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De vroegste geschiedenis van Gouda, lezing maandag 7 maart 
door Henkjan Sprokholt 
 
Over de vroegste 
geschiedenis van 
Gouda is de laatste 
tijd steeds meer 
bekend geworden. 
In zijn lezing zal 
Henkjan Sprokholt 
trachten een 
antwoord te geven 
op een aantal 
vragen. 
Bijvoorbeeld: Hoe 
zag Gouda eruit 
voordat ze een stad 
werd? Wie woonden 
er toen? Wat deden 
de bewoners voor 
de kost? Waarom en 
wanneer werd 
Gouda een stad en 
hoe ging de 
verstedelijking in haar werk? Wie liet de Haven graven? Wie trokken er in de stad aan de touwtjes? 
Wie waren de Van der Goudes? Wanneer werd Gouda Hollands? Toehoorders krijgen na de lezing 
gelegenheid vragen aan Henkjan te stellen. 
 
Henkjan Sprokholt is docent klassieke talen en zelfstandig ondernemer op het gebied van 
cultuurhistorie en cultuurhistorisch toerisme. Hij studeerde van 1978 tot 1988 museologie, klassieke 
talen, archeologie en vergelijkende taalwetenschappen. Henkjan was voorzitter van de 
Archeologische Vereniging Golda, is initiatiefnemer van Gouda Tijdmachine en docent bij de 
cursussen Goudologie en Woonhuisonderzoek. Als onderzoeker focust hij op de ruimtelijke 

ontwikkeling van Gouda. Daarover publiceert 
hij regelmatig en geeft hij lezingen. Zijn 
belangrijkste ontdekking was dat de 
Molenwerf de motte van het Hof van de Van 
der Goudes is geweest.  
Henkjan is daarnaast bekend van de maquette 
van Gouda anno 1562 in Museum Gouda. 
Verder mag niet onvermeld blijven dat 
Henkjan drie hoofdstukken voor zijn rekening 
heeft genomen in Geschiedenis van Gouda dat 
eind vorig jaar is uitgebracht door Die Goude. 
De presentatie had plaats als zogenaamd 
aanloopevenement van Gouda750. 

 
De lezing wordt gehouden op maandagavond 7 maart a.s. in Sociëteit Concordia, Westhaven 27 
in Gouda. Ze begint om 20.00 u en duurt tot 22.00 u. Toegang gratis. 
Conform de coronamaatregelen die op 15 februari jl. door het kabinet bekend zijn gemaakt 
hoeft u geen coronatoegangsbewijs meer te tonen.  
 
NB. De lezing van Henkjan Sprokholt was oorspronkelijk op 24 januari jl. gepland. Dat kon toen niet 
doorgaan in verband met de coronabeperkingen. Op 7 maart zou aanvankelijk Bianca van den Berg 
de lezing geven over ‘Cultureel Gouda 1400-1600’. Die lezing is nu verzet naar maandag 9 mei a.s.  
(Paul van der Pol namens de Lezingencommissie) 
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Geschiedenis van Gouda: eerste duizend exemplaren verkocht 
 

   Op zaterdagmiddag 20 

november jl. werd in de 

Sint-Janskerk ons nieuwe 

boek Geschiedenis van  

 Gouda gepresenteerd. Kort 

     voor een nieuwe lockdown 

gebeurde dat op een manier die niet veraf lag van 

hetgeen bestuur en redactie zich aan het begin van het 

proces hadden voorgesteld. Nog belangrijker waren de 

positieve reacties op de inhoud en de vormgeving van 

het boek. De opzet was om mensen te bedienen die 

enerzijds geïnteresseerd zijn in geschiedenis, maar die 

anderzijds geen behoefte hebben aan diepgaande 

academische verhandelingen.  

Hoe staat het inmiddels met de verkoop? Een rondgang 

langs de belangrijkste verkoopkanalen levert de 

volgende cijfers op: 

 Op 24 januari meldde Bart Jansen van boekhandel Verkaaik dat hij er op dat moment 247 had 

verkocht. Rekening houdend met het feit dat hij als ‘niet-essentiële’ winkel lang gesloten was, 

noemde hij dat conform de verwachting. Hij verwacht er in totaal zeker 500 te verkopen. Er ligt 

een flinke voorraad in het rek en (in het zicht) op de balie.  

 Tessa Halm van The Gouda Shop was eind december bijna door de eerste doos (van 40 stuks) 

heen en ging de tweede bestellen. 

 Penningmeester Gerard Aerts van Die Goude schatte eind januari dat er via de website van Die 

Goude zo’n 170 verkocht waren. 

 Job Koppejan van Boekhandel Smit had er begin februari 64 verkocht. 

 Uiteindelijk komen alle exemplaren bij uitgever Verloren vandaan. Vanuit Hilversum gaan ze 

naar de boekhandel, naar Die Goude en ook rechtstreeks naar belangstellenden. Uitgever Thijs 

Verloren gaf op 24 januari aan dat bij hem in totaal 1000 exemplaren besteld zijn. 

 

En hoe gaat het met 

de redactie van het 

boek? Van hen 

ontving de 

Nieuwsbrief-redactie 

begin december 

bijgaande foto. Van 

links naar rechts: 

Christiaan van der 

Spek, Henkjan 

Sprokholt, Bianca van 

den Berg, Paul Abels, 

Marianne van der 

Veer en Ronald van 

der Wal. De 

redacteuren, allemaal 

mensen die buiten 

hun gewone werk aan 

het boek hebben 

geschreven, waren 

tevreden, maar ook 

blij dat het er na drie 

jaar opzat. (GJJ) 
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De Jeruzalemkapel en Huis Gouda750 
Goudse gevels 1: tekeningen van Peter van der Kroef 
 

In het themanummer van Tidinge van Die Goude over ‘Goudse producten’ gaat het Gouwe Verhaal 

over de Goudse (ex-)plateelschilder, nu kunstschilder, Peter van der Kroef. In de gesprekken die 

Gert Jan Jansen met hem voerde, kwam de vraag aan de orde of de honderden tekeningen die Peter 

sinds 1994 in Gouda maakte, beschikbaar zijn voor verspreiding onder de leden van Die Goude. 

‘Geen probleem,’ zei Peter, ‘een flink aantal is verkocht, maar ik heb er nog heel wat in voorraad.’ 

Zo kwam de eerste afspraak tot stand. In de Nieuwsbrief gaan we er elk nummer één tonen, 

voorzien van een kort verhaaltje, een anekdote die hoort bij het maken van juist die tekening. 

We beginnen op de Jeruzalemstraat. Logisch in dit feestjaar Gouda750. Op nummer 11 huist 

momenteel het programmateam van Gouda750. 

 

Peter maakte de tekening in 2010 toen er nog niemand nadacht over 750 jaar stadsrechten. Het 

werk herinnert hem aan zijn vriend en ‘kunstvader’ Gerrit Kloens. Deze – inmiddels overleden - 

Goudse kunstenaar woonde om de hoek op de Molenwerf, waar hij ook een galerie had. Toevallig 

kwam Gerrit net langs toen Peter van der Kroef zich op het Vroesenplein had geïnstalleerd. ‘Kom je 

zo koffie drinken?’ vroeg Gerrit. ‘Alleen als het gaat regenen,’ antwoordde Peter. ‘Nou, daar zorg ik 

voor’, zo sloot Gerrit het gesprek af. Binnen een kwartier begon het inderdaad te regenen. Beladen 

met gevulde koeken van Herfst ging Peter van der Kroef bij Gerrit Kloens schuilen. (GJJ) 



5 
Nieuwsbrief nr. 122  Historische Vereniging Die Goude (maart 2022) 

Goudse dwarsdenker Coornhert viert 500e verjaardag 
 

Dit jaar is het precies 500 jaar geleden dat in 

Amsterdam Dirck Volkertsz. Coornhert werd 

geboren. Het grootste deel van zijn leven 

woonde hij in Haarlem, maar zijn denkbeelden 

hadden uiteindelijk de grootste invloed in 

Gouda. In deze stad vond hij op het laatst van 

zijn leven de ‘gouden vrijheid’ waar hij zo lang 

naar op zoek was geweest. Hier zou hij nog twee 

jaar wonen en twee van zijn belangrijkste 

boeken schrijven in zijn strijd tegen 

gewetensdwang en vervolging. In Gouda wilde 

hij ook begraven worden. Zijn grafsteen ligt 

onder Glas 1 in de Sint-Janskerk, dat zeer 

toepasselijk Vrijheid van Consciëntie (geweten) 

als thema heeft. Coornhert leeft voort in een 

straatnaam en de naam van het stedelijk 

gymnasium.  

Historische Vereniging Die Goude en Gouda750 

grijpen de 500e geboortedag van Coornhert aan 

om zijn betekenis voor de stad op verschillende 

manieren onder de aandacht te brengen:  

 Een vierdaagse cursus over Coornhert en de 

Goudse Vrijheid in Cinema Gouda, opgezet 

als Goudologie II-cursus door het Historisch 

Platform Gouda. Zie verder 

https://www.historischplatformgouda.nl/goudologie/goudologie2-coornhert-en-de-goudse-

vrijheid/. 

 De Kraamkamer van de Vrijheid: een Coornhert-expositie in het Remonstrants Poortgebouw aan 

de Keizerstraat (april-oktober). 

 Wandeling ‘Goudse vluchtroutes’ in samenwerking met Libertum op 26 mei (Hemelvaartsdag). 

 Een speciaal nummer van Tidinge over de Goudse jaren van Coornhert. 

 Debatwedstrijden in samenwerking met de Brede School en het Coornhert Gymnasium 

(september-oktober). 

 De eenakter ‘Kiezen doet verliezen’, waarin Coornhert op zijn sterfbed terugkijkt op zijn leven 

op de plek waar hij ook daadwerkelijk overleed (Sociëteit De Reünie aan de Oosthaven). Het 

stuk wordt voorafgegaan door een tafelspel van de rederijkers (september-oktober, zie blz. 6). 

 Coornhertwandelingen door het Gouds Gidsengilde (12 maart, 29 oktober en op aanvraag). 

 Het vervaardigen van een groot mozaïekportret van Coornhert vanuit Cultuurhuis Garenspinnerij 

onder leiding van Ruud Verkerk (die onlangs ook bijgaand portret schilderde). 

 Expositie ‘Vrijdenkers in de voorzaal’ in Museum Huis van het Boek in Den Haag (augustus-

oktober). 

 Een bibliofiele uitgave over Coornhert en de drukpers door de Drukkerswerkplaats (oktober). 

 De grote Coornhertherdenking in de Sint-Janskerk met sprekers, debat, muziek en toneel op 

zaterdagavond 29 oktober, zijn sterfdag. 

 

Vrijwilligers gezocht: 

De projectgroep Coornhert500 van Die Goude, die 

geleid wordt door Paul Abels, is op zoek naar 

vrijwilligers (kraamvaders en kraammoeders), die 

beschikbaar zijn om de Kraamkamer van de Vrijheid 

een dag of een dagdeel per week te beheren. Dat wil 

zeggen het openen van het Remonstrantse 

Poortgebouw, het houden van toezicht, het geven van 

toelichting op het getoonde en het geven van informatie over de verschillende projecten. 

Aanmelding bij p.abels2@kpnplanet.nl.  

https://www.historischplatformgouda.nl/goudologie/goudologie2-coornhert-en-de-goudse-vrijheid/
https://www.historischplatformgouda.nl/goudologie/goudologie2-coornhert-en-de-goudse-vrijheid/
mailto:p.abels2@kpnplanet.nl
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Rederijkerstafelspel als bijdrage van Gouda op Schrift aan 
Gouda750 
 

Gouda op Schrift, 

werkgroep van Die 

Goude, blaast ter 

gelegenheid van 

Gouda750 nieuw 

leven in een oude 

theatervorm: het 

rederijkerstafelspel. 

Uitgevoerd wordt 

TAEFFELSPEL VAN TWEE BEDELAERS van Wouter Verhee. 

Het is een historische theatervoorstelling die laat zien dat oud vermaak nu nog steeds plezier kan 

brengen. Tegelijkertijd herinnert het tafelspel eraan dat ook in het verleden Gouwenaars actief 

waren in het culturele leven van hun stad en daarbij niet schroomden om maatschappelijke 

vraagstukken met humor aan te pakken. Dit kluchtige tafelspel wordt gekoppeld, zoals destijds 

gebruikelijk bij de rederijkers, aan een serieuzere toneelvoorstelling. In dit geval is dat Kiezen doet 

verliezen over Coornhert (zie de bijdrage van de projectgroep Coornhertjaar op blz. 5). 

Een tafelspel was destijds een klein toneelstuk, gewoonlijk van vrolijke aard, dat aan de eettafel 

tijdens of aan het einde van een feestmaal werd opgevoerd. De acteurs geven verwijzingen naar of 

schimpscheuten aan het aanwezige feestgezelschap. Ons tafelspel van de twee bedelaars hoort bij 

de categorie ‘komisch’, maar geeft wel aan het eind een wijze les. Bij tafelspelen waarin bedelaars 

optreden, zijn de sprekers vanaf het begin eensgezind. Ze begrijpen elkaar ten volle en snijden op 

over de traditionele trucjes en listen waarmee zij aan de kost weten te komen. In ons tafelspel 

praten twee bedelaars over hun leven als zwerver, hoe ze aan hun eten en onderdak komen. Beiden 

pochen over de hun toebedeelde gunsten. Liefdadigheidsorganisaties in verschillende landen worden 

of verheerlijkt of verguisd. Bijvoorbeeld in Italië zouden de pannenkoeken op de daken liggen, maar 

helaas zijn die lekkernijen niet voor de bedelaars bestemd. Daarentegen kregen ze in Duitsland en 

Zwitserland ‘warm brood, gestampte pot, erwten, bonen, balkenbrij, een koestering voor lege maag 

en oude darmen’. Over Gouda zijn ze zeer te spreken; dat is immers een stad waar ze warme 

wittebroodsoep en stevige rode wijn kregen. Hier in Gouda laten ze hun vagebondachtige aard zien: 

ze doen zich voor als lamme en blinde. Toch zijn ze dankbaar voor de giften en willen hun gulle 

gevers ook iets aanbieden; dat blijkt iets te zijn wat beslist niet aangenaam is.  

 

TAEFFELSPEL VAN TWEE BEDELAERS (fragment) 

Eerste  

Ach, kon ik nog maar zien! 

 

Tweede 

Ach, kon ik maar goed lopen! 

Dan hoefden wij hier niet zo te lopen schooien. 

Dan hoefde u geen eten 

 

Eerste 

Naar ons toe te gooien. 

Help ons, alstublieft, maak een einde aan ons lijden. 

 

Het tafelspel is door Gouda op Schrift hertaald. Peter Meijer, 

regisseur en directeur van theater De Zwaan, heeft het door 

Peter Jan Eckstein laten bewerken tot een toneeltekst. Het 

wordt opgevoerd door twee acteurs in middeleeuwse kleding. 

De data voor de optredens zijn: 24 augustus 2022 (try-out), 

27 augustus première en op 3, 7 en 10 september 

voorstellingen in het gebouw van de Reünie aan de Oosthaven.  

(Ria Koolmees namens de werkgroep Gouda op Schrift)  
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Nog niet voor alle ANWB-borden vergunningsvoorwaarden 
bekend 
 

In de vorige Nieuwsbrief moest de projectgroep ANWB-borden/Gouda750 melding maken van 

vertraging door externe factoren. De omgevingsvergunning voor in totaal tien nieuwe borden en 

borden met een te wijzigen formaat was op 22 oktober vorig jaar verleend ‘onder voorwaarden’. 

Die voorwaarden zouden door de monumenteninspecteur van Omgevingsdienst Midden-Holland 

(ODMH) nader geformuleerd worden en opnieuw voor advies aan de onafhankelijke Adviescommissie 

Omgevingskwaliteit (AOK) worden voorgelegd. In dat proces is enige voortgang geboekt, maar op 13 

februari jl. wist de projectgroep voor drie borden nog steeds niet waar ze aan toe was. 

 

 

Op 20 januari jl. heeft de AOK zich gebogen over een gewijzigd voorstel aan voorwaarden. In een 

mail van 28 januari laat de ODMH weten dat de AOK ‘overwegend een positief advies’ heeft 

gegeven. Van de borden die akkoord waren bevonden, wordt daarmee ook de exacte positie 

vastgelegd. Voor drie borden is het voor de projectgroep niet moeilijk om akkoord te gaan met een 

iets gewijzigd voorstel. Het sluit aan op het compromis dat de projectgroep eerder al met de 

bewoners/aanvragers had besproken. Dat betreft de borden voor het Joods Poortje/Raoul 

Wallenbergplantsoen (Spieringstraat), dat op de Molenwerf en dat bij het Rijksadministratiekantoor 

(Karnemelksloot). Voor drie andere borden heeft de AOK besloten het vaststellen van een advies 

aan te houden in afwachting van alternatieve voorstellen door ODMH. Hierbij gaat het met name om 

de positie van de borden, waarmee de AOK niet akkoord kan gaan. De projectgroep verwacht van de 

ODMH op korte termijn een nieuw voorstel, waarmee ook de eigenaar van het bord akkoord kan 

gaan. Het gaat hier 

om de eerste steen 

bij het pakhuis van 

Molen ’t Slot en om 

het Spaardersbad. 

Over het derde 

bord (bij de Firma 

van Drie, het 

Steenhouwershuis 

Achter de Kerk 13, 

zie foto links) lijkt 

een principieel 

verschil van inzicht 

te bestaan. Het 

gaat om de vraag 

of het bord niet 

aan de voorkant 

van het pand 

geplaatst kan 

worden, maar aan 

de zijkant of aan 

de leuning van het ijzeren hek naast het pand. Het is niet zeker dat hierover overeenstemming 

tussen ODMH/AOK en de eigenaar van het bord wordt bereikt.  

De borden waarvoor groen licht is gegeven, zijn inmiddels door de projectgroep besteld. Zodra er 

reactie is van de AOK op weer een nieuw voorstel van de monumenteninspecteur, kunnen ook de 

laatste borden bij de ANWB-besteld worden. Dan is het afwachten of de leveringsproblemen van het 

plaatmateriaal tijdig zijn opgelost. (Marianne Lint namens de projectgroep ANWB-borden) 
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De eerste Tidinge van 2022 verschijnt 
 

Deze maand komt 

ook de eerste 

Tidinge van Die 

Goude van dit jaar 

uit. De redactie 

gaat deze jaargang 

de inrichting van 

ons 

kwartaaltijdschrift 

afstemmen op het 

feest van Gouda 

750 jaar 

stadsrechten. Er 

komen vier 

themanummers 

over kenmerkende 

Goudse 

onderwerpen. Het 

eerste nummer – 

onder redactie van 

Christiaan van der 

Spek - richt zich 

op ‘Gouda en zijn 

producten’: bier, 

turf, pijpen en 

plateel. In zijn 

voorwoord kondigt 

hoofdredacteur 

Paul van Horssen 

vier artikelen aan: 

 

 Remco van Gastel werkt een aspect uit van zijn boek Stad van Bier. Hoe Gouda de grootste 

bierproducent van Europa werd. Hoe probeerde het Goudse stadsbestuur grip te krijgen op de 

vele betrokkenen bij de bierindustrie en hoe pakte deze overheidsbemoeienis uit? 

 Arjan van ’t Riet schrijft in zijn artikel ‘Het Goudse platteland als wingewest van de stad’ over 

de handel en het vervoer van turf in de 16e eeuw, die de stad enorme werkgelegenheid en 

inkomsten opleverden. Maar had Gouda ook oog voor de negatieve gevolgen voor het 

omringende land en de dorpen? 

 Ruud Stam bestempelt de periode tussen 1675 en 1737 als de grootste bloeiperiode van de 

Goudse pijpenindustrie. In zijn bijdrage ‘Gouda, pijpenstad van betekenis. Stimulans en 

remmende voorsprong’ komen ook het verval en de armoede daarna aan de orde, toen Gouda 

nog steeds het centrum voor de pijpenmakers in West-Europa was. 

 Gert Jan Jansen zoekt voor zijn Gouwe Verhaal iemand op die als plateelschilder actief was bij 

Regina: Peter van der Kroef. Zo’n dertig jaar geleden koos hij de vrijheid als zelfstandig 

kunstenaar, die in de zomer overal buiten kan gaan zitten om – vaak in gesprek met 

geïnteresseerde passanten - de wereld vast te leggen in sepiatekeningen.  

 

Dit voorjaar verschijnt er – buiten de normale reeks van vier 

nummers per jaar – een bijzondere Tidinge, geheel gewijd aan de 

dubbeltentoonstelling ‘Beleef het Wonder van Gouda’ in de Sint-

Janskerk en Museum Gouda.  

Vervolgens komen in de maanden mei, september en november 

speciale nummers uit over resp. ‘Gouds Water’, ‘Coornhert’ en 

‘Gouda van buiten bekeken’.  
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Het Gouds Watergilde: organisatie 13e Waterconferentie en 
andere activiteiten 
 

Gouda – 750 jaar leven met water: thema van de 13e Waterconferentie 
Gouda viert dit jaar dat zij 750 jaar geleden stadsrechten kreeg. Sindsdien is het water voor de stad 
van grote betekenis geweest. Het Gouds Watergilde gaat met zijn 13e Waterconferentie hieraan – 
met steun van Gouda750 - feestelijk aandacht geven. Wilt u meer weten over het ontstaan van het 
interessante Goudse watersysteem? Wilt u meepraten en meedenken over de kansen die dit 
waardevolle water biedt voor de toekomst van de stad en over het plezier dat met het water in en 
om Gouda kan worden ervaren? Kom dan naar de komende Waterconferentie! 

Aan de orde komt de 
betekenis van het iconische 
monumentale Goudse 
watersysteem. Deelnemers 
worden uitgenodigd om mee 
te doen aan een van de 

verschillende workshops op diverse locaties in de stad. Hebt u zin om erbij te zijn? Zet dan alvast in 
de agenda: donderdagmiddag 2 juni 2022 Waterconferentie! 

 

Studieopdracht Hogeschool Inholland 

Eind januari hebben de studenten van Inholland hun plannen voor de verbetering van de wijk 

Goverwelle gepresenteerd. Het Watergilde heeft deze studieopdracht bedacht (zie voor de start 

Nieuwsbrief 119), maar ook de stedebouwkundigen van gemeente Gouda en het 

Hoogheemraadschap Rijnland waren benieuwd. Het project heeft tot doel om voor de wijk 

Goverwelle nieuwe ruimtelijke impulsen te bedenken, vanuit de opgave voor water-, groen- en 

klimaatadaptatie. Via water en groen moet verbinding worden gezocht met het water en groen in 

de stad en het open polderlandschap aan de oostzijde. Een lastige maar boeiende opgave voor de 

studenten. De studenten hebben de opdracht ruim opgevat, waarbij de sloophamer in gedachte niet 

werd geschuwd. Sommigen kwamen tot verrassende ideeën, waarbij bijvoorbeeld de 

Goverwellesingel werd getransformeerd van drukke ontsluitingsweg tot een stadspark. Vooral de 

vele parkeerplaatsen die er nu zijn, maken het lastig om groen meer ruimte te geven. Met 

(ondergrondse) parkeergarages en deelauto’s kan dit volgens de studenten worden aangepakt en 

kan de wijk worden klaargemaakt voor de toekomst. 

 

Renovatie plein Achter de 

Waag 

De gemeente Gouda is 

momenteel bezig om het plein 

Achter de Waag aan te 

pakken. Het Gouds Watergilde 

heeft hierover duidelijke 

ideeën, met name om het 

water weer zichtbaar te 

maken. Die ideeën zijn in een 

aantal schetsen vastgelegd. 

Het plein wordt nu opgeknapt 

en krijgt meer groen. De 

gemeente heeft wel geluisterd 

naar de ideeën van het 

Watergilde en van bewoners, 

maar het water blijft voorlopig 

nog onzichtbaar. Het 

Watergilde wil alle creativiteit 

uit de kast halen om het 

water, dat nu overkluisd is, toch terug te brengen. Zonder water is Achter de Waag niet af. Op de 

Waterconferentie van 2 juni is dit een onderwerp van een van de workshops en kunnen de 

deelnemers en betrokkenen hierover meepraten. (Hans Krijgsman namens het Gouds Watergilde)  
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Theater Toverlint: 15 uur films van Oud Gouda 
 

De recente geschiedenis van Gouda komt in juni op 

unieke wijze in beeld dankzij de Goudse film- en 

videoclub Toverlint. Als bijdrage aan de viering van 

Gouda 750 wordt tien dagen lang, van 24 juni tot en 

met 4 juli 2022, ‘Theater Toverlint’ georganiseerd in 

de Burgerhal onder het Stadhuis op de Markt. De 

openingstijden zijn op dit moment nog niet 

vastgesteld. Raadpleeg daarvoor te zijner tijd 

https://gouda750.nl/programma of 

https://www.toverlint.nl/.  

Op acht grote schermen wordt continu vijftien uur 

film gedraaid. Het gaat om films die leden van de 

filmclub vanaf de oprichting in 1948 in en over Gouda 

gemaakt hebben. Dat wordt aangevuld met uniek 

materiaal van in en vóór de Tweede Wereldoorlog, 

zoals een oude VHS-band van verzetsman Bram de 

Korte en een film van de zgn. Legerdag in 1917.  

Het wordt een soort Cineac, begrijpen we van 

projectwoordvoerder Niek van Oostenbrugge. De films zijn verdeeld over zeven USB-sticks, die 

continu getoond worden op zes 46”-monitors, waarvan het geluid zonder koptelefoon niet te horen 

is. Elke dag schuiven de sticks één monitor op, zodat ze allemaal ten minste eenmaal op de 55”-

hoofdmonitor te zien zijn, waarvan het geluid wel ‘aan staat’. Voor de bekostiging van de huur van 

de apparatuur en van de Burgerhal en voor kopieerkosten van oud filmmateriaal heeft Toverlint een 

financiële bijdrage van het Fonds Gouda750 gekregen. 

 

In sommige opzichten is 

het een herhaling van de 

presentatie bij Gouda700 

in 1972 (foto links). In 

een tijd dat nog niemand 

van video had gehoord 

was Toverlint in 

diezelfde Burgerhal 

paraat met een soort 

zigzag-scherm met 

openingen, voorzien van 

matglas. Daar stonden 

vier filmprojectoren en 

een aantal diaprojectors. 

Grote trekker was toen 

een film van 

feestelijkheden die net 

achter de rug waren. 

Helemaal up-to-date kon 

de vertoning niet zijn. Kodak had minstens een week tijd nodig om een vol dubbel 8-filmpje te 

ontwikkelen, die dan nog gemonteerd moest worden en voorzien van geluid. De hele film, 

gedigitaliseerd en van nieuw geluid voorzien, maakt in juni deel uit van het programma; een 

compleet nieuw verslag van 50 minuten! (GJJ)  

https://gouda750.nl/programma
https://www.toverlint.nl/
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Veel animo voor Gouda in Beeld en Gedicht 
 

Tijdens de festiviteiten rond Gouda 750 jaar stad 

kunnen bewoners en bezoekers op originele wijze 

kennismaken met het Gouda van vroeger. Voor 

het project ‘Gouda in Beeld en Gedicht’ worden 

namelijk oude zwart-witfoto’s (van 1890 tot 

1960) ingekleurd. Goudse dichters laten zich 

inspireren tot een passend gedicht en een 

historisch onderzoeker zorgt voor 

achtergrondinformatie. De beelden en gedichten 

worden straks op de corresponderende locaties 

geplaatst zodat wandelaars en fietsers het Gouda 

van toen in één oogopslag kunnen vergelijken met 

het Gouda van nu. 

Neem bijvoorbeeld deze combinatie van een foto 

met een gedicht. Op het beeld, genomen bij de 

Nieuwe Markt (vroeger het Lombards Watertje), 

zie je het slagersbedrijf van de firma Van Vliet. 

Deze familie is nog steeds in Gouda actief. 

Rechtsonder zie je nog een metalen leuning, 

bewijs dat het Lombards Watertje in die tijd nog 

niet was gedempt.  

De oude zwart-witfoto’s en prentbriefkaarten zijn 

voor het overgrote deel afkomstig uit het 

Streekarchief Midden-Holland (SAMH). 

Stadsdichter Peter Noordhoek heeft het initiatief 

voor ‘Gouda in Beeld en Gedicht’ genomen, 

schrijft uiteraard zelf bijdragen en coördineert de 

werkzaamheden van de projectgroep. Dick-Jan 

Thuis zorgt voor een inkleuring en bewerking die 

de oude beelden helemaal tot leven brengt. Een 

keur aan dichters onder wie voormalige 

stadsdichters laat zich tot gedichten inspireren en 

Jean-Philippe van der Zwaluw verzorgt de 

historische teksten. De projectgroep bestaat 

behalve uit de reeds genoemde personen uit 

onder meer Ben van Bommel, Hans Wierenga, 

Loes den Dulk, Corry de Jong, Peter Kwanten, 

John van Lieshout en Hugo Vos. 

Er komt een boek waarin een selectie van 

beelden en gedichten wordt opgenomen en er 

worden wandel- en fietsroutes uitgezet voor al 

wie met behulp van een app dan wel een 

routekaart de beelden met gedichten wil afgaan. 

Bij een tweetal lezingen zijn inmiddels enkele 

beelden vertoond en gedichten voorgedragen, en 

de reacties waren zonder uitzondering positief. 

De komende tijd wordt nog bepaald welke 

combinaties van beeld en gedicht het straatbeeld 

gaan sieren, welke routes worden uitgezet en 

welke beelden met gedichten in het boek worden  

                                                                            opgenomen. 

De projectgroep Gouda in Beeld en Gedicht kan hulp gebruiken! Voor het verspreiden van de 

beelden en gedichten, de promotie en diverse hand- en spandiensten worden vrijwilligers gezocht. 

Affiniteit met poëzie is prettig, maar niet nodig, kennis van Gouda wel. Mail naar: 

info@meerdannu.nl of bel Peter Noordhoek, 06-53488078.  

mailto:info@meerdannu.nl
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William Shakespeare in Gouda 
 

Of William Shakespeare ooit in Gouda was, is 

voor Thom Griffie geen vraag. Achter dit 

pseudoniem gaan twee bekende Gouwenaars 

schuil, oud-koster Maurits Tompot en oud-

stadsdichteres Hanneke Leroux-Griffioen, die 

hun bewondering voor de Engelse 

toneelschrijver niet willen verhullen. Op 23 

april a.s. komt hun boek Shakespeare is hier 

uit, ‘een biografisch drieluik’ dat gelezen kan 

worden ‘als een historisch stuk, een komedie 

of tragedie’ en dat ‘voluit Shakespeareaans’ is. 

Het schrijversduo interpreteert een aantal 

historische gegevens zo dat de beroemde 

dichter een plaats verdient in de viering van 

Gouda750. Al in 1609 zien we hem aan de 

Veerstal in Tergouw aan wal stappen. Hij 

ontvlucht de lockdown in Londen vanwege de 

pest. Op Achter de Vismarkt start hij de eerste 

Goudse pijpenmakerij, samen met William 

Baernelts, de ‘uitvinder’ van de Goudse pijp. 

Het tweede bedrijf speelt in Londen en 

Stratford upon Avon, waar ‘een morbide en 

typisch Shakespeareaans drama ontspruit uit 

het brein van de schrijver’. In het laatste 

bedrijf blijkt Shakespeare voorgoed in Tergouw te wonen. De vraag rijst of hij in Stratford of in de 

Goudse Sint- Janskerk begraven ligt. 

Of het allemaal klopt? In zijn voorwoord bij het boek vindt burgemeester Pieter Verhoeve dat de 

lezer dat zelf moet beoordelen: ‘Shakespeare zou zeggen: “Don’t shoot the messenger”.’ De liefde 

voor zowel de stad Gouda als voor Shakespeare brengt de auteurs ertoe de combinatie te 

propageren. Dat blijkt ook uit hun idee om 23 april, de datum waarop Shakespeare (waarschijnlijk) 

zowel geboren werd als overleed, uit te roepen tot Goudse of Nederlandse Shakespeare-dag. De 

eerste dus op zaterdag 23 april 2022, 20.00 uur in Theaterbakkerheij aan de Gouderaksedijk 24b. 

Het wordt een avond met gedichten, rap, muziek en een toneelvoorstelling door Het Voetlicht, als 

voorprogramma van de boekpresentatie. Zie verder http://shakespeare-is-hier.nl/. 

 

Het idee dat Shakespeare in Gouda kwam, is eerder geopperd, 

maar het was de heer D.A. Goedewaagen, firmant van de 

gelijknamige plateelfabriek en jarenlang penningmeester van 

de Historische Kring Die Goude, die er handen en voeten aan 

gaf. Op 1 april 1964 meldde De Volkskrant  dat de televisie 

aanwezig zou zijn bij de opening van het graf van Shakespeare 

in de Sint-Janskerk. Op de Goudse Glazendag in juni 1964 gaf 

Goedewaagen een lezing getiteld ‘Contacten van Shakespeare 

met Gouda en de Sint-Janskerk, mogelijkheden en waarschijnlijkheden’. Hij had toen in de 

periodieken van Die Goude diverse artikelen geschreven over de Goudse pijpenmakerij, maar daarin 

kwam de naam Shakespeare niet voor. In Duizend jaar Gouda wordt melding gemaakt van de poging 

‘naam en faam van William Shakespeare op Gouda te doen afstralen’. Het idee bleef enkele jaren 

hangen. Sommige lezers herinneren zich dat er in 1971 een aflevering verscheen van de serie 

geografische politieromans van Pim Hofdorp, die in Gouda speelde. Gegooi in de glazen heet de 

undercover-operatie waarbij de Britse geleerde Blackwell discreet bewaakt moet worden, die het 

gebeente van Shakespeare vermoedt in de Sint-Jan. In de halve eeuw daarna kreeg de koppeling van 

Shakespeare en Gouda langzamerhand de status van een belegen complottheorie. Wil Thom Griffie 

daarin weer verandering brengen, of is het – zoals de burgemeester lijkt te suggereren - bedoeld als 

ludieke hefboom om meer aandacht te krijgen voor het werk en de figuur van William Shakespeare? 

(GJJ)  

http://shakespeare-is-hier.nl/
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Infoavond voor vrijwilligers Gouda750 
 

Op dinsdagavond 22 februari 

organiseert het projectteam 

Gouda750 een informatieavond voor 

iedereen die als vrijwilliger een 

bijdrage wil leveren aan het 

programma voor het feest dat we van 

12 april tot 17 september in Gouda 

gaan vieren. Er zijn heel veel 

uiteenlopende klussen te doen. Er is 

behoefte aan bijvoorbeeld 

gastvrouwen/gastheren, 

timmerlieden, manusjes-van-alles, 

locatie-managers, kaartcontroleurs, 

folderaars, gidsen, 

informatiebaliemedewerkers, etc. 

etc. Er zijn klussen die maar één 

middag duren en klussen voor een langere periode. 

Deze zgn. GoudGeversbijeenkomst wordt gehouden op dinsdagavond 22 februari van 19.30–21.30 uur 

in de Burgerhal van het Stadhuis. Als zich heel veel belangstellenden aanmelden, wordt tegelijk een 

sessie in de Agnietenkapel gehouden. Het kernteam Gouda750 houdt een inleiding. De organisatoren 

van verschillende grote projecten vertellen wat er allemaal gaat gebeuren en waar en hoeveel 

GoudGevers er nodig zijn om hun project tot een succes te maken.  

Aanmelding voor de bijeenkomst was tot 18 februari mogelijk via vrijwilligers@gouda750.nl. 

Aanmelden als vrijwilliger is mogelijk via de website https://gouda750.us3.list-

manage.com/subscribe?u=28a746f0a0c55d2a13481a514&id=aa091a6d34. 

 

 

Doe mee voor de Walvisprijs 2022 
 

Dit jaar organiseert de Stichting Vrienden 

van Archief en Librije (SVAL) weer een 

Ignatius Walvisprijs. Om het onderzoek 

naar de geschiedenis van Gouda en 

omgeving te stimuleren looft de stichting 

een prijs uit van € 300 voor een nieuwe 

historische studie of een artikel dat nog 

niet gepubliceerd is. De inzending mag 

een omvang hebben tussen de 2500 en 

5000 woorden. Iedereen mag meedoen. 

Er is een onafhankelijke jury, waarin 

geen bestuursleden van de stichting 

zitting hebben. Het winnende artikel zal 

worden gepubliceerd in het jaarboek van 

de SVAL, de Schatkamer. 

De prijs is genoemd naar pastoor Ignatius 

Walvis (1653-1714), de eerste 

geschiedschrijver van Gouda. 

Zie verder www.samh.nl/over-

ons/sval/ignatius-walvisprijs. 

De sluitingsdatum voor deelname aan de 

prijs is 31 augustus 2022. Dan moet het 

werkstuk (zonder aanduiding van de auteursnaam op het stuk) zijn ingediend bij de secretaris van 

de SVAL op het mailadres theavanwordragen@gmail.com.  

mailto:vrijwilligers@gouda750.nl
https://gouda750.us3.list-manage.com/subscribe?u=28a746f0a0c55d2a13481a514&id=aa091a6d34
https://gouda750.us3.list-manage.com/subscribe?u=28a746f0a0c55d2a13481a514&id=aa091a6d34
http://www.samh.nl/over-ons/sval/ignatius-walvisprijs
http://www.samh.nl/over-ons/sval/ignatius-walvisprijs
mailto:theavanwordragen@gmail.com
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Van wasserijen en blekerijen tot Gouda’s Glorie, impressie 
lezing Fred Pieters 
 

‘Langs de Katten-, Blekers- 

en Fluwelensingel had 

Gouda wasserijen en 

blekerijen staan. Dat 

begon in 1555, dat werden 

er geleidelijk meer, en op 

het hoogtepunt waren er 

77. En waarom werd de 

was van heinde en verre 

naar Gouda aangevoerd? 

Omdat de ketels hier 

werden gestookt met 

goedkope turf en omdat we 

schoon, kalkarm water 

hadden. De asresten van de 

turf werden verwerkt tot 

zeep die ook in de 

wasserijen werd gebruikt, 

terwijl er buiten de singels 

ruimte voor bleekvelden 

was.’ 

In vogelvlucht en sneltreinvaart nam Fred Pieters, o.m. docent aardrijkskunde en geschiedenis op 

de GSG Leo Vroman en al jaren stadsgids, zijn gehoor in de Westerkerk op maandag 14 februari mee 

naar het rijke industriële verleden van Gouda. Aan de hand van zowel oude afbeeldingen als recente 

foto’s genomen door Rinus Lasschuyt gaf hij een overzicht van de takken van industrie en nijverheid 

die eind 19e, begin 20e eeuw het stadsbeeld bepaalden en de restanten van dit verleden anno 2022. 

Gelardeerd met anekdotes voerde hij zijn ruim 150 toehoorders vanaf de oude Rijks-HBS via een 

ruime bocht van oost naar west om de singels heen om te eindigen in de binnenstad.  
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Ingeleid door Paul van der Pol, sinds kort voorzitter van de Lezingencommissie van Die Goude, liet 

Pieters zien hoe hij zijn leerlingen liefde voor en kennis van hun stad probeert bij te brengen. Van 

de Melkinrichting aan de Karnemelksloot ‘wandelde’ hij via de Chocoladefabriek van Steenland aan 

Klein Amerika naar Stoom-Ververij en Chemische Wasscherij “De Pelikaan” en de Spit & Van Catz’ 

Touwfabrieken aan de Fluwelensingel. De tram Gouda-Schoonhoven kwam ook voorbij, figuurlijk 

dan. Het Wapen van Amsterdam (Blekerssingel), Stoomwasserij H. Schrave & Zn. (Boelekade), 

Beschuit-, Koek- en Suikerwerkfabrieken “de Eierenkorf” (Eerste Kade), de sigarenfabriek van 

Donker (Vossenburchkade) en nog vele andere werden besproken of simpelweg aangestipt, om te 

eindigen bij Gouda’s Glorie aan de Hoge Gouwe. 

Hij wees de aanwezigen tussendoor ook op de neorenaissancestijl van de huizen van rond 1900, een 

stijl die we ook vinden in bv. de Gouwekerk. Het was een tijd waarin een duidelijk onderscheid gold 

tussen de gegoede burgerij, de hogere middenstand, de lagere middenstand en de arbeiders. 

Pieters: ‘En wat mijn leerlingen altijd wel leuk vinden, is de oorsprong van het woord Hanepraai, de 

bocht bij de Fluwelensingel. Langs de kwelsloot die daar loopt, groeide vroeger hennep, en die hoek 

werd daarom aangeduid als ‘Henneprij’. De Gouwenaars hebben dat met hun accent verbasterd tot 

Hanepraai.’ (JPvdZ) 

 

Gevaar in Gouda: een historische jeugdroman over Gouda  
 

Op dinsdag 22 februari 2022 verschijnt het boek Gevaar 

in Gouda, een historische jeugdroman. Het is 

geschreven door Jan Vermeulen, docent geschiedenis 

aan het Driestar College en lid van Die Goude. De 

roman speelt in de periode 1572-1574, de tijd dat de 

stad Gouda ‘overging naar de Prins’, zoals dat heet. De 

hoofdpersonen zijn Jochem, een jongen uit een arm 

gezin, en Machteld, dochter van de rijke bierbrouwer 

Hey, die ook burgemeester is. Aan de orde komen de 

verovering van stad en kasteel door de Geuzen in 1572, 

maar ook de pogingen om de stad terug in handen van 

de Spaanse koning Filips II te brengen. Daarin speelt 

het beroemde ‘verradersbriefje’ een belangrijke rol, 

dat enkele jaren terug door het Streekarchief Midden-

Holland openbaar werd gemaakt. 

In zijn voorwoord benadrukt burgemeester Pieter 

Verhoeve het belang van de gebeurtenissen in het jaar 

1572: ‘….een belangrijk keerpunt. Toen werd de basis 

gelegd voor de veelkleurige, veelzijdige en vrije stad 

die Gouda is geworden.’ Het boek toont volgens de 

burgemeester hoe Gouda is betrokken bij ‘de geboorte 

van Nederland’, 450 jaar geleden. 

Voor Jan Vermeulen is dit het derde historische boek dat hij schreef; het eerste dat zich afspeelt in 

Gouda. Zijn opzet is enerzijds om leerlingen door een spannend verhaal kennis te laten maken met 

belangrijke gebeurtenissen uit de Goudse en Nederlandse geschiedenis en anderzijds om ze te 

stimuleren tot lezen en zo hun leesvaardigheid te bevorderen. 

 

Voor de presentatie van het boek is een bijzondere opzet gekozen. Het Driestar College heeft 

besloten om het boek aan al zijn brugklassers cadeau te doen. Daartoe wordt een aantal 

aulabijeenkomsten georganiseerd met steeds andere brugklassen. Jan Vermeulen vertelt dan over 

Gouda en de overgang naar de Prins en leest voor uit het boek, waarna de leerlingen het boek 

uitgereikt krijgen. De eerste van die bijeenkomsten is op dinsdag 22 februari om 8.30 uur. Dat 

wordt dan ook de officiële presentatie van het boek. Namens uitgever De Banier wordt ‘het eerste 

exemplaar’ overhandigd aan Jan Vermeulen, die het op zijn beurt uitreikt aan een familielid, aan 

wie hij het boek heeft opgedragen.  

Het boek is te koop voor € 12,50. Het telt 208 bladzijden, is gebonden en heeft ISBN-nummer 

9789087187149. Zie verder: https://www.debanier.nl/gevaar-in-gouda. 

  

https://www.debanier.nl/gevaar-in-gouda
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‘Verborgen Verleden’ met Floortje Dessing in Gouda 
 

Deze maand begint de 15e reeks afleveringen van het tv-programma Verborgen Verleden. Daarin 

wordt een bekende Nederlander langs archieven en kerken geleid om zo meer te weten te komen 

over een aantal voorouders. In de komende serie zit een aflevering over Floortje Dessing, die 

daarbij de stad Gouda bezoekt. Op dinsdag 16 november jl. zijn hiervoor filmopnames gemaakt. 

Bianca van den Berg was haar gids (zie foto) bij een 

bezoek aan de Gouwekerk, gebouwd door Floortjes 

voorvader C.P.W. Dessing. In Gouda staan nog diverse 

andere gebouwen waarvan hij de architect was. De 

uitzending is op zaterdagavond 26 maart 2022. Zie: 

https://www.ntr.nl/Verborgen-Verleden/77#content 

De serie begint op 19 februari met Simone Weimans en 

daarop volgen Huub Stapel, Douwe Bob, Hedy d’Ancona en 

Hans Kesting.  

Bianca van den Berg heeft na de filmopnames aan Floortje 

Dessing een exemplaar overhandigd van Tidinge van Die 

Goude van mei 2015. 

Daarin staat een artikel 

van Bianca, getiteld 

“C.P.W. Dessing, een 

kerkenbouwer uit 

Gouda” en een artikel 

van Gert Jan Jansen 

“Speurtocht naar het 

‘verkeerde pand’ van 

Dessing”. De artikelen 

staan op de website 

www.diegoude.nl.   

https://www.ntr.nl/Verborgen-Verleden/77#content
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J.T. Swartsenburg: Goudse uitgever van stadsgezichten en van 
Tolstoi (I) 
 

Behalve G.B. van Goor en Zonen had Gouda 

rond 1900 nog een uitgever: Jan Thomas 

Swartsenburg. Deze 

(kantoor)boekhandelaar, lotenverkoper en 

hoofdagent van Het nieuws van den dag 

verzorgde vanaf 1893 niet alleen de eerste 

(zwart-wit) prentbriefkaarten en albums 

van Goudse stadsgezichten en Goudse 

Glazen, maar bracht ook vertaalde werken 

van de graven – inderdaad, meervoud – Lev 

(of Leo) Tolstoi. De beroemde graaf Leo 

Nikolajevič Tolstoi was namelijk niet de 

enige in zijn gezin die schreef. Zijn derde 

zoon, Leo Lvovič Tolstoi, door hem ‘Leo 

Tolstoi junior’ genoemd, groeide in de 

jaren voor 1900 uit tot een gerespecteerde 

bellettristische auteur en toneelschrijver. 

De evangelisch-lutherse Jan Thomas 

Swartsenburg, geboren op 1 mei 1866 in 

Zegveld, zoon van genees- en heelmeester 

Gerrit Swartsenburg (1837-1927) en Anna 

Maria Cornelia Keur (1843-1909), komt op 

22 februari 1890 vanuit Den Haag naar 

Gouda. De 23-jarige kantoorbediende 

woont eerst in een pension aan de 

Fluwelensingel R 552 (later hernummerd 

tot R 517d en R 632), en gaat zo’n 2,5 jaar 

later, op 24 juni 1892, in de kost bij 

Adriana Lakerveld aan de Gouwe C 106a 

(later C 96a en C 102a). Hier bereidt hij 

zijn nieuwe loopbaan voor, want per 1 

oktober 1892 neemt hij de boekhandel van 

Arend Kok, A. Kok & Comp., aan de 

Kleiweg E 92 (nu nr. 23) over. In de Goudsche Courant van 14 oktober 1892 verschijnt zijn eerste 

advertentie: ‘Binnen- en Buitenlandsche Boek- en Muziekhandel, Kantoorhandel, Hoofd-Agentschap 

Nieuws v.d. Dag. Advertentiebureau. Leesbibliotheek en Leesinrichting. …’ Op 5 november voegt hij 

hier ‘Rijks-Depôt van Postzegels, Briefkaarten en Plakzegels’ aan toe en niet veel later zal daar nog 

een Lotendebiet bij komen waarvoor hij regelmatig zal adverteren. Hij heeft alle vertrouwen in zijn 

nieuwe nering, want op 22 

november 1892 neemt hij zijn 

intrek op Kleiweg E 93, naast zijn 

nieuwe winkel.  

Een van de eerste dingen die hij 

doet, is het opschonen en fors 

uitbreiden van zijn 

leesbibliotheek. Eind november 

gaat hij hiervoor zelfs ruim twee 

weken dicht. Bij de heropening 

kondigt hij aan dat zijn 

leesbibliotheek met ‘400 der 

beste romans’ is vermeerderd. 

Regelmatig zal hij zijn collectie 

verder uitbreiden en Gouwenaars 

de gelegenheid geven voor een 
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gering bedrag boeken te lenen. In advertenties 

maakt hij reclame voor een breed scala 

producten: prentenboeken, jongens- en 

meisjesboeken, pracht- en plaatwerken, 

nieuwjaarskaarten, kantoorboeken, postpapier, 

visitekaartjes, kerkboeken, Bijbelteksten, 

schoolboeken en –spullen, plak- en vloeiboeken, 

normaal- en bureau-inkt enzovoort. Hij biedt ook 

net verzorgd druk- en bindwerk aan. 

Tegelijkertijd biedt hij boeken met flinke 

kortingen te koop aan, vrijwel zeker titels die tot 

dan wat minder goed liepen. In maart 1893 komt 

hij met een nouveauté zoals hij het zelf noemt. 

In de Goudsche Courant van 17 maart staat: 

‘Door den boekhandelaar Swartsenburg alhier 

worden briefkaarten in den handel gebracht met 

stadsgezichten. Zoo is daarop o.a. het Goudsche 

Stadhuis afgebeeld benevens een paar der meest 

schilderachtige plekjes dezer gemeente. Het 

aardige denkbeeld om dergelijke briefkaarten uit 

te geven zal zeker velen welkom zijn.’ 

Swartsenburg heeft hiermee een lokale primeur, 

en aan hem danken we thans nog menig 

stadsgezicht van Gouda rond 1900. In 1897 zal hij 

enkele prentbriefkaarten bundelen in het album 

Herinnering aan Gouda, 12 stadsgezichten in 

lichtdruk. Van de Goudse Glazen geeft hij in 

augustus 1899 32 briefkaarten uit, net als in 

1903, die in 1904 eveneens in een album worden samengebracht. Vijf jaar daarna verschijnt 

Afbeeldingen van het inwendige der Groote of St. Janskerk te Gouda, op steen gebracht door D.J. 

van Vreumingen Dz. Hij laat ook lokale historie fotografisch vastleggen en via prentbriefkaarten 

verspreiden, zoals van het treinongeluk bij Nieuwerbrug op 23 december 1902 en de opening van 

het Van Iterson-Ziekenhuis op 6 april 1910. (JPvdZ) 

(Deel II leest u in de volgende Nieuwsbrief) 

 

Het kaaspakhuis van de HaKa aan de Kattensingel 
Samenvatting onderzoek Bas Weenink 
 

Op de Facebookpagina van Die Goude ontstond in 

december een discussie over het kaaspakhuis op 

Nieuwehaven 211. Nog steeds is te zien dat daar 

vanaf de straat een smalspoor naartoe loopt. Bas 

Weenink haakte in op die discussie omdat hij 

onderzoek had gedaan naar Coöperatieve 

Groothandelsvereniging ‘De Handelskamer’ 

(‘HaKa’) die van pakweg 1920 tot 1929 een 

kaaspakhuis exploiteerde in dat pand. Zie 

Nieuwsbrief 121. Vanaf 1929 laat de Haka een 

groter pakhuis bouwen op de Kattensingel. Bas 

heeft het voorlopige verslag van zijn verkenning 

overhandigd aan het Streekarchief. De redactie 

gaat graag in op zijn suggestie om in de 

Nieuwsbrief een samenvatting te presenteren van 

hetgeen hij aan informatie heeft verzameld over 

de kaasactiviteiten van de HaKa op de 

Kattensingel.  
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In 1928 koopt de HaKa de 

Singelkerk met bijbehorende 

pastorie en kosterswoning op 

Kattensingel 37-40. Het 

terrein komt vrij wanneer de 

Gereformeerde Kerk A (de 

‘afgescheidenen van Ulrum’) 

samen met de 

Gereformeerde Kerk B (‘de 

dolerenden’) nieuw gaan 

bouwen op de Turfmarkt (zie 

ook het artikel van Karel van 

den Berg in Nieuwsbrief 

111). Het betreft een terrein 

van bijna 1750 m2. Het 

kerkgebouw staat niet aan de 

singel maar is bereikbaar via 

een doorgang. De HaKa 

sloopt de kerk en een deel 

van de andere gebouwen. Op de vrijgekomen plek wordt een kaaspakhuis gebouwd, waar 250.000 kg 

kaas opgeslagen moet kunnen worden. De aanbesteding van de bouw wordt in zalencentrum Het 

Schaakbord aan de Kleiweg verzorgd door de Waddinxveense architect P.D. Stuurman.  

De vergunningverlening verloopt niet zonder discussie. Nadat B&W het voornemen bekendmaken 

vergunning te willen verlenen, verschijnt er eerst (in de Goudsche Courant van 9 februari 1929) een 

anoniem artikel. De bewoners van de straten in de omgeving (Van Swietenstraat, Van 

Beverninghlaan) zouden bezwaar hebben. Een tien meter hoog kaaspakhuis achter de heg van 

nieuwe huizen? Een industriële bestemming in een woonwijk? Onhygiënische toestanden door de 

paraffineerinrichting en waardevermindering van de panden worden gevreesd. Vervolgens dienen 

inwoners van de Van Swietenstraat en de Goudse Gezondheidscommissie bezwaarschriften in. Het 

College van B&W wil die niet honoreren, maar kan niet voorkomen dat de gemeenteraad de kwestie 

op 20 februari 1929 bespreekt. Zowel procedurele als inhoudelijke bezwaren worden aangevoerd: 

stankoverlast, gezondheidsschade, onttrekking van zonlicht, geen bedrijf in een woonwijk e.d. 

Verantwoordelijk wethouder Van Staal (SDAP) houdt voet bij stuk en uiteindelijk wordt het voorstel 

om de vergunning niet te verlenen ruim verworpen: 6 stemmen vóór, 15 tegen. Een van de 

vóórstemmers is een liberaal raadslid dat als voorzitter van de Gezondheidscommissie een van de 

bezwaarmakers is. De Goudsche Courant vindt dat de bezwaren niet weerlegd zijn en waarschuwt 

voor situaties waarbij onvoldoende met belangen van omwonenden rekening wordt gehouden. 

Vervolgens houdt de HaKa de plannen nog eens ‘tegen het licht’ en komt met een gewijzigd 

voorstel. De paraffineerinrichting komt aan de andere kant van het pakhuis en verruilt van plek met 

het kantoor.  

Het pakhuis krijgt twee verdiepingen met een lift. De kazen worden met een lorrie over rails naar 

schepen aan de Kattensingel vervoerd. Ook komen er twee riolen naar de Kattensingel. De pastorie 

wordt ook gesloopt. Daar bouwt HaKa de garage. De doorgang naar het pakhuis wordt overdekt en 

met deuren afgesloten. De 

kosterswoning blijft uiterlijk 

onveranderd. Hier komt een 

personeelsruimte.  

In 1938 worden de gebouwen aan 

de Kattensingel verbouwd. De 

oude doorgang krijgt de functie 

van emballagebergplaats. 

Daarnaast komt een nieuwe 

doorgang, waarvoor de 

kosterswoning moet wijken. Het 

spoortje naar de Kattensingel en 

de riolen worden verlegd. Op de 

eerste verdieping, boven de 

nieuwe doorgang, komt een 
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bedrijfswoning. Waarschijnlijk krijgt dit – na nummerwijziging – Kattensingel 38 als adres. Daar gaat 

eerst bedrijfsleider Hendrik van Balen wonen. Vanaf 1947 staat hier het echtpaar Van Iperen-

Barneveld ingeschreven en rond 1960 is bedrijfsleider Marinus Nijhoff de bewoner. Bij het begin van 

de kaasactiviteiten van de HaKa in Gouda waren er drie personeelsleden. In 1939 is het 

personeelsbestand uitgebreid tot twaalf personen en eind jaren ‘40 zijn er 15 personeelsleden.  

In 1968 wordt de vestiging van de Handelskamer in Gouda opgeheven en verplaatst naar Jutphaas 

bij Utrecht. De Handelskamer, waarvan de naam na een fusie in 1947 is gewijzigd in Centrale der 

Nederlandse Verbruikscoöperaties en in 1958 in CO-OP Nederland, verkoopt het pakhuis aan 

Kaashandel Maatschappij ‘Gouda’ NV. In de 21e eeuw worden de gebouwen afgebroken. Op de plek 

waar eens het kaaspakhuis van de Handelskamer stond, is nu het nieuwbouwcomplex Katshof. 

 
 

Artikelen Johan Pot over straatnamen staan op website Gouda 
Tijdmachine 

 

Enkele jaren terug haalden 

wij de herinnering aan 

gemeentesecretaris Johan Pot 

(1884-1950) boven. Aanleiding 

was het bezoek aan Gouda 

van zijn kleinzoon, ook Johan 

Pot, die in Fairview (Virginia, 

VS) woont. Wij hebben 

daarover geschreven in 

Nieuwsbrief 105 en 106 en op 

Facebook. G.J.J. Pot was 

gemeentesecretaris van 1921 

tot 1945 en ging toen – 

gedwongen door 

burgemeester James – met 

wachtgeld, omdat hij in de 

oorlog zijn functie niet had 

neergelegd. Door dat 

‘vervroegde pensioen’ had 

Johan Pot nog meer 

gelegenheid om onderzoek te 

doen naar de historie van 

Gouda. Het aantal publicaties van zijn hand nam toe. Een aparte plaats nam het 

straatnamenonderzoek in. Het materiaal dat hij verzamelde, vormde – aldus Nico Habermehl in 

Gouda in druk uit 1999 – de basis van de latere straatnaamboeken van dr. A. Scheygrond. Die 

artikelen verschenen met name in het semi-dagblad De Nieuwe Zuid-Hollander. Aangezien die krant 

niet gedigitaliseerd is, waren de artikelen in de praktijk moeilijk toegankelijk. 

 

Dankzij Cor Revet is daar nu verandering in gekomen. Cor heeft de letterlijke tekst van de artikelen 

onder elkaar gezet en gebundeld in een pdf-bestand. Dat staat sinds begin januari op de website 

van onze werkgroep Gouda Tijdmachine: https://www.goudatijdmachine.nl/wp-

content/uploads/sites/7/2022/01/G.J.J.%20Pot%20in%20de%20Nieuwe%20Zuid-Hollander.pdf. 

 

Cor heeft bijna 40 artikelen van Pot uit De Nieuwe Zuid-Hollander verzameld. Vier gaan er over 

bruggen, vier over verdedigingswerken en 26 over straten. Ze verschenen bijna wekelijks tussen 19 

januari 1950 en 3 januari 1951, dus voor een deel na het overlijden van Johan Pot. Toegevoegd zijn 

drie artikelen die eerder in genoemde krant verschenen, resp. in 1933 en in 1948. 

In zijn inleiding voegt Cor Revet een soort disclaimer toe. Hij acht de artikelen hoog vanwege de 

informatie die ze bevatten, maar met de presentatie is hij minder gelukkig. Zo worden er 

bijvoorbeeld veel bijzinnen binnen bijzinnen gebruikt en bevatten de artikelen nogal wat zetfouten. 
  

Oud-gemeentesecretaris Johan Pot, zijn vrouw Marchiena Pot-Boswijk en hun 
dochter Lieneke Pot, 1949, Van Beverninghlaan 17. 

https://www.goudatijdmachine.nl/wp-content/uploads/sites/7/2022/01/G.J.J.%20Pot%20in%20de%20Nieuwe%20Zuid-Hollander.pdf
https://www.goudatijdmachine.nl/wp-content/uploads/sites/7/2022/01/G.J.J.%20Pot%20in%20de%20Nieuwe%20Zuid-Hollander.pdf
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Kattenkwaad en leeuwenstaart: Rinus Steenbergen 
 

Een bericht uit de Goudse Courant, 3 juni 1954: ‘Bakfiets te 

water. Gistermiddag is op de Spieringstraat een bakfiets van een 

bakker uit de Vijverstraat in het water terecht gekomen, nadat 

schooljongens de rem hadden afgezet. Vijfenveertig broden 

gingen verloren’. Rinus Steenbergen bekent: ‘Twee vrienden, 

mijn broer en ik zaten daar op de Aloysiusschool. We waren 10 

of 11 jaar. De bakker ging het café op de hoek in. Wij pakten die 

fiets om er een stukje op te rijden. Drie jongens in de bak en ik 

nam plaats achter het stuur. Een soort gevorkt stuur dat er 

opeens afviel. De fiets reed zo het water in. Wij konden er op 

tijd afspringen, maar alle broden dreven in het water.’ Rinus 

vertelt dat er geen politie aan te pas is gekomen. Maar deze 

streek had wel gevolgen. ‘De bakker kwam diezelfde avond 

verhaal halen. Mijn vader moest 19 gulden betalen, net als de 

ouders van mijn vrienden. Ik kreeg een pak slaag en moest in de 

zomervakantie met een vakantiebaantje bij een tuinderij het 

geld terugverdienen. Met dagenlang stekjes zetten.’ 

Ondanks dit en nog meer kattenkwaad is het goed gekomen met 

Rinus. Hij geniet nu al jaren van zijn pensioen. Ooit begon hij als 

loodgieter in loondienst en later startte hij een eigen bedrijf. 

Hij specialiseerde zich in lood-, koper- en zinkwerk. Dat 

materiaal wordt verwerkt in de nieuwbouw, maar vooral in oude 

gebouwen bij restauraties. Rinus vertelt: ‘Door het hele land heen, onder andere op het Binnenhof 

en zelfs in België, is er werk van mij te vinden.  

Ik was een van de weinigen in Nederland die zogenoemde 

trotseerloodjes maakte. Dat is een plaatje, vaak in de vorm 

van een wapenschildje, met daarop de naam en/of een 

symbool van de maker van het loodwerk en een jaartal. Deze 

werden al in de middeleeuwen gebruikt. Daar waar het lood 

met spijkers wordt vastgemaakt, bijvoorbeeld op een dak, is 

het nog niet waterdicht. Op die plek wordt dan dat 

trotseerplaatje gesoldeerd. Een heel mooie door mij gemaakte 

zit op de kerk in Naarden.’ Rinus heeft zelf nooit zijn naam of 

een eigen trotseerplaatje achtergelaten op zijn werk. Waarom 

niet kan hij eigenlijk niet goed aangeven. ‘Maar als er ergens 

nat beton was gestort in een bouwproject waar ik aan 

meewerkte, kon ik het niet laten mijn initialen daarin te 

zetten. Door Benschop en Kruit, waar ik toen werkte, werd bij 

de Goudse watertoren een noodzwembad gemaakt. De bassins 

die voorheen gebruikt werden om het water te zuiveren, zijn 

daarvoor aangepast. De bakken werden voorzien van nieuwe 

betonnen randen. Jaren later ging ik er zwemmen met de 

kinderen. Het stond er nog in zo’n betonnen rand: RS.’ In 

Gouda zelf heeft Rinus slechts kleinere klusjes gedaan. Op het 

pand van de voormalige wasserij Het Wapen van Amsterdam 

aan de Blekerssingel staat een windvaantje dat door hem is 

gemaakt. ‘En de loden staart van een van de stenen leeuwen 

op het toegangshek naar het Van Bergen IJzendoornpark is van mij. Lood was 25 jaar geleden nogal 

duur en de oude staart was waarschijnlijk daarom gestolen. Vanuit mijn werkplaats op de Boelekade 

en in opdracht van loodgietersbedrijf Vermeulen ben ik er op de fiets heen gegaan en heb ik 

staande op een laddertje met klei een afdruk gemaakt van de staart van het andere leeuwtje. Zo 

had ik een mal voor het gieten van een nieuwe loden staart. Elke keer als ik daar nu langs kom, 

moet ik er toch even naar kijken.’ (Yvonne Balvers, interview met Rinus Steenbergen op 11 januari 

2022; in verkorte vorm verschenen als bijdrage aan het Gouda750-project Goudseverhalen.nl) 

  

Rinus Steenbergen in 1976 
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Een oude bakkerswoning aan de Lage Gouwe 
Rubriek ‘Monument en eigenaar’ deel 5 
 

In september 2018 kochten Karel Mulder en Kristin Kremer Lage 

Gouwe 30, volgens de omschrijving ‘een pand met gepleisterde 

tuitgevel uit de achttiende eeuw’. Karel: ‘Je hebt dan een 

bepaalde verwachting, maar die moesten we constant 

bijstellen. Het huis bleek uiteindelijk een samengesteld pand 

te zijn, ooit bestaande uit twee middeleeuwse huizen met 

daartussen een binnenplaats. Er is in de loop van de eeuwen 

weggezakt, opgehoogd en verbouwd. Het middeleeuwse 

houtskelet dat er deels nog in zat, was eigenlijk te klein voor 

het later ertussen en eromheen gemetselde pand. De houten 

balken waren allemaal te kort en steunden maar met een paar 

centimeter op de stenen muren omdat de meeste muurstijlen 

verwijderd waren. De verdiepingen van voor- en achterhuis zijn 

niet gelijk dus bij elkaar zijn er wel zeven niveaus.’  

Een zoektocht van Kristin o.a. in het ‘Repertorium Matthijs’ 

(oud Gouds kadaster) resulteerde in een lijst met eigenaren 

vanaf 1371. ‘Wat we daarin ook ontdekten, is de functie van 

het gat dat we vonden in de kelder. Bij een van de namen in 

dat kadaster stond in oude spelling ‘die backer’. Het was een 

oven! Er bleken zes of zeven bakkers in de eerste eeuwen van 

dit pand gewoond en gewerkt te hebben.’ Karel vult aan: ‘Via 

een gat in de muur onder de oven is ook nog een houtopslag te zien, een van de recentste en 

waarschijnlijk laatste ontdekkingen. Dat gewelf ligt grotendeels onder grondwaterniveau en is niet 

meer bloot te leggen, ook al omdat je daarmee risico loopt de fundamenten te beschadigen.’ Met 

recht noemen Karel en Kristin het pand nu hun oude bakkerswoning. Het gewelf boven de oven 

bevindt zich op de voormalige ‘binnenplaats’, de tuin of het straatje tussen de twee middeleeuwse 

huizen. Waarschijnlijk eind 17e eeuw zijn de huizen samengevoegd tot één ‘diep huis’. Daarna kon 

de oven niet meer worden gebruikt.  

Die oven en enkele waarschijnlijk 14e-eeuwse tegeltjes zijn voor Kristin en Karel de bijzonderste 

van de vele ontdekkingen in dit pand. Kristin: ‘Die tegeltjes zijn op slechts twee andere plekken in 

Gouda gevonden en staan omschreven als gemaakt in 

Utrecht en afkomstig van het gesloopte kasteel. Maar dat 

kan niet. Ze lagen hier onder een 15e-eeuwse vloer en 

moeten daar dus terecht zijn gekomen toen het kasteel er 

nog stond. Onze tegeltjes zijn bovendien afwijkend van 

maat en hebben andere afbeeldingen dan die uit Utrecht. 

Zouden ze misschien toch lokaal gemaakt zijn?’ Karel: 

‘Alles is nu gestript en al het oude materiaal staat in 

opslag, klaar voor hergebruik. Ik verwacht nu weinig 

verrassingen meer. We kunnen gaan opbouwen.’ De door 

Kristin verzamelde kennis over het pand en de bewoners 

was nodig om de vergunningen daarvoor aan te kunnen 

vragen. In de twee jaar tussen aankoop en het verkrijgen 

van de vergunningen werd dendrochronologisch onderzoek 

gedaan (leeftijdsbepaling van het hout) aan de 

balken van het houtskelet en deed Kristin ook 

kleurhistorisch onderzoek: ‘We hebben o.a. uitgezocht 

welke lagen verf op de pui zaten: steeds een laagje 

geschuurd en gedocumenteerd.’ Ook Golda, de vereniging 

van amateurarcheologen die zich bezighoudt met 

archeologie in Gouda, is binnen geweest en heeft 

onderzoek gedaan.  

 

Kristin Kremer en Karel Mulder 
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Karel vertelt wat er het komend jaar gaat gebeuren: ‘We gaan straks een moderne stalen trap met 

daarboven een lichtstraat maken in de 

voormalige binnenplaats waarbij we de oude 

elementen in het zicht houden, zoals de 

bovenkant van het gewelf boven de oven. 

Hiermee brengen we het gevoel van buiten 

weer naar binnen. De diverse gevonden 

tegels willen we ergens in het pand 

verwerken. Het werken in zo’n pand loopt in 

de praktijk vanwege alle ontdekkingen toch 

anders dan gepland. Maar er kan veel in een 

monument als je het maar goed onderbouwt 

en je de tijd hebt om alles uit te zoeken. En 

als er onderling vertrouwen is en met respect 

voor het gebouw wordt gewerkt. Bij de bouw 

gebruiken we soms moderne technieken 

maar het resultaat komt er, ook voor de kenners, historisch verantwoord uit te zien en alle 

materialen die we kunnen hergebruiken, komen weer terug in het pand.’ (Yvonne Balvers) 
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Carla Rodenberg en haar Gouwenaars (15): Niek van 
Oostenbrugge 
 
In deze reeks presenteren wij portretten die Carla Rodenberg schilderde van Gouwenaars. Deze 

keer ziet u het portret dat zij in 2019 maakte van Niek van Oostenbrugge. 

 

Maar weinig mensen kunnen zeggen dat ze Carla Rodenberg al 80 jaar kennen. Niek van 

Oostenbrugge is er een van. Zijn ouders en die van Carla werkten alle vier op de Goudse 

Kaarsenfabriek en de gezinnen gingen regelmatig met elkaar om. Niek werd geboren op de Van 
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Baerlestraat in het huis waar hij nog 

steeds woont. Vele jaargangen aan 

leerlingen van het lyceum De 

Goudse Waarden kennen Niek van 

Oostenbrugge als leraar tekenen, 

van 1967 tot voorjaar 2003. Zijn 

weg daarnaartoe liep via de 

Westerschool, het lyceum De 

Goudse Waarden en de MO-

opleiding van de kunstacademie in 

Den Haag.  

Bij een tekenleraar ben je niet 

verrast te horen dat hij zelf ook 

tekent. ‘Modeltekenen doe ik graag. 

Voor het maken van vrij werk ervaar 

ik minder prikkel. Voor mij moet er 

een aanleiding zijn.’ Die heeft hij 

gevonden in het ontwerpen en 

bouwen van decors: eerst voor 

uitvoeringen op De Goudse Waarden 

maar later ook daarbuiten, op het 

Sint-Maartenscollege in Voorburg en 

twee keer voor het 

Kerstwandeltheater. Wellicht had 

hij zich in dat vak nog beter op zijn 

plaats gevoeld. Een andere hobby 

houdt Niek nog dagelijks bezig, 

zeker in de aanloop naar Gouda750. Het is een gevolg van het feit dat zijn vader op een bepaald 

moment een filmcamera kocht. Meer dan vijftig jaar is Niek lid van filmclub Toverlint. In die 

periode heeft hij heel wat films in en over Gouda bedacht, opgenomen en gemonteerd, vooral in de 

relatie ambacht, kunst en mensen. Zijn laatste productie – gemaakt samen met Elisa Hau – gaat over 

edelsmid Menno Meijer. Niek vormt met drie andere leden de projectgroep die Theater Toverlint 

organiseert in de Burgerhal van het Stadhuis. Daar worden simultaan tientallen films over Gouda 

getoond die in de loop der jaren door Toverlint zijn gemaakt. De meeste staan niet op YouTube.  

(Zie ook het artikel op blz. 9) 

 

Bestuurswisseling bij Historisch Platform Gouda 
 

In de vergadering van het Historisch Platform 

Gouda (HPG) van 9 februari jl. heeft een 

bestuurswisseling plaatsgehad. Ineke Verkaaik-

Hogervorst heeft – na bijna 9 jaar – het 

voorzitterschap overgedragen aan Margriet de 

Kruijf. Hans Meeuwsen vertrekt als secretaris na 

bijna 7 jaar. Daarnaast vertrekt ook de 

bestuursassistent Suzan van Putten. Zij zijn 

opgevolgd door Marleen Verbruggen en Ghislaine 

van Esch, beiden als secretaris. Samen met Dio 

Hemmelder als penningmeester vormen zij met 

z’n vieren het nieuwe bestuur. In aansluiting op 

de Goudologie II-cursus over Coornhert (zie blz. 

5) wordt nog een afscheidsbijeenkomst voor de 

vertrekkende HPG-bestuursleden georganiseerd.  

Nadere informatie over de nieuwe bestuursleden 

staat in de nieuwsbrief van het HPG die op 16 

februari jl. aan alle Goudologen is gestuurd. 
  

Ineke Verkaaik (links) en Margriet de Kruijf 
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Erepenning van de stad Gouda voor Nico J. Boerboom 

Nico J. Boerboom keek verbaasd op toen hij woensdagmorgen 16 februari in het Huis van de Stad de 

raadzaal binnenliep voor de afsluiting van de vergadering van de Straatnamencommissie. Daar zat 

zijn vrouw Laura! ‘Wat doe jij hier?’ Dat werd snel duidelijk, want burgemeester Pieter Verhoeve 

nam het woord om Nico te bedanken voor zijn inzet in de Straatnamencommissie. Dat dit eindigde 

met de mededeling dat hij aan Nico de erepenning in brons van de stad Gouda ging uitreiken, riep 

emotie op bij ‘de stadsfotograaf’. ‘De Max Koot van Gouda’, zo werd hij ook aangeduid in de 

huldigingsspeech. Burgemeester Verhoeve roemde de vele fotografische en/of digitale activiteiten, 

waarmee Nico de historische ziel van Gouda heeft vastgelegd; 

vooral bij de Historische Vereniging Die Goude, maar ook 

daarbuiten. Het werk voor de Straatnamencommissie zou de 

burgemeester eerder willen betitelen als een schram op zijn 

C.V., zijn activiteiten waren veel breder. Kwaliteit stond daar 

altijd voorop. Speciaal genoemd werden het straatnamenboek 

Stad van de Gouwenaars, de inbreng in de redacties van Tidinge 

en Nieuwsbrief, het ontwikkelen en bijhouden van websites en – 

met onverholen bewondering – het monnikenwerk van het 

digitaliseren van duizenden pagina’s van boeken van Die Goude. 

Na het uitreiken van de penning mochten – in verband met ‘de 

anderhalve meter’ - de bijbehorende versierselen worden 

opgespeld door Laura Boerboom-Mansveld.  

Nico Boerboom mocht dan beduusd zijn, in zijn dankwoord kon 

hij het niet laten een laatste advies mee te geven aan de 

Straatnamencommissie: ‘Ik kom dagelijks over de Brug van 

Erberveld. Terwijl bij elke brug in Gouda die officieel een naam 

heeft, een bordje staat, is dat bij die brug niet te vinden.’ De secretaris van de commissie heeft het 

genoteerd. Nico zal blijven fotograferen, maar gaf ook aan dat een oogziekte dat er niet 

eenvoudiger op maakt. Het terugtreden als zodanig vond hij geen punt. Je moet als oudere plaats 

kunnen maken voor jongeren.  

In de volgende Nieuwsbrief komt een interview met Nico te staan, waarin zijn verdiensten voor Die 

Goude en Gouda uitgebreider aan bod komen. (GJJ)  
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Huisartsen en specialisten in 1946 : wie kent ze nog? 
 

 

Onze collega’s van de Stichting Oud Zevenhuizen-Moerkapelle hebben een foto in hun beeldbank die 

ze niet goed thuis kunnen brengen. De foto maakt geen deel uit van de beeldbank van het 

Streekarchief Midden-Holland. De stichting heeft hem gekregen van de dochter van huisarts 

Verduijn den Boer uit Zevenhuizen. Achterop de foto staat wel een jaartal: 1946. De dochter 

vermoedt dat het bij het dinerende herengezelschap gaat om de huisartsen en specialisten in de 

regio Gouda. Op onze Facebookpagina is een aantal artsen ‘geïdentificeerd’.  

 

Nr. 1: Nicolaas Tom, huisarts te Gouda, burgemeester Martenssingel;  

Nr. 2: J.H.F. Remme, huisarts te Gouda; 

Nr. 5. J.W.A. Helleman, huisarts te Waddinxveen (ook aangezien voor kinderarts Schipper); 

Nr. 7: J.P. de Jong, chirurg, ziekenhuis 

De Wijk (of chirurg J. van Woerden?); 

Nr. 8. W.H. Verduijn den Boer, huisarts 

te Zevenhuizen; 

Nr. 12: H.A.M. Eijkman, huisarts te 

Gouda, later directeur Sint-

Jozefpaviljoen; 

Nr. 15: A. Montagne, geneesheer-

directeur De Wijk; 

Nr. 16: Ph.M.E.E. Nyst, chirurg in het 

St.-Jozefpaviljoen (of KNO-arts Zwart?); 

Nr. 17. L.E. Bicknese, tandarts te Gouda; 

Nr. 18: J.G.W.F. Bik, huisarts te Gouda; 

Nr. 23: G. Zwart, zenuwarts; 

Nr. 25: W.W. van Strij de Regt, 

zenuwarts (met baardje). 
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Algemene Ledenvergadering + actieve ledenbijeenkomst op 
woensdag 13 april a.s. 
 

Op woensdag 13 april a.s. staat de jaarlijkse Algemene 

Ledenvergadering (ALV) gepland. Nu de corona-beperkingen 

wegvallen, gaat het bestuur de ALV ook benutten als 

alternatieve nieuwjaarsbijeenkomst voor actieve leden. 

Eindelijk kunnen de leden van werkgroepen, commissies en 

redacties elkaar weer informeel ontmoeten. In sociëteit 

Concordia is gelegenheid voor werkgroepen om hun plannen 

voor Gouda750 te presenteren. Voorzitter Ronald Verkuijl 

spreekt ons toe. De vereniging zorgt voor culinaire 

ondersteuning.  

De avond begint om 20.00 uur met een korte lezing, die ook 

voor niet-leden toegankelijk is. Tom Hage bespreekt de 

Gouda750-tentoonstelling ‘Beleef het Wonder van Gouda’, die 

gaat beginnen in de Sint-Janskerk en Museum Gouda.  

Na een korte pauze volgt dan de algemene ledenvergadering, waar de jaarstukken aan de orde 

komen, zoals het activiteitenverslag, de jaarrekening en de begroting. Over de agenda en de 

voorstellen wordt u geïnformeerd via de website en de volgende Nieuwsbrief. Drie bestuursleden 

komen dit voorjaar aan het einde van hun tweede (en laatste) zittingstermijn: Bianca van den Berg, 

Jan Willem Eelkman Rooda en Gert Jan Jansen. Daarnaast bestaat sinds vorig jaar de vacature-De 

Haan. Het bestuur beraadt zich op de invulling van de vacante plekken en de daarbij horende taken. 

Meteen aansluitend op de ALV begint de informele ledenbijeenkomst. Het bestuur wil dan ook 

aandacht besteden aan het afscheid van Nico Boerboom als webmaster van Die Goude. Iedereen die 

actief lid is, of wil worden, is welkom. 
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