld met een aandachtspunt vanuit de projectgroep ANWB-borden:
1. Met een recent financieel overschot wordt nu in de hele stad de riolering vervangen. Prima,
maar de manier waarop is ook belangrijk. Wordt rekening gehouden met de bestaande kwaliteit
en karakteristiek van de verschillende wijken en met de cultuurhistorische waarden van de
openbare ruimte/leefomgeving? In de discussie van de gemeente met diverse inwoners van de
stad is naar voren gekomen dat de gemeente het uitgangspunt hanteert dat alle wijken buiten
de binnenstad hetzelfde moeten worden ingericht. Hoe verhoudt zich dit tot het gemeentelijk
cultuurhistorische beleid dat bij ingrepen in de leefomgeving moet worden aangesloten bij de
bestaande kwaliteiten en het bestaande karakter. Zo wordt ook geen rekening gehouden met de
verschillende karakters en sferen die in de verschillende wijken aanwezig zijn.
2. In het project ANWB-bordjes (opgezet op verzoek van de gemeente Gouda) heeft Die Goude
contact gehad met meerdere afdelingen van de gemeente, met de ODMH en met de
Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit. Is de wethouder geïnteresseerd in de ervaringen die de
vereniging daarbij heeft opgedaan? Zo heeft ons de opstelling van de Adviescommissie verrast,
nadat over nieuwe borden met alle betrokkenen bij de gemeente en met de
monumenteigenaren overeenstemming was bereikt.
3. De gemeente stimuleert met geld dat de stad wordt vergroend door de burgers. Werken de
gemeentelijke ambtenaren die zich met groen bezighouden en die van het cultureel erfgoed wel
altijd samen? Wordt er vanuit ‘groen’ voldoende gelet op de cultuurhistorische context. Binnen
die context is vergroenen zeer wel mogelijk. Vergroenen helpt tegen hittestress. Dat klopt,
maar dan kun je ook denken aan het versterken van de historische groenstructuren (voorbeeld
Singelpark).
4. Die Goude kijkt met waardering terug op de samenwerking met de gemeente toen advies werd
gegeven over de historische lintenvisie. Nu komen er signalen dat de provincie Zuid-Holland
over die linten snelfietspaden wil aanleggen en daar ook veel geld voor over heeft. De gevolgen
van aanleg voor het karakter van de linten zijn groot: verbreding tot 4 meter, rood asfalt, veel
borden (bv. op de Winterdijk). Is het wel mogelijk om daaraan uitvoering te geven en tegelijk
het karakter van die linten (zoveel mogelijk) intact te houden? Kortom, hoe verhouden de
provinciale plannen zich tot de gemeentelijke voornemens?

5. In het Verkeers Circulatie Plan wordt gesproken over extra fietsbruggen over de Karnemelksloot.
De vraag is of deze geen afbreuk doen aan het oorspronkelijke karakter van deze weg. Is het
überhaupt wel nodig? De geplande bruggen komen niet meer dan dertig meter van reeds
bestaande bruggen te liggen. Het geld dat hiervoor nodig is, verdient een betere bestemming,
zeker als de gemeente de cultuurhistorische waarden wil versterken.
6. Is onze indruk juist dat de gemeente terugkomt op afspraken over de inrichting Achter de Waag
die het cultuurhistorische karakter zouden versterken?
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GTM-project Historische Naamborden
Elders in dit nummer (zie blz. 14) berichten wij over de website Gouda Tijdmachine (GTM). Een van
de projecten die onder de vleugels van de Werkgroep Gouda Tijdmachine werd opgestart, is het
GTM-project Historische Naamborden. Dit wordt onderdeel van de viering van Gouda750.
Initiatiefneemster Roxana Chandali legt graag uit waar zij – samen met Jan Roelevink en Dorrie
Bottenberg - mee bezig is.
Als lid van de Werkgroep GTM
werkte Roxana vorig jaar aan ‘de
ontsluiting’ van het zgn.
apparaat-Matthijs, waarin van
alle panden in de binnenstad
(uitgaande van de
kadastertekening van 1832) staat
beschreven wie het aan wie
verkocht, al dan niet na
verbouwing of opsplitsing. Het
viel haar op dat een groot aantal
panden in de binnenstad vroeger
een naam heeft gedragen,
waarvan het merendeel niet meer
bekend, en waarvan nog slechts
een enkele is terug te vinden op
een daklijst of in een gevelsteen.
Bij de meeste van die panden zal
– er was nog geen
straatnaamgeving – die naam op
een uithangbord zijn geschilderd.
Zich beperkend tot de Markt, de
Hoogstraat en de Wijdstraat
stuitte Roxana op 85 historische
namen voor 56 verschillende panden. Voor zover die op een uithangbord hebben gestaan, zijn ze
allemaal verdwenen. Bij haar kwam het idee op om die namen in het feestjaar Gouda750 weer tot
leven te roepen. In de meeste van die panden zit nu een winkel of horeca. De eigenaren of
gebruikers moesten natuurlijk bij het project betrokken worden. Maar zou het niet leuk zijn om
leerlingen van middelbare scholen in Gouda in het kader van kunstzinnige vorming bij het project te
betrekken? Zo ontstond het idee om historische kennis van de stad zichtbaar te maken in
samenwerking tussen twee groepen Gouwenaars waar je niet meteen aan denkt, wanneer het over
geschiedenis gaat.
Leerlingen VWO4 van het Antonius College, GSG Leo Vroman en De Goudse Waarden gaan – onder
regie van hun leraren CKV - naamborden maken van die panden van 50 x 60 cm. Ondernemers gaan
in hun pand een plek zoeken op
een zodanige plaats dat het bord
van buitenaf zichtbaar is. Vijftig
ondernemers hebben al
enthousiast hun medewerking
toegezegd. De rolverdeling was
dat oud-docent Jan Roelevink
het contact met de scholen heeft
gelegd, terwijl Dorrie Bottenberg
voor de handzame
achtergrondinformatie per pand
zorgde. Roxana zelf heeft - naast
het organisatorische en
historische werk – bij wijze van
spreken meer winkels van binnen
gezien dan de afgelopen tien
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jaar, nadat ze eerst contact had gelegd met de Samenwerkende Ondernemers Gouda (SOG),
inmiddels overgegaan in de Samenwerkende Binnenstadondernemers Gouda (SBG).
Er is subsidie aangevraagd (en verkregen) van het Fonds Gouda 750. Het projectteam zorgt voor de
borden, de scholen voor de verf. Twee scholen zijn al voor de kerst begonnen. Het komt nu verder
op de uitvoering aan. De leerlingen, de borden en de ondernemers worden bewust aan elkaar
gekoppeld. De precieze plek en de methode van ophanging moeten nog bepaald worden. Nog niet
geregeld is een mogelijk openingsmoment in april, waar alle borden te zien zullen zijn. In beginsel
blijven de borden een maand hangen. De ondernemer bepaalt dan wat er mee gebeurt: houden voor
(latere) voortgezette expositie of teruggeven.
Kun je nog ondersteuning gebruiken, Roxana? Ze noemt drie dingen:
a) meedenken over programma en inrichting van de openingsdag: wie weet een geschikte ruimte?;
b) het mee-ontwikkelen van de flyer voor de rondwandeling langs de panden en de borden, inclusief
een korte uitleg daarover; wellicht ook in een pdf;
c) praktische hulp bij de uitvoering, zoals transport van borden, ophalen en afleveren van flyers.
Aanmelden graag via gouda@hetnet.nl.
Zie verder https://www.goudatijdmachine.nl/2021/10/24/historische-uithangborden-aan-degoudse-markt/#page-content

Website Gouda Tijdmachine biedt toegang tot historische
gegevens binnenstad
Bob Coret gaf op 19 november jl. een presentatie van de
mogelijkheden en perspectieven van Gouda Tijdmachine
(GTM), een boeiend project voor onderzoekers en kenners
van de historie van Gouda. De werkgroep is opgericht door
Historische Vereniging Die Goude en het Streekarchief
Midden-Holland (SAMH). Bob Coret is de man achter de
website: https://www.goudatijdmachine.nl/. Bob is sinds
kort inwoner van Gouda. Hij is landelijk bekend dankzij zijn
activiteiten op genealogisch terrein en als projectleider
Netwerk Digitaal Erfgoed Bruikbaar bij de Koninklijke
Bibliotheek (KB).
Vrijwilligers van Gouda Tijdmachine zijn bezig uit alle
informatie die al bij het streekarchief berust de
ontwikkeling van de stad te reconstrueren. Dit betekent
digitaal maken, zodat anderen ermee aan de slag kunnen.
Dat staat centraal voor de werkgroep. Dat digitaal maken
doen de vrijwilligers op basis van originele bronnen. Denk
aan het in Gouda wereldberoemde ‘apparaat Matthijs’, aan
het hofstedengeldregister, aan volkstellingen,
kadasterkaarten, maar ook aan vele andere historische
documenten. De website is het instrument om die gegevens
geordend zichtbaar en toegankelijk te maken. De originele
bron wordt gedigitaliseerd en een aantal gegevens uit de
bron wordt handmatig opgenomen in een digitaal bestand. Bob Coret heeft gezorgd voor de
koppeling met bestanden die door andere instanties zijn aangelegd en die voor Gouda relevant zijn.
Denk aan de Rijksdienst Cultureel Erfgoed (RCE) of de Cultuurhistorische Basiskaart Gouda. Alle
historische locatiegegevens: straatnamen, wijknummers en kadastrale nummers, beroepen,
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verpondingsnummers worden zo gestandaardiseerd en verbonden aan locatiepunten op de kaart van
Gouda. Om deze ‘linked data’ te beheren is gekozen voor het collectiebeheerssysteem Omeka S.
Natuurlijk is dit alles in ontwikkeling, maar er is nu al veel te zien. Zo hoeft u al enige tijd voor het
opzoeken van gegevens uit het ‘apparaat van Matthijs’ niet meer naar de Chocoladefabriek. Het
hele register is als rubriek opgenomen bij ‘Afbeeldingen’. Daar staan ook 31 kaarten en
plattegronden van Gouda en foto’s van 120 gevelstenen. Eind december waren de datasets
downloadbaar van bijvoorbeeld de panden 1830, de percelen 1832, het volkstellingregister 1830, de
straatnamen 1830 en de wijkindelingen 1811 en1875. Zeer recent voegde Cor Revet een pdf toe met
de bijna 40 artikelen die oud-gemeentesecretaris G.J.J. Pot rond 1950 schreef over straten en
bruggen in Gouda
Uiteindelijk is er nog veel meer mogelijk, waarvoor contact wordt onderhouden met ‘Tijdmachines’
die in andere steden worden ontwikkeld. Beeldreconstructies zijn denkbaar die als aanvulling op het
nieuwe Geschiedenis van Gouda onze stad door de tijd heen kunnen doen ervaren. (GJJ)

‘Beleef het Wonder van Gouda’: achtergrondinformatie in
extra Tidinge van Die Goude
Zoals bekend organiseren
Museum Gouda en de SintJanskerk vanaf april in het kader
van Gouda750 de wel heel
bijzondere tentoonstelling
‘Beleef het Wonder van Gouda’. De altaarstukken uit het museum kunt u dan bewonderen op de
plaats waar ze oorspronkelijk in de 16e eeuw hebben gestaan, in de Sint-Janskerk. Naar aanleiding
daarvan hebben Museum Gouda en de redactie van Tidinge van Die Goude besloten tot een
gezamenlijke publicatie met achtergrondinformatie.
De inhoud van het nummer is grotendeels bekend.

Ingmar Reesing (conservator Museum
Gouda) schrijft over ‘Bewaard om door te geven’.

Nadia Groeneveld-Baadj (conservator
Noordbrabants Museum) laat de ‘Twee kanten van
de medaille. De dubbelzijdige altaarstukken van
Pieter Pietersz en Pieter Pourbus in Museum
Gouda’ zien.

Koen Goudriaan (emeritus hoogleraar
geschiedenis der Middeleeuwen) verdiept zich in
de ‘Vieringen en preken in de Sint-Jan voor 1572’.

Tom Hage (redacteur van de Tidinge)
bereidt een artikel met als voorlopige titel
‘Propaganda van formaat. Politiek in de Goudse
cartons’ voor.

De laatste bijdrage komt van Xander van
Eck (hoogleraar kunstgeschiedenis aan de
universiteit van Izmir in Turkije) en is getiteld
‘Goudse glazen en de reformatie’.
Leden van die Goude krijgen deze extra Tidinge
natuurlijk in april toegestuurd, voor niet-leden is
deze uitgave te koop tijdens de tentoonstelling.
(PvH)
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‘Wisseling van de wacht’ in cultuurhistorisch Gouda
Het Streekarchief MiddenHolland (SAMH) en Museum
Gouda zijn twee zeer
belangrijke professionele
partners van Historische
Vereniging Die Goude. Onze
werkterreinen tonen veel
overeenkomst, zij het dat
SAMH zich niet beperkt tot
Gouda en het Museum veel
meer is dan een historisch
stadsmuseum. Afgelopen
najaar kwam van beide
instellingen het bericht dat
de directeur ging vertrekken
en dat zijn opvolger benoemd
was. Per 1 januari jl. heeft
Sigfried Janzing zijn functie
als directeur-streekarchivaris
SAMH neergelegd en is
Coretta Bakker-Wijbrans hem
opgevolgd. Ook per 1 januari jl. is Marc de Beyer geen directeur meer van Museum Gouda. Op zijn
opvolger moeten we nog even wachten. Op 1 maart a.s. treedt Femke Haijtema aan, nu nog
directeur Tentoonstellingen en Publiekszaken bij het Fries Museum en Keramiekmuseum
Princessehof in Leeuwarden.
Sigfried en Marc hebben een
belangrijke bijdrage geleverd
aan het cultuurhistorisch
klimaat in onze stad. De
wisselwerking van hun
instituten met onze
vereniging, als verzameling
van betrokken en vaak
deskundige vrijwilligers, is in
hun periode duidelijk
verbeterd. Bij Sigfried
Janzing duurde die periode
ruim twintig jaar. Wat hij
overdraagt, ziet er totaal
anders uit dan waarmee hij
begon. Het archief is niet
langer een vindplaats voor
alleen de speurders in oude
documenten. Sigfried blijft
nog even actief voor
Libertum, maar verplaatst dan zijn thuisbasis naar Portugal. Marc de Beyer wist de belangstelling
voor het museum te stimuleren met tentoonstellingen waarin onze artistieke, historische en Goudse
zinnen geprikkeld werden. Hij is per 1 januari jl. aan de slag als directeur van het Teylers Museum
in Haarlem. Door corona behoorde normaal afscheid vóór vertrek niet tot de mogelijkheden. Wij
hebben begrepen dat er voor Sigfried een bijeenkomst is gepland op donderdagmiddag 24 maart a.s.
Museum Gouda wacht met het plannen van een afscheid van Marc de Beyer tot vaststaat dat een
grotere groep mensen weer bij elkaar mag komen.
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Op woorden van dank aan de heren die afscheid nemen, kan meteen een hartelijk welkom volgen
voor de dames die hen opvolgen. Normaal zeg je dan dat je de nieuwe functionaris graag zo gauw
mogelijk wilt leren kennen. Bij Coretta Bakker-Wijbrans zou dat wat vreemd zijn. Iedereen in
Gouda (en de regio) die zich met een vorm van historisch onderzoek bezighoudt, kent haar en zal
zich verheugen op haar nieuwe rol. Zij was eerder coördinator externe dienstverlening en sinds 2017
adjunct-directeur van SAMH. Haar gedrevenheid en energie als erfgoedprofessional zijn bekend.
Femke Haijtema, de komende directeur van Museum Gouda, heeft die persoonlijke bekendheid nog
niet, maar uitspraken bij de afkondiging van haar benoeming geven alle aanleiding om ook wat
betreft het museum uit te zien naar een voortzetting van de samenwerking: ‘Met haar achtergrond
als socioloog en liefde voor geschiedenis ligt haar expertise in het voor een breed publiek
toegankelijk maken van verhalen over kunst en erfgoed.’

Reacties op vorige Nieuwsbrieven
Monumentale bomen verplaatst
In Nieuwsbrief 119 schreef Marjan Veerman het artikel ‘Monumentale Bomen in Gouda’. Naar
aanleiding daarvan meldde Andy Groenewoud: ‘De twee platanen op het Stationsplein zijn ooit
verplaatst toen de oudbouw van de Goudse verzekeringen gesloopt werd. Ze stonden in de weg als
de nieuwbouw van de Goudse gebouwd zou worden. Als kleine jongen heb ik staan kijken toen ze
verplaatst werden’.

Krantenknipsels met artikelen van G. Schrijvers
In Nieuwsbrief 120 werd de vraag gesteld of er wellicht belangstelling is voor vier multomappen met
krantenknipsels over Gouda, met
name uit de Goudsche Courant. Deze
mappen waren samengesteld door
oud-Gouwenaar Arie Dortland en – na
diens overlijden – aan Die Goude
aangeboden door mevr. Rina
Meerding-Idenburg. Met name
interessant leek de map met daarin
een reeks krantenartikelen die in de
jaren ’50 en ’60 geschreven waren
door onderwijsambtenaar Gerrit
Schrijvers. Er waren twee
belangstellende leden. In goed
overleg is de conclusie getrokken dat
ze bij Martin Jongkoen het best op
hun plaats zijn. Hij krijgt de mappen
binnenkort aangereikt.
De knipsels van met name de rubriek
“Goudse straten en hun
Geschiedenis” leidden ook tot de
vaststelling dat het zo jammer is dat
die reeks zo moeilijk te raadplegen is.
De Goudsche Courant is ooit via
microfiches digitaal beschikbaar
gemaakt, maar daarvoor moet je wel
lijfelijk naar de Chocoladefabriek. In
contact met het Streekarchief
Midden-Holland bleek dat ook daar de wens leeft om de artikelen van Gerrit Schrijvers beter
toegankelijk te maken. Probleem daarbij was o.a. dat het Streekarchief niet beschikt over het
feitelijk bewijs dat de rechthebbenden (de erfgenamen van de auteur) akkoord gaan met digitale
beschikbaarstelling. Bij toeval kon Die Goude daarbij behulpzaam zijn, want enkele jaren terug was
een delegatie op bezoek bij de heer Henk Koppe in Zwijndrecht, die foto’s en documenten
overhandigde uit de nalatenschap van Gerrit Schrijvers en van diens vader, de adjudant Alexander
Schrijvers. Daarvan is verslag gedaan in Nieuwsbrief 105.

Nieuwsbrief nr. 121 Historische Vereniging Die Goude (januari 2022)

17

Peter Krabout, vader van Dirk en Wouter Crabeth?

Maurits Tompot attendeert op een interessant artikel dat is gepubliceerd door onze collega’s van de
historische vereniging in Vianen. In het oktobernummer van Het Land van Brederode schrijft Wim de
Groot over Peter Krabout, in 1496 koster van de Sint-Maartenskerk in Hagestein. Interessant voor
Gouda is de bewering van De Groot dat het hier zou gaan om de vader van Dirk en Wouter Crabeth.
Peter Krabout bleef niet in Hagestein, maar trok als glasmaker naar Lille (als Pierre Crabais) en zou
rond 1511 naar Gouda zijn gekomen, waar zijn naam werd geschreven als Pieter Crabeth. De auteur
gaat ervan uit dat zijn zoons Dirk Pietersz. en Wouter Pietersz. in Gouda zijn geboren.
Wim de Groot legt in het artikel twee lijntjes tussen Hagestein en Gouda.
a. In 1520 ontving Pieter Dircksz. Crabeth een betaling van het Goudse stadsbestuur voor het
maken van manuscriptkaarten ‘upte loop vanden Ysel’, waarvan er waarschijnlijk één berust bij
het Streekarchief Midden-Holland.
b. De tornado van 1674 richtte zowel aan de kerk in Hagestein als aan de Sint-Janskerk zware
schade aan. Volgens de auteur aanleiding om een schaduwbestand met ‘natekeningen’ van de
Goudse Glazen aan te leggen.
Staat vast dat deze Pieter Krabout de vader was van ‘onze’ gebroeders Crabeth? Over die vader is
eigenlijk niet meer bekend dan dat hij – vóór zijn Goudse tijd – werd aangeduid als ‘Pieter Crabout
van Cuyck, glaesmaker'. Is het logisch dat een glasschilder uit het hertogdom Gelre tot koster werd
benoemd van een Utrechtse kerk? Geschiedenis van Gouda (blz.95) houdt het erop dat de glasmaker
in 1510 vanuit Cuijk naar Gouda kwam, maar gebruikt verder vooral de woorden waarschijnlijk en
mogelijk als het gaat om de gehandicapte ‘crepel Pieter’.
De auteur van het artikel, Wim de Groot, is bekend als een van de restauratoren van de cartons van
de Goudse Glazen. Lees bijvoorbeeld zijn artikelen uit het jaar 2000 in Tidinge op onze website
https://www.diegoude.nl/wp-content/uploads/2016/04/Tidinge-2000-1.pdf .(GJJ)
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Goudse diplomaat Van Beverningh in een roerige tijd; boek
Wout Troost verschenen
Op 29 november jl. heeft auteur
Wout Troost aan burgemeester
Pieter Verhoeve het eerste
exemplaar uitgereikt van zijn
boek Hiëronymus van
Beverningk tijdens het rampjaar
1672. Dat gebeurde bij
Boekhandel Verkaaik, waar het
aantal genodigden op het
laatste moment flink
teruggebracht moest worden.
Wout legde uit dat zijn
onderzoek enerzijds een relatie
had met de activiteiten van de
werkgroep Gouda van de
Stichting Oude Hollandse
Waterlinie en anderzijds een
logisch voortvloeisel was van
zijn eerdere studies naar
stadhouder-koning Willem III.
Het eerste was een kapstok voor
een introductie van de nieuwe
voorzitster van de Stichting,
Anastasia van der Lugt.
In dat leven van Willem III was
hij Van Beverningh (met een ‘h’ zoals wij in Gouda hardnekkig volhouden) vaak tegengekomen en
dat kon Wout Troost als Gouwenaar moeilijk negeren. Volgens de titel gaat het boek alleen over het
Rampjaar 1672, maar de inleiding maakt duidelijk dat het anders ligt. De figuur van de Goudse
regent centraal stellend heeft hij alle gebeurtenissen beschreven en geduid, die maakten dat hij
van een vooraanstaand adviseur van de Hollandse raadpensionaris Johan de Witt later een eveneens
vertrouwd adviseur werd van diens grote politieke tegenstander prins Willem III. De woorden ‘Acte
van Seclusie’ en ‘het Eeuwig Edict’ vielen bij Verkaaik als relieken van een ver middelbareschoolbestaan. Waar Van Beverningh De Witt aanvankelijk volledig steunde in het voorkomen dat er
ooit nog een Oranje stadhouder zou worden, wilde Troost laten zien dat die steun stapsgewijs
terugliep. Na de moord op Johan en Cornelis de Witt blijkt Van Beverningh een tijdje te zijn
ondergedoken, omdat hij zowel in het kamp van Johan de Witt als in dat van Willem III niet werd
vertrouwd. Zijn vakmanschap als diplomaat en onderhandelaar was echter zo groot dat hij door
Willem III verschillende keren werd ingeschakeld, meestal
ging het dan om pogingen om de invloed van Lodewijk XIV
verder in te dammen. ‘Onze’ Van Beverningh werd overal
naartoe gestuurd: naar Madrid, naar Parijs, naar Keulen,
naar Nijmegen en –zo nodig – naar Bodegraven.
Burgemeester Pieter Verhoeve herinnerde zich dat hij
Wout Troost twintig jaar geleden had ontmoet toen diens
proefschrift over Willem III werd besproken door de
Vereniging van Christelijke Geschiedenisstudenten. Hij was
blij met het uitkomen van deze studie over de fenomenale
diplomaat uit Gouda, die hij politiek wilde karakteriseren
als een mix van Max van der Stoel en Wopke Hoekstra. In
elk geval iemand wiens belang voor de toenmalige
republiek en voor Gouda niet kan worden overschat. Het
boek ligt in de boekhandel en kost €19,99. (GJJ)
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Weer taart op Hoogstraat 23
Rubriek ‘Monument en eigenaar’ deel 4
Het gemeentelijk monument op de
hoek van de Hoogstraat en
Blauwstraat heeft een opvallende
gevel. Het pand zelf is waarschijnlijk
al veel ouder, maar in 1890 is het
her- of verbouwd in een voor die tijd
typische stijl. Van 1900 tot 1965 zat
er banketbakkerij Verhoeff. Al
daarvoor, vanaf 1840, was het een
bakkerij. En daarna was het pand in
gebruik als o.a. platenzaak,
uitzendbureau en een outlet
kledingwinkel. Het stond jarenlang
leeg. In juni 2020 werd er door de
gemeente een vergunning afgegeven
voor de vestiging van een
stroopwafelboutique en hotel.
Vanwege de pandemie zijn de
plannen omgegooid, het is een
bloemenboutique en koffiebar
geworden. Ondernemer Mariëtte van
Eijk van ‘Flossy’ heeft het pand met
aandacht voor de historie verbouwd.
‘Ik ben voor informatie naar het streekarchief geweest, ik heb zelfs de blauwdrukken van het pand
gevonden.’ Mariëtte vond er ook een foto van rond 1900. ‘Je ziet daarop dat de raampartijen
beneden nog één geheel waren en de pilaren die nu aan weerszijden van de ingang staan
ontbreken.’ Het pand is onderdeel van het beschermd stadsgezicht, de buitenkant moet intact
blijven. Mariëtte: ‘Maar omdat het ook een gemeentelijk monument is, was het lastig om ook
binnen wat te mogen verbouwen. En dat terwijl ik juist die karakteristieke elementen weer
tevoorschijn wilde halen!’ Daar is gelukkig wel toestemming voor gekomen.

Oude elementen
Toen Mariëtte het pand betrok
was er weinig origineels te zien.
‘Ik heb systeemplafonds laten
verwijderen en de gestuukte
muur laten afbikken. Er kwamen
volop oude elementen
tevoorschijn. In de oude
bakstenen muur zijn binten te
zien vol met oude handgemaakte
grote spijkers. In de kelder, waar
vermoedelijk vroeger de ovens
hebben gezeten, zijn zwarte en
witte tegeltjes tevoorschijn
gekomen. Achterin bevinden zich
daar ook gewelfbogen. Je kunt er nauwelijks rechtop staan. Ik heb er de koelcel neergezet. Die
bogen zijn daarom niet te zien maar zijn nog wel aanwezig.‘
Bij binnenkomst is de begane grond slechts enkele vierkante meters groot en moet je direct kiezen
of je de trap naar boven of naar beneden neemt. Het lijkt wel een split-level woning. Dat zie je ook
aan de zijkant aan de Blauwstraat: de ramen bevinden zich op een andere hoogte dan die van de
buurpanden. Mariëtte vertelt: ‘Die trap zat er al in en is van recente datum. Oudere klanten
vertelden me dat bakkerij Verhoeff enkel de begane grond, de kelder en mogelijk de eerste
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verdieping besloeg.
Het nu weer
zichtbare houten
balkenplafond van
die eerste verdieping
liep oorspronkelijk
door tot de
voorgevel. Daarboven
was het woonhuis van
de bakker begreep
ik.’
Ook nu nog is er een
woning bovenin het
gebouw, de
toegangsdeur zit aan
de zijkant,
Blauwstraat nr. 1.
Ovens waren er in
het pand niet meer
te ontdekken. ‘Ik heb ook niet echt een rookgat of iets dergelijks gevonden. Enkel een gat in dat
balkenplafond dat met nieuw hout is dichtgemaakt.’ In de kelder vind je nu de kassa en staan de
taartjes klaar voor bij de koffie. Niet alleen qua vorm maar ook qua inhoud dus een klein beetje
terug naar die bakkerij van vroeger.
Yvonne Balvers, redactielid en comitélid Open Monumentendag Gouda
Dit gemeentelijk monument, Hoogstraat 23, is het hele jaar van binnen te bekijken tijdens de
openingstijden van ‘Flossy’. Op Open Monumentendag, september 2022, zullen er ook
monumenten van binnen te bekijken zijn die anders niet zomaar kunnen worden betreden.
Meer informatie op https://monumentenstad.nl/ of https://www.facebook.com/OMDGouda/

Gevelsteen ‘Vreden-Hoef’
Op onze Facebookpagina worden regelmatig
interessante discussies gevoerd over zichtbare
bouwelementen in de binnenstad. Zo richtte Fred
van Ipenburg de aandacht op de gevelsteen
‘VREDEN-HOEF’ die is ingemetseld in een nieuw
pand aan de Komijnsteeg op de hoek met de
Peperstraat. Wat is de herkomst van die steen?
Was er in Gouda een buiten met die naam?
Een verraste reactie kwam van Mirjam Ploeg:
‘Mijn vader Freek Ploeg heeft die boven water
gehaald toen hij met een dragline werkzaamheden moest vervullen in het water naast de
Peperstraat. De steen heeft lang bij ons in de tuin gelegen, maar architect Veldhuizen van Zanten
heeft geregeld dat hij werd ingemetseld op de huidige plek.’ Jan Lafeber gaf de tip dat er in een
aantal Goudsche Couranten sprake is geweest van de gevelsteen. De steen komt daar in 1977, in
1981 en in 1986 aan de orde. Duidelijk wordt hoe de steen op die plek is gekomen. De steen duikt
voor het eerst op in de GC van 11 mei 1977 bij mevrouw Ploeg aan de Livingstonelaan. Haar man
heeft hem gevonden bij draglinewerkzaamheden aan de Peperstraat. Vier jaar later (op 23 juli
1981) bericht de krant dat de steen is ingemetseld. Weer vijf jaar later (augustus 1986) is de steen
onderwerp van een fotoquiz: wat en waar is dit? Anno 2021 blijkt dat diverse Gouwenaars nog wel
weten dat vroeger bakkerij De Jong gevestigd was op de hoek van de Komijnsteeg en de
Peperstraat.
Over de echte herkomst van de steen worden wel suggesties gedaan, maar een definitief antwoord
is er nog niet. Jan Lafeber vroeg zich af of de steen wellicht afkomstig zou kunnen zijn van de
buitenplaats Vreden-Hoef in Voorschoten. De naam is in elk geval overeenkomstig, maar de vraag
blijft: hoe komt een gevelsteen uit Voorschoten in Gouda terecht? Wie denkt verder mee?
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De Juliana-Bernhard-huwelijksboom teruggevonden?
Het artikel over Oranjebomen
(Nieuwsbrief 118) besloot met
de vraag: wie weet meer van
de Julianaboom, geplant in
1948 bij Huize Juliana? Op een
foto van een lindeboom aan
het Oranjeplein (hoek Koningin
Wilhelminaweg/Emmastraat),
geplaatst op onze
Facebookpagina met de vraag
“Is dit de Julianaboom?”,
kwamen reacties die
prikkelden tot nader
onderzoek. Allereerst een
exacte meting. Het gaat om
een boom met een stamomtrek
van 225 cm op 1,50 m hoogte.
Dat is een dikte die hoort bij
een linde van 93 jaar oud. Dat
is te oud voor de Julianaboom,
die in de tuin van Huize Juliana
stond. Die zal wel gesneuveld
zijn bij de sloop en nieuwbouw
op het terrein. Exit de
Julianaboom.
De lindeboom op de foto, een
Hollandse linde, staat op de
gemeentelijke kaart van
monumentale bomen als
nummer 2504. De reden van de
monumentale status is daar
niet vermeld. In het landelijk
Register van Monumentale
Bomen is dezelfde boom opgenomen onder nummer 1685986 met als toevoeging
“Herdenkingsboom”. Maar wát wordt herdacht? De Bomenstichting helpt ons verder met een
document van 27 juni 1988 (zie onder). Hier wordt gesproken over de Juliana-Bernhard
huwelijksboom, die in 1937 op het Oranjeplein werd geplant! Dat de boom in het voorjaar van 1988
is gekandelaberd - een rigoureuze vorm van snoeien - wordt bevestigd door een bericht in de
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Goudsche Courant van 19 december 1987 dat de plantsoenendienst in de wintermaanden (onder
meer) een linde aan het Oranjeplein zal kandelaberen.
Maar hoe kan dat?
In Gouda wordt aangenomen dat deze huwelijksboom in de jaren ’80 is geveld na stormschade. Het
sierhek is daarna beland bij Cyclus en – na renovatie - in 2015 geplaatst rond de Alexanderboom in
het Houtmansplantsoen. Wanneer precies is die boom dan omgewaaid? En hoe kan er nu een ruim
90-jarige gezonde vervanger staan? Een tweede document van de Bomenstichting, gedateerd 7
september 1988, heeft betrekking op een boom met hetzelfde registratienummer:
Leeftijd: 1930-1940. Omtrek (op 1,30 m hoogte) 120 cm. Hoogte 7 m. Reden voor inventarisatie:
herdenkingsboom. Conditie: matig. Beschadiging/problemen: ja. Opmerkingen: in 1988
gekandelaberd. Huidige boom is verplant geweest en is niet gekandelaberd. Waarschijnlijk een
zware vervanger van de gekandelaberde linde.
Opvallend: de stamomtrek was in juni nog 75 cm, maar in september 120 cm (onmogelijk!). Ook is
een opmerking toegevoegd over de “huidige boom”, die verplant en niet gekandelaberd is. Kan het
zijn dat gegevens van de oorspronkelijke J-B-huwelijksboom en die van een vervangende boom
ietwat onhandig op één formulier zijn terechtgekomen?
Onze veronderstelling luidt: de oorspronkelijke J-B-huwelijksboom is na het kandelaberen in het
voorjaar van 1988 gesneuveld en is op papier vervangen door een andere, even oude, maar gezonde
en niet-gekandelaberde Hollandse linde die verderop stond en nog steeds staat. De
herdenkingsfunctie van deze boom raakte in Gouda in de vergetelheid. De boom op de foto is dus
niet de Julianaboom, maar wel de vervanger van de Juliana-Bernhard-huwelijksboom!
Misschien wordt het tijd voor een herdenkingsbordje? (Marjan Veerman)

Een kaaspakhuis op Nieuwehaven 211
(met dank aan Jan Lafeber, Ton Anders, Bas Weenink en Hans du Pré)
Het plaatsen van bijgaande foto op onze
Facebookpagina zorgde voor interessante
discussie. Waar leidt dit spoor naartoe,
was de vraag. Niet naar Schoonhoven,
zoals een van de lezers iets te snel
veronderstelde. De rails leiden naar een
pand dat nu woonhuis is, maar een
geschiedenis kent als bedrijfspand. De
eerste melding kwam van Jan Lafeber
die aangaf dat op Nieuwehaven 211
waarschijnlijk een plateelbakkerij was
gevestigd en dat Wouter van der
Straaten (1875-1936) er een kaaspakhuis
was begonnen. In 1908 had hier een
verbouwing plaats, waarvan F. van [der]
Straaten de architect was. Waarschijnlijk
was dat de bouwkundige Frans van der
Straaten (1844-1928), de vader van
kaashandelaar Wouter, aldus Jan
Lafeber. Ton Anders had ondertussen
uitgevonden dat de verbouwing tot
kaaspakhuis al eerder was uitgevoerd,
namelijk in 1899 in opdracht van M.W.
Schouten.
Vervolgens kwam er een belangrijke
bijdrage van Bas Weenink. Hij doet
onderzoek naar de geschiedenis van de
verbruikscoöperatie in Gouda. Zie zijn eerdere bijdrage over Coöperatie Ons Voordeel in
Nieuwsbrief 113. Uit zijn ontwerp-onderzoeksverslag halen wij het volgende:
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Na de Eerste Wereldoorlog zette de Coöperatieve Groothandelsvereniging De Handelskamer (HaKa)
uit Rotterdam de kaashandel opnieuw op. Gouwenaar J.J. van der Straaten, die zijn sporen heeft
verdiend in de kaashandel, wordt aangesteld als hoofd van de kaasafdeling. De Handelskamer
besluit te verhuizen naar Gouda en koopt daar op Nieuwehaven 211 een kaaspakhuis met een
schuur. Het gaat om een terrein van ca. 550 m2. Verkoper is de Goudse kaashandelaar Wouter van
der Straaten. Op 1 mei 1920 opent het kaaspakhuis van de Handelskamer zijn deuren. Er is ruimte
voor 300 Goudse kazen. De kaas wordt aanvankelijk met handkarren vervoerd. Maar de handel
groeit en dat geldt ook voor de export naar zustercoöperaties in andere landen. De handkarren
worden in 1928 vervangen door een vrachtauto. De Handelskamer breidt het pakhuis in 1926 uit.
Aan de achterkant wordt de daar aanwezige paardenstal vergroot en verhoogd tot twee
verdiepingen om als kaasopslag te dienen. Er worden drie elektromotoren geplaatst voor het
aandrijven van een kaaswas- en kaasoliemachine. De vraag neemt echter verder toe en de
Handelskamer besluit om een nog groter pakhuis in Gouda te zoeken. In 1928 wordt de Singelkerk
met pastorie en kosterswoning aan de Kattensingel gekocht, ook wel Gereformeerde Kerk B
genoemd. Het pakhuis op de Nieuwehaven wordt in 1929 verkocht aan de Deutsche
Grosseinkaufgesellschaft (GEG) uit Hamburg. Deze GEG was de Duitse partnerorganisatie van de
Handelskamer. In 1933 ging de GEG op in de Reichsbund der Deutschen
Verbrauchergenossenschaften GmbH, dat onder de zgn. Gleichschaltungsmaatregelen van Adolf
Hitler kwam te vallen. In 1941 werden deze ‘gelijkgeschakelde’ verbruiksverenigingen opgeheven.
Na de oorlog wordt het pakhuis tot vijandelijk vermogen verklaard en geconfisqueerd door de Staat
der Nederlanden. Deze verkoopt het pakhuis in 1948 aan de kaashandelaar A. Rietdijk uit Gouda.
Een logische vraag: was J.J. van der Straaten, hoofd van de HaKa-kaasafdeling, familie van Wouter
van der Straaten? Die kans is groot volgens Jan Lafeber. Wouter van der Straaten blijkt een jongere
broer Jacob (*1891) te hebben gehad, die volgens het bevolkingsregister van Gouda afdelingschef
Handelskamer was. Jacob trouwde in 1923 met Geesje Smelt.
Toen kwam Hans du Pré met een verrassende
foto. Hierop is het pand voorzien van een
opschrift in gotische letters: Das Deutsche
Arbeitsfront. Dat opschrift was nog in 2002 te
lezen. Het DAF was de surrogaat
vakbondsorganisatie van de nazi’s.
Ongetwijfeld is de gevel daarna
overgeschilderd door kaashandelaar Rietveld,
of door de heer Barneveld die er in de jarenvijftig een opslag van bananen had. Die
nieuwe verflagen zijn er waarschijnlijk
afgebladderd, waarna de Duitse verflaag weer
zichtbaar werd. (GJJ)

Goudologie-cursus over Coornhert naar later datum
Ingaande 22 januari a.s. zou op vier zaterdagmorgens de Goudologie-II cursus over Coornhert
plaatsvinden. De organisatoren (Historisch Platform Gouda in samenwerking met onze projectgroepCoornhert) hebben laten weten dat de leergang in verband met corona nu
niet kan worden gegeven. Er wordt naar gestreefd de cursus later in het
jaar te houden, indien enigszins mogelijk nog tijdens het feestjaar
Gouda750, waarvan de cursus een programmaonderdeel is.
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Conserveren Lange Arm Koudasfaltfabriek kan van start
Een bijdrage van Marcel van Dasselaar

De Koudasfaltlocatie is een voormalig fabrieksterrein op een unieke plek aan de zuidoever van de
Hollandsche IJssel, midden tussen de historische binnenstad van Gouda en de Krimpenerwaard.
Burgerinitiatief GOUDasfalt ontwikkelt dit gebied nu al vijf jaar tot een plek waar mensen kunnen
werken en recreëren.
In 1964 kreeg de firma Escher opdracht van de Asfalt Centrale Gouda tot het leveren van een
draaibare arm met een aanvoerband, voor het vullen van de bunkers met zand en grind. Directeur
van Escher was een neef van de graficus M.C. Escher, die het logo van de firma ontwierp. Tot de
sluiting van Koudasfalt in 2013 was de Lange Arm in bedrijf om grondstoffen vanuit de schepen via
een trechter op de lopende band naar de diverse vakken op het terrein te brengen. De
Nederlandsche Stichting voor het Erfgoed van Kranen (NedSEK) heeft in 2015 een
waarderingsrapport opgesteld conform de criteria van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.
Door de aanvoer van het basismateriaal zand en grind over water is het ensemble van trechter,
aanvoerband en Arm onlosmakelijk verbonden met de rivier de Hollandsche IJssel. Andere fabrieken
gebruikten ook lopende banden, maar geen bewegende Arm. Een van de beoordelingen van het
rapport is daarom: ‘De Lange Arm is dus zeker zeldzaam.’

Icoon van industrieel verleden
De Lange Arm is niet meer weg te denken van het GOUDasfalt-terrein. Uit technisch onderzoek is
gebleken dat de constructie in redelijke staat verkeert, maar dat er wel actie ondernomen dient te
worden om delen van de Lange Arm te conserveren. Bij de sloop van de fabriek is veel schade
ontstaan; de bedrading is afgeknipt en de besturing van de Lange Arm onklaar gemaakt. De
aanvoerband en Arm kunnen dus niet meer draaien. Het is niet de bedoeling om de installatie weer
werkend te krijgen, maar deze te conserveren in de huidige staat. Voor de restauratie neemt de
vrijwilligersgroep van GOUDasfalt veel werk op zich. Met een aangeschafte hoogwerker wordt het
metaal schoongeborsteld, en vervolgens geconserveerd. Voor de veiligheid van de constructie zijn
delen van de poten van de opvoerband al vernieuwd door Slangen Staal. Als laatste wordt een
sfeervol verlichtingsplan gemaakt, zodat de Lange Arm ook ’s avonds fraai zichtbaar wordt.

Financiering en verder
De conservering wordt voor een deel gefinancierd door Stichting GOUDasfalt. Voor een ander deel is
een zeer succesvolle crowdfundingsactie georganiseerd en worden onder andere bijdragen geleverd
door de Goudapot en het buurtfonds van de Postcodeloterij. Na afloop van de opknapbeurt is het de
bedoeling dat voor de Lange Arm de gemeentelijke monumentenstatus wordt aangevraagd, als een
van de weinige resterende iconen van het Goudse industrieel verleden.
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Carla Rodenberg en haar Gouwenaars (14): Inez Meter
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In deze reeks presenteren wij portretten
die Carla Rodenberg schilderde van
Gouwenaars. Deze keer kiezen we voor
een werk waar zij zeer aan is gehecht,
haar portret van Inez Meter. Enerzijds
omdat het een vrij werk is, niet gebonden
aan wensen of voorwaarden van een
opdrachtgever. Anderzijds omdat Carla en
Inez een vriendschappelijke relatie
opbouwden toen zij in de jaren zeventig
buren waren op de Oosthaven. Ook hun
levenspartners Gerard Bakker en Maarten
Witte van Leeuwen voelden zich in die
contacten goed thuis. Die band is
gebleven, misschien nog wel intensiever
geworden, nadat Carla en Gerard op de Bloemendaalseweg gingen wonen en nadat Maarten Witte
van Leeuwen in 1997 overleed (zie diens portret in Nieuwsbrief 114).
Bij een portret hoort een toelichting in woorden. Daarvoor is de redactie langsgegaan bij Inez Meter
die sinds een aantal maanden in het Sint Jozefpaviljoen woont, de woonzorglocatie van Domus
Magnus aan de Graaf Florisweg. ‘Een prachtig portret in blauw,’ zegt Inez, ‘het hangt nog op de
Oosthaven. Maar verder moet je maar niet te diep graven. Ik heb geen behoefte meer aan
publiciteit. Toen ik hier kwam, hoorde ik zeggen: Dat is Inez Meter, de eerste stadsdichteres. Net of
ik een soort heilige was. Ik ben echter een gewone, stokoude vrouw, die heel diep moet graven in
haar geheugen om herinneringen boven te krijgen. Soms lukt het, soms geef ik het op. Naast me
staat het boekenkastje met dingen die me lief zijn, die ik zonder aarzeling weet te vinden. Daar
hoort ook een recent jaarboek bij van de Maatschappij der Nederlandse Letteren. Er staat ook een
korte biografie in van mijn broer, de neerlandicus Jan Hendrik Meter. Hij is eigenlijk veel
interessanter voor jullie dan ik. Net zoals ik in de Culturele Raad van Gouda herinnerde aan het feit
dat Leo Vroman in Gouda geboren was, zou dat ook bij mijn broer kunnen gebeuren, geboren in
Gouda en begraven in Gouda.
Maar ook mijn dichtbundeltjes staan in het kastje. Het gedicht ‘Ode aan Gouda’ vat nog goed mijn
positie samen, omdat daarin de woorden ‘Gouda’ en ‘verwondering’ samenkomen. Geboren in 1925
op de Hoge Gouwe, heb ik
het grootste deel van mijn
leven op de Oosthaven
gewoond. Met
verwondering heb ik aan
dat leven deelgenomen. Ik
weet het allemaal nog wel,
het leven met Witte van
Leeuwen, met de kinderen
en toen weer alleen, maar
het vervaagt. Toen het
lichamelijk lastiger werd,
hebben de kinderen voor
een mooie oplossing
gezorgd, maar ik raak niet
het gevoel kwijt dat ik uit
het normale leven ben
geplukt en hier neergezet.
Daar doen we het mee,
denk ik verwonderd. Leuk
dat je er was. Van het
bundeltje Leef tijd heb ik
nog een paar exemplaren,
ik geef er een mee voor je
vrouw.’ (GJJ)
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EXPO GOUDA MAAKT zoekt rondleiders
Een bijdrage van Erika Hoefman en Wilma Gottschalk
Voor de viering van Gouda750 organiseert een team
van vrijwilligers van GOUDasfalt de tentoonstelling
EXPO GOUDA MAAKT. De expositie is van april t/m
september 2022 te zien in de oude zeepfabriek van
Viruly aan het Buurtje in Gouda. Zij biedt
Gouwenaren en andere belangstellenden een reis
langs de Goudse industrie van vroeger, nu en later.
Elke maand staat een van de volgende zes takken
van industrie centraal: Oliën & Vetten, Keramiek,
Transport, Textiel & Garen, Levensmiddelen of Bouw
& Machines. De expositie wordt mede mogelijk
gemaakt door de medewerking van onder andere
Fonds Gouda750 en diverse Goudse organisaties,

mbo-scholen, bedrijven en ondernemers.
Voor de bemensing van de tentoonstelling
is het team op zoek naar vrijwilligers die
graag hun kennis over Gouda willen delen
met bezoekers. Als rondleider beantwoord
je vragen over de expo en deel je informatie uit je eigen kennis en indien mogelijk (werk)ervaring
in een van de Goudse industrieën. Een mooie manier om mensen meer te vertellen en te informeren
over een belangrijk stuk van de geschiedenis van onze stad. De expo is van april tot en met
september wekelijks geopend van woensdag tot en met zondag van 12.00 - 18.00 uur. Lijkt het u
leuk om mee te draaien in de poule van vrijwilligers? Laat het dan weten via
vrijwilligers@goudasfalt.nl. Meer weten? Mail dan ook naar dit adres. Of bel met de
vrijwilligerscoördinator van GOUDasfalt, Wilma Gottschalk (06-46096952).
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