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Algemene Ledenvergadering 13 april 2022, voorafgegaan door 
lezing en gevolgd door ledencontactbijeenkomst 
 

Het bestuur van Historische Vereniging Die Goude nodigt de leden uit voor de Algemene 
Ledenvergadering (ALV) die op woensdagavond 13 april a.s. wordt gehouden in sociëteit Concordia, 
Westhaven 27.  
De avond begint om 20.00 uur met een lezing door Tom Hage (zie verder blz. 3) over de Gouda750-
tentoonstelling ‘Beleef het wonder van Gouda’ die daags tevoren door Koning Willem-Alexander is 
geopend. 
 
Na een korte pauze volgt (naar verwachting rond 21:00 uur) de eigenlijke ledenvergadering. De 
agenda voor de ledenvergadering ziet er als volgt uit: 
1. Opening; 
2. Verslagen van de Algemene Ledenvergaderingen van 2019, 2020 en 2021; 
3. Activiteitenverslag over 2021; 
4. Financieel jaarverslag over 2021, ingeleid met het verslag van de kascommissie;  
5. Begroting voor het boekjaar 2022; 
6. Benoeming leden kascommissie 2022; 
7. Bestuurswisseling; 
8. Rondvraag; 
9. Sluiting. 
 
Achterin deze Nieuwsbrief treft u een samenvatting van de belangrijkste agendapunten en het 
verslag van de activiteiten van de vereniging in 2021. De integrale tekst van alle voorstellen treft u 
aan op de website www.diegoude.nl. Tijdens de vergadering zijn papieren exemplaren beschikbaar. 
 

Informele ledenbijeenkomst na de ALV 
Het bestuur nodigt de leden ook uit om na de ALV deel te nemen aan een informele 
ledenbijeenkomst, min of meer een vervanging van de nieuwjaarsbijeenkomst die door corona 
moest vervallen. Eindelijk kunnen de leden van werkgroepen, commissies, redacties, gildes, 
diensten en jury’s elkaar in ontspannen ambiance ontmoeten. Voorzitter Ronald Verkuijl spreekt ons 
toe. Er is gelegenheid voor de werk- en projectgroepen om te vertellen over hun inspanningen in 
het kader van Gouda750. Aandacht zal worden besteed aan het afscheid van Nico Boerboom als 
webmaster en fotograaf. De vereniging zorgt voor ondersteuning met hapjes en drankjes. Iedereen 
die actief lid is, of wil worden, is welkom.  

Het bestuur in vergadering bijeen op 16 maart 2022. V.l.n.r. Marc Couwenbergh, Ronald Verkuijl, Eric Boers, 
Marilou Remmelts, Gerard Aerts, Paul van Horssen, Gert Jan Jansen, Jan Willem Eelkman Rooda en Bianca van den Berg. 

http://www.diegoude.nl/
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Achtergronden ‘Beleef het Wonder van Gouda’,  
lezing woensdag 13 april door Tom Hage 
 
Op dinsdag 12 april komt koning Willem-
Alexander naar Gouda voor de opening van 
de dubbelexpositie ‘Beleef het Wonder 
van Gouda’ in de Sint-Janskerk en in 
Museum Gouda. Op 14 april gaat dit 
topevenement van Gouda750 open voor 
het publiek. Het is een cultuurhistorische 
tijdreis, waarin de Sint-Jan teruggaat naar 
de tijd dat zij een rooms-katholieke 
parochiekerk was. Met de lezing van Tom 
Hage kunt u nog meer genieten van de 
expositie in de Sint-Jan. De periode tussen 
de brand van de kerk in 1552 en de 
overgang van RK-parochiekerk naar 
protestantse stadskerk in 1573 vormen de 
heftigste periode uit de lange 
geschiedenis van de Sint-Janskerk. Terwijl 
het protestantisme de roomse kerk voor 
grote problemen stelt, in 1566 een 
beeldenstorm uitbreekt, de roomse kerk 
zelf interne hervormingen doorvoert, de 
politieke onrust in 1572 tot de Opstand 
leidt, werkt men in Gouda met man en 
macht om de Sint-Jan in oude glorie te 
herstellen en zelfs verder te verfraaien. 
Een groots beglazingsplan ligt op stapel, 
cartons worden ontworpen en uitgevoerd, 
altaren geplaatst, altaarstukken 
geschilderd en gilden en broederschappen 
zijn als vanouds weer volop present in de 
kerk. Totdat in 1573 het doek valt. Maar 
glazen, cartons en altaarstukken 
overleven deze roerige periode van 
godsdiensttwisten en politieke onrust. Dat 
heeft een unieke reconstructie mogelijk gemaakt van de Sint-Jan in haar laatste glorieuze periode 
als Goudse parochiekerk: het Wonder van Gouda. Je stapt de zestiende eeuw binnen. Je staat er 
oog in oog met unieke kunstschatten, spannende verhalen en bewoners uit die roerige tijd. In de 
lezing probeert Tom Hage het wonder te reconstrueren: hoe komt het nu dat deze kerk vrijwel 
ongeschonden door deze kritieke periode heen is gekomen? Hoe uniek is de Sint-Jan in dit opzicht? 
Vervolgens, als de Sint-Jan het kloppende religieuze hart van de stad Gouda vormde, hoe 

functioneerde de kerk in deze laatste pre-reformatorische jaren binnen 
die gemeenschap? De pogingen ook in Gouda om de roomse kerk van 

binnenuit te hervormen, zijn mislukt. De Sint-Janskerk kwam in 
handen van de protestanten en de Goudse magistraat ging mee 
met de Opstand onder leiding van Willem van Oranje - waarom 

deze breuk? Aan de hand van de cartons die in het museum 
worden tentoongesteld, probeert Tom Hage ook deze vraag te 

beantwoorden.  
 
Tom Hage studeerde geschiedenis en kunstgeschiedenis. Hij promoveerde op een onderzoek naar de 
oudste historiografische teksten in de volkstaal. Hij is voorzitter geweest van de Stichting Goudse 
Sint Jan. Op dit moment is hij redacteur van Tidinge en docent Goudologie. Tom is een van de 
auteurs van het recent verschenen boek Sint-Janskerk Gouda. Architectuur Glazen Geloof. Ook is 
hij lid van de werkgroep inhoud expositie het Wonder van Gouda. 
 
De lezing is in sociëteit Concordia, Westhaven 27. Aanvang 20.00 uur. Toegang gratis. 
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Extra Tidinge in kader tentoonstelling ‘Beleef het Wonder van 
Gouda’ 
 

Uiterlijk half april kunt u 

als lid van Die Goude een 

extra nummer van Tidinge 

in uw brievenbus zien 

glijden. In het kader van 

het feestjaar Gouda750 

organiseren Museum Gouda 

en Sint-Janskerk Gouda 

samen de tentoonstelling 

‘Beleef het Wonder van 

Gouda’ die op 12 april door 

koning Willem-Alexander 

zal worden geopend. Beide 

instellingen wilden ook een 

publicatie uitbrengen om 

de achtergronden van deze 

bijzondere expositie toe te 

lichten. Zij klopten 

daarvoor aan bij de 

redactie van Tidinge van 

Die Goude die daarop 

vanzelfsprekend positief 

reageerde. Bovendien 

wilden ze het nummer 

kosteloos aan de leden van 

Die Goude aanbieden. Een 

dergelijk aanbod kon Die 

Goude natuurlijk niet weigeren en daarvoor zijn bestuur en redactie hen heel dankbaar. 
 

In het voorwoord van de extra Tidinge geeft Ingmar Reesing, 
conservator van Museum Gouda, aan dat de monumentale 

altaarstukken van het museum na 450 jaar voor even terugkeren 
naar de plek waar zij ooit stonden. De bezoekers van de 
tentoonstelling worden mee teruggenomen naar het jaar 1570, 

twee jaar voor de overgang naar het protestantisme. In de nog 
maar net herbouwde Sint-Jan stonden toen meer dan 50 altaren, de 

beglazingscampagne kwam op stoom, er werden dagelijks meerdere 
missen gevierd en het was er vol van activiteiten. De langste kerk van Nederland was hèt religieuze 
en sociale middelpunt van de stad. Tidinge-hoofdredacteur Paul van Horssen vult aan dat de 
bezoekers door deze samenwerking van Stichting Sint-Jan en Museum Gouda daadwerkelijk kunnen 
ervaren hoe altaarstukken in die tijd een belangrijke plaats vervulden in het kerkelijk leven. 
Daarnaast zijn in Museum Gouda in de Gasthuiskapel, waar anders de altaarstukken zijn opgesteld, 
de zgn. cartons te bewonderen. Deze Tidinge bevat vier artikelen: 

 Koen Goudriaan, kenner van de Goudse geschiedenis, reconstrueert aan de hand van de 

kerkrekeningen van de Sint-Jan het kerkelijk jaar 1570. Zo krijgt u een bijzonder inzicht in wat 

zich in de kerk en iedere dag op de kerkvloer afspeelde.  

 Nadia Groeneveld-Baadj beschrijft de dubbelzijdige altaarstukken van Pieter Pourbus en Pieter 

Pietersz. Waarom zijn deze panelen aan twee zijden beschilderd en hoe fungeerden zij in de 

kerk?  

 Historicus Tom Hage laat ons zien met welke religieuze én politieke bedoelingen de levensgrote 

cartons zijn vervaardigd. 

 Xander van Eck, specialist op het gebied van de Goudse Glazen, werpt een nieuw licht op de 

beglazingscampagne in de periode na de verwoestende brand van 1552.  
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Aandacht voor Coornhert in Gouda750: start Kraamkamer van 
de Vrijheid 
 
De projectgroep Coornhert van Die Goude heeft 
in het kader van Gouda750 diverse activiteiten 
opgezet die stilstaan bij de 500e geboortedag 
van Dirck Volckertsz. Coornhert. 
Een overzicht van alle evenementen vindt u op 
onze website onder 
https://www.diegoude.nl/activiteiten-
coornhert500-jaar/. 
 
De door corona uitgestelde Goudologie II cursus 
‘Coornhert en de Goudse Vrijheid’ is op 12 
maart jl. begonnen en wordt op zaterdag 2 april 
in Cinema Gouda afgesloten met een lezing van 
burgemeester Pieter Verhoeve, getiteld De 
erfenis van Coornhert in Gouda en daarbuiten. 
 
Vervolgens opent op 16 april 2022 
(Paaszaterdag) de Kraamkamer van de Vrijheid 
haar deuren. In het Remonstrantse Poortgebouw 
en het laantje ernaartoe wordt met een 
tentoonstelling stilgestaan bij Coornhert, de 
‘vrijheidsstrijder’ die zo’n grote invloed heeft  
gehad op het tolerante politieke en religieuze 
klimaat in Gouda. 
 
Ter gelegenheid van de verjaardag van 
Coornhert wordt ook een nieuw beeld onthuld, 
gemaakt door oud-Gouwenaar Niek Tom. 
Daarmee is Gouda na Haarlem de tweede stad in 
Nederland die een beeld krijgt van deze 
vrijdenker. 
 
De tentoonstelling loopt van 16 april tot 29 
oktober 2022. 
 

 
 

Nieuw boek over de Sint-Janskerk 
verschenen 
 
Op 12 maart jl. is tijdens het zaterdagmiddagconcert een nieuw 
boek over de Sint-Janskerk ‘ten doop gehouden’. Het heet Sint-
Janskerk Gouda. Architectuur-Glazen-Geloof. Het eerste 
exemplaar werd in ontvangst genomen door burgemeester Pieter 
Verhoeve.  
Volgens Marijke Heslenfeld, voorzitter van de Stichting Goudse 
Sint-Jan, is dit het eerste boek waarin het functioneren van de 
Sint-Jan door de eeuwen heen samen met de geschiedenis van de 
glazen aan de orde komen. 
Het boek kost € 24,95 en is te koop in de boekhandel en in de 
museumwinkel van de kerk.   

Schilderij 'Ode aan Coornhert' - Ruud Verkerk (2021) 

https://www.diegoude.nl/activiteiten-coornhert500-jaar/
https://www.diegoude.nl/activiteiten-coornhert500-jaar/
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Kunst en cultuur in onzekere tijden (1475-1575), lezing 
maandag 9 mei door Bianca van den Berg 

In de geschiedenis van Gouda neemt de periode 1475-1575 uit een oogpunt van kunst en cultuur 
zo’n bijzondere plaats in dat Bianca van den Berg er een apart hoofdstuk aan heeft gewijd in 
Geschiedenis van Gouda, het boek dat Historische Vereniging Die Goude heeft uitgebracht als 
bijdrage aan het feestjaar Gouda750. ‘Kunst en cultuur in onzekere tijden 1475-1575’ is ook de titel 
van de lezing die zij op 9 mei a.s. geeft. Bianca spreekt van ‘onzekere tijden’ omdat eind vijftiende 
eeuw de Hoekse en Kabeljauwse twisten weer oplaaiden en er in de directe omgeving van onze stad 
zwaar werd gevochten. De economische bloei van Gouda leek in één keer voorbij. Daarna krabbelde 
Gouda weer op, maar zo rijk als in de vijftiende eeuw werd de stad niet meer. Cultureel gezien 
raakte de stad echter allesbehalve in een dip. Erasmus en zijn geestverwanten zorgden voor bloei 
van het klassiek humanisme en van de boekdrukkunst. Na de bouw van het Stadhuis werd de Sint-
Janskerk aangepakt. De kerk kreeg een grootscheepse ‘make-over’ en dat trok kunstenaars van 
heinde en verre zoals de beroemde glasschilders Crabeth. In haar 
lezing neemt Bianca van den Berg u mee naar deze periode en 
gaat ze in op de kunstenaars maar ook op de gewone 
Gouwenaars. 

 

Bianca van den Berg (coördinerend beleidsmedewerker erfgoed 

en leefomgeving bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur, 

Wetenschap) studeerde kunstgeschiedenis en promoveerde in 

2008 op het proefschrift De Sint-Janskerk in Gouda. Een oude 

stadskerk volgens een nieuw ruimtelijk plan. Ze zit in het 

kernteam van Gouda Tijdmachine en is docent bij de cursus 

Goudologie. Daarnaast verricht ze onderzoek naar Goudse 

onderwerpen zoals de Goudse architecten tussen 1800 en 1960. 

Op 13 april neemt zij na acht jaar afscheid als bestuurslid van 

Historische Vereniging Die Goude. 

 

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

 

 

  

In het onderste deel van Glas 9 in de Sint-Jan worden de schenker, zijn vrouw en hun vier kinderen afgebeeld.  
Dirck Cornelisz. van Hensbeek. was burgemeester van Gouda in 1548, 1549, 1552 en 1567. De kinderschare daarachter zou 
verwijzen naar ziijn betekenis voor het Heilige Geest weeshuis. Rechts het familiewapen van de schenker. Het is een werk 

van de Antwerpse glazenier Diman Meynaer uit 1561 
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Was Gouda van oorsprong een Karolingisch domein? 
verslag lezing Henkjan Sprokholt 
 

‘We weten niet exact wanneer Gouda is ontstaan. Het gebied van en rond Gouda is ontgonnen in 

stroken, maar sommige verkavelingen lopen anders dan je zou verwachten. Gewoonlijk werden 

kavels haaks op rivieren ontgonnen, maar die langs Oost- en Westhaven en in het oostelijk deel van 

de stad staan wat schuin ten opzichte van de Haven. Bij grondonderzoek in de Lange Noodgodsstraat 

is zo’n tien jaar geleden ontdekt dat de Gouwe ooit daar lag, en als je die oude rivier als 

uitgangspunt neemt, kloppen die vreemde verkavelingen wél. Dit betekent dat er een oudere 

verkaveling onder de huidige ligt. En aangezien het Hof van Gouda minimaal zo oud moet zijn als de 

oudste ontginning, wil ik als hypothese formuleren: Was Gouda van oorsprong een Karolingisch 

domein?’ 

Voor een vol Concordia schetste Henkjan Sprokholt, docent klassieke talen en auteur van de eerste 

drie hoofdstukken van Geschiedenis van Gouda, op maandag 7 maart jl. een beeld van Holland en 

Gouda in de periode 800-1450. Hij begon zijn betoog met een – door vele kaarten ondersteunde – 

uiteenzetting over de rivieren in het gebied met hun boomrijke, kleiige oevers en de crevassegeulen 

waar water in en uit kan stromen. De komgronden of dellen daarachter liggen lager. Goudse namen 

als Oude Delle (Markt), Liesdelle (bij de Raam), Slappendel (bij de Kleiweg), Groenendaal en 

Rozendaal wijzen op zulke komgronden. Nog verder van de rivieren lagen de bos- en 

mosveengronden. Sprokholt: ‘Gouda ontleent zijn naam aan het goudkleurige water dat kenmerkend 

is voor zo’n veenrivier als de Gouwe. Goudkleurig water maakt Gold en Aa oftewel Golda.’ 

In 944 was Lacke et Isla (Lek en IJssel) een Karolingische gouw, waar nog geen steden lagen. Een 

typisch Karolingisch domein omvatte een Hof, een Kapel en het Land van de Heer, een watermolen 

en de gronden en huizen van de horigen (slaven die als boeren aan het land verbonden waren). Deze 

boeren hadden een gemengd bedrijf met akkerbouw, veeteelt, vogelvangst, jacht, visserij en 

verzameling van turf, hout en eetbare planten, noten en vruchten. Er is een beetje handel in wol, 

leer, zuivel en slaven. ‘Gouda is de ideale plek om een Karolingisch domein te vestigen,’ aldus 

Sprokholt. ‘Afgezien van twee munten van Lodewijk de Vrome ((822-840) die bij de turfwinning ten 

westen van Gouda op grote diepte zijn gevonden, hebben we echter geen harde bewijzen voor een 

Karolingische fase in de vorm van aardewerk of iets dergelijks. Behalve dan die oude verkaveling die 

vóór 1000 moet zijn uitgevoerd.’ 

Gouda kwam rond 1140 op de grens van de invloedssferen van de graaf van Holland en de bisschop 

van Utrecht te liggen. De stormvloeden van 1134, 1163 en 1170 leidden ertoe dat de Oude Rijn en 

de Vecht verzandden waardoor Utrecht moeilijker bereikbaar werd. Sprokholt: ‘Het mocht niet in 

het boek, dus vertel ik het hier maar. Van 1203 tot 1206 werd de zgn. Loonse Oorlog uitgevochten. 
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Dit ging om de opvolging van 

graaf Dirk VII, die werd betwist 

door zijn dochter Ada, getrouwd 

met graaf Lodewijk II van Loon, 

en zijn broer Willem van 

Friesland. Beide partijen 

zochten en vonden overal 

bondgenoten, waardoor het een 

internationale oorlog werd. Na 

afloop werden de Bredero’s, de 

Foreesten en anderen uit het 

noorden beloond met gronden 

ten noorden van Gouda die ze 

mochten ontginnen. Graaf 

Willem II liet tussen 1222 en 

1244 de noord-zuidroute graven 

zodat zijn schepen niet meer over Utrecht hoefden te varen. Ik ben ervan overtuigd dat hij dit heeft 

opgezet samen met Dirk van der Goude, die in ruil voor zijn hulp de eerste stadsrechten voor Gouda 

ontving. Die eerste stadsrechten, die naderhand verloren zijn gegaan, zijn zo tussen 1230 en 1250 

door Dirk gevraagd.’ 

De tol bij Moordrecht verhuisde kort na 1274 en dus na verlening van de tweede, uitgebreidere 

stadsrechten, naar Gouda. Sprokholt denkt dat in deze jaren in samenwerking tussen graaf Willem II 

en Dirk van der Goude de Haven is aangelegd en de loop van de Gouwe in feite is verlegd. Tegelijk 

zijn de Peper- en de Spieringstraat aangelegd om bij gesloten sluizen toch het overtollige water 

naar de Hollandsche IJssel te kunnen afvoeren. ‘De stadsrechten van 1272 zijn gelaagd, ze worden 

verleend aan de burgers maar ook aan Nicolaas van Cats; experts lezen erin dat daarvóór ook al – 

minder uitgebreide – stadsrechten moeten zijn toegekend. Of dat door de bisschop van Utrecht of 

de graaf van Holland is gebeurd, weten we niet. In Schoonhoven zien we die afwisseling 

Holland/Utrecht bij opeenvolgende stadsrechten wel, maar voor Gouda is dat niet zeker.’ Van 1308 

tot 1397 was Gouda met de graven Jan van Beaumont, Guy van Blois en Jan van Blois los van 

Holland, de jaren waarin Gouda enorm groeide en Schoonhoven ging overvleugelen. Daarna kwam 

Gouda weer onder de graaf van Holland te vallen. (JPvdZ) 

 

Bestuur in brief aan gemeente: meer coördinatie in beleid 
nodig tussen erfgoed en ruimte 
 

Een gesprek tussen de wethouder cultuur en 

monumenten, Thierry van Vugt, en een 

delegatie van het bestuur van Die Goude is voor 

het bestuur aanleiding geweest om aandacht te 

vragen voor een zorgelijke ontwikkeling. Het 

gaat om het beleid rond het openbaar gebied in 

relatie tot het cultureel erfgoed. In de brief 

d.d. 23 februari 2022 aan het college van B&W 

worden voorbeelden genoemd die duidelijk 

maken dat de belangen van het cultureel 

erfgoed en van de ruimtelijke kwaliteit van de 

stad meer coördinatie behoeven. De beleidsvraagstukken in de openbare ruimte in relatie tot het 

cultureel erfgoed worden niet integraal genoeg benaderd.  

Het bestuur van Die Goude vraagt aan het college van B&W ervoor te zorgen: 

a. dat er een visie voor het openbaar gebied in de wijken buiten de binnenstad komt die rekening 

houdt met de verschillende karakteristieken en waarden van die wijken;  

b. dat er een visie komt op openbaar groen in relatie tot de cultuurhistorische context waaraan 

plannen voor groenvoorzieningen worden getoetst, niet alleen voor de binnenstad maar ook 

voor de wijken daaromheen; 

c. dat de onafhankelijke Commissie Omgevingskwaliteit ook adviseert over herinrichtingsplannen 

van de gemeente zelf.  
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Richard de Jongh volgt Nico Boerboom op als webmaster van 
Die Goude 
 

 

Begin maart heeft Nico J. Boerboom de rol van webmaster van Die Goude overgedragen aan Richard 

de Jongh. Eerder al was hij teruggetreden als ‘verenigingsfotograaf’ en als fotoredacteur van o.a. 

Tidinge en Nieuwsbrief. Op een leeftijd van 75 jaar vindt hij het tijd om plaats te maken voor 

jongeren. Problemen met het gezichtsvermogen hebben zijn besluit versneld. Wetend dat het niet 

mee zou vallen om een goede opvolger te vinden, is het bestuur op zoek gegaan, gelukkig zonder de 

druk van een keiharde overgangsdatum. De zoektocht is met succes afgesloten. Na een aantal 

gesprekken, waaraan namens het bestuur werd meegedaan door Jan Willem Eelkman Rooda, is de 

conclusie getrokken dat  de rol van webmaster bij Die Goude bij Richard de Jongh enerzijds in 

vertrouwde, anderzijds in vernieuwende handen komt. Er zijn in elk geval twee overeenkomsten 

tussen de oude en de nieuwe webmaster. Ze zijn allebei in Den Haag geboren (in 1946 resp. 1968) 

en ze hebben allebei gewerkt bij IT-bedrijf Getronics. Daarvan zijn ze zich pas recent bewust 

geworden. De redactie is bij Nico op bezoek geweest voor een terugblik en bij Richard voor een 

kennismaking. 

 

Vertrekkend webmaster Nico Boerboom 
De afgelopen twintig jaar heeft Nico een grote naam 

opgebouwd in het fotografisch en digitaal vastleggen 

van heden en verleden van de stad Gouda. Historische 

Vereniging Die Goude was niet de enige organisatie die 

van zijn inzet mocht profiteren, maar wel een 

vooraanstaande. Daarom zat de hoofdredacteur van de 

Nieuwsbrief ook vooraan in de raadzaal toen 

burgemeester Pieter Verhoeve op 16 februari jl. de 

erepenning van de stad Gouda aan Nico uitreikte. De 

eretitel ‘stadsfotograaf van Gouda’ kreeg hij toen mee. 

‘Een hartstilstand in het jaar 2000 is bepalend geweest 

voor de inrichting van het derde deel van mijn leven’, 

aldus Nico. Voor die tijd was hij dag en nacht bezig 

met zijn werk in de ICT, zijn gezin en zijn rol als 

voorganger van het Apostolisch Genootschap. Vrije tijd 

had hij niet, belangstelling voor geschiedenis trouwens 

ook niet. In de lange herstelperiode daarna is hij 
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begonnen aan de opleiding tot vakfotograaf. 

Met succes. ‘Aan de hand’ van twee mensen 

is hij toen het cultuurhistorische Gouda 

binnengeleid: achterbuurman Nico 

Habermehl en Gouwestad-voorman Fer 

Groeneveld. Het begin van zijn 

belangstelling voor geschiedenis kan Nico ook 

markeren. ‘Het zal in 2007 zijn geweest dat 

ik voor Goudanet foto’s ging maken van 

bruggen. Ik moest op zoek naar de 

Collatiebrug en kwam uit bij een onooglijke 

doorgang naast een transformatorhuisje aan 

de Jeruzalemstraat. Dat was de prikkel om 

uit te zoeken waar die bijzondere naam 

vandaan kwam.’  

Goudanet (opgezet door bibliotheek, 

museum en streekarchief als ‘het collectieve 

geheugen van Gouda’) kan model staan voor 

de vele projecten, verzamelingen, 

boekwerken en brochures waaraan Nico 

Boerboom bijdragen ging leveren. Het 

Erasmusgenootschap, Wikipedia, de Stichting Bougasz, Erfgoud, Stichting Marketing Gouda, 

Kaarsjesavond zijn voorbeelden. Die Goude was er ook een van. ‘In mijn herinnering was het Henny 

van Dolder die mij als eerste vroeg om foto’s voor Die Goude te maken, mogelijk als opvolger van 

Wim Scholten’, zegt Nico. Daarna zijn vele vragen gevolgd. De eerste fotoreportage maakte hij van 

het 75-jarig bestaan van Die Goude, toen Nico Habermehl als dokter Büchner acteerde. Foto’s 

maken, bewerken, opslaan en archiveren, maar ook lezingen en presentaties geven. Pakweg vanaf 

2013 kwam het webmasterschap van Die Goude (toen nog in Joomla) erbij. ‘Samen met de - toen 

nieuwe - vice-voorzitter heb ik in 2015 in een uitgebreid traject langs alle werkgroepen, 

bestuursleden en potentiële webbouwers de huidige website in Wordpress voorbereid, die nu over 

de rand van zijn mogelijkheden zit.’ Heel veel tijd heeft Nico gestoken in het digitaliseren en op de 

site doorzoekbaar maken van bijna alle historische documenten die de vereniging in de loop van 

haar bestaan heeft uitgebracht. ‘De oude Tidinges zijn pagina voor pagina gescand; van Duizend 

jaar Gouda had ik gelukkig de pdf, al zat daar ook nog genoeg werk aan.’ 

Terug naar het fotowerk. Naast de vele foto’s van zijn hand die in boeken (bijvoorbeeld over 

Ignatius Walvis, Erasmus en Gouda), tijdschriften en kranten terechtkwamen, waren er twee werken 

waar Nico de hele fotoregie in handen had, bij een zelfs de opmaak: Stad van de Gouwenaars en 

het spaarplaatjesalbum voor de Plus-supermarkten. Soms lastig maar wel voldoening gevend was de 

coördinatie van de maandelijkse rubriek Oud Gouda in weekblad deGouda.nl. Zijn bijdragen als 

fotoredacteur van de Tidinge en de Nieuwsbrief deed hij ook met genoegen, al kwam het ook voor 

dat het belang van adequate fotografie in zijn ogen onderschat werd. Dat gold zeker voor zijn 

ideeën om oude films en foto’s onder te brengen in een eigen beeldbank van Die Goude. ‘Het 

bestuur wilde daar niet aan en nog steeds weet ik niet waar die oude films zijn gebleven die ik 

samen met Fer Groeneveld heb opgespoord.’ 

Dit gezegd zijnde, wil Nico Boerboom benadrukken dat hij met Die Goude interessant en voldoening 

gevend werk heeft kunnen doen. ‘We zijn vast wel wat vergeten te noemen (‘O ja  de banner die 

altijd bij de lezingen staat’), maar het is genoeg zo. Ik blijf jullie met interesse volgen en ik blijf 

bezig maar wel op een ander niveau.’  

 

Nieuwe webmaster Richard de Jongh 
Richard de Jongh wordt dit jaar 54 jaar oud. Hij woont met zijn gezin in het oude politiebureau op 

de Houtmansgracht. Als opticien begon hij ruim twintig jaar geleden een bedrijf dat contactlenzen 

levert (zie www.123lens.nl). Zijn partner Marie-Claire doet daar de Facebookpagina en Instagram. 

Richard mag dan in 1968 in Den Haag geboren zijn, in Gouda woont hij al sinds 1973, eerst op vier 

adressen in de wijk Bloemendaal. Na de scheiding van zijn ouders kwam hij in een van de 

Prinsessenflats te wonen. In de wijk Bloemendaal ging hij ook naar school: de Jenaplanschool ’t 

Vlot. De HAVO deed hij met een omweg; de Franse taal deed hem aanvankelijk de das om. Via de 

http://www.123lens.nl/
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MAVO lukte het alsnog op de 

HAVO, in beide gevallen met 

een extra vak. Richard kon 

moeilijk kiezen tussen 

wiskunde en economie. Na de 

HEAO (de HES in Rotterdam) 

rondde hij zijn opleiding af als 

opticien. In dat vak ging hij aan 

de slag, ook al in militaire 

dienst. Een uitstapje van een 

jaar of zes maakte Richard 

naar de IT-sector. Als 

systeembeheerder werkte hij 

bij Getronics. Vanaf 1999 heeft 

hij het opticienvak en de IT 

gecombineerd in zijn bedrijf 

123Lens. In de pionierstijd van 

internet, zegt hij zelf, want 

Google was toen nog 

nauwelijks actief. Het bedrijf 

staat aan de Industriestraat. 

Ondertussen had hij Gouda als 

jongere en later als gehuwde 

vanuit diverse woningen verkend, zowel in de binnenstad als in Achterwillens en in de 

componistenbuurt. Sinds 2016 woont hij met zijn gezin in Het Buro. Interesse in geschiedenis had hij 

altijd; museumbezoek deed hij al heel jong. Het Goudse gevoel nam gestaag toe. Vorig jaar meldde 

Richard zich aan bij https://www.goudvoorelkaar.nl/, het project van de gemeente dat bemiddelt 

tussen vraag en aanbod aan vrijwilligerswerk. Hij wilde naast zijn rol als ondernemer een actieve 

bijdrage leveren aan de Goudse gemeenschap. Er waren meer mogelijkheden, maar de vraag van 

Die Goude sloot het meest aan bij zijn belangstellingsterrein en zijn vaardigheden. Vandaar. 

Op 16 maart heeft Richard kennisgemaakt met de bestuursleden. De komende tijd gaat hij relaties 

opbouwen met de mensen die vanuit de werkgroepen zorgen voor actuele teksten. Over de 

inrichting van de website komt hij zeker ook te spreken. ‘Het eerste dat mij opviel, was dat de 

website van Die Goude alleen op een PC goed te lezen is. De toegepaste template van Wordpress 

laat niet meer toe. Dat kan in deze tijd niet meer. Dat een website het zeven jaar uithoudt, is 

bijzonder.’ (GJJ)  

 

Kees de Kruijf stopt als stadhuisvrijwilliger 
 

Per 1 maart 2022 heeft Kees de Kruijf afscheid genomen als 

stadhuisvrijwilliger. Sinds 2004 was hij vele zaterdagen een 

enthousiast gastheer voor bezoekers van ons historische Stadhuis. 

Zijn toetreding was een vervolg op zijn activiteiten op het terrein 

van de keramiek, speciaal de keramiekgeschiedenis van Gouda. 

Samen met Marianne Lint ontwikkelde hij een folder met een 

keramiekwandeling. Jarenlang was hij ook stadsgids bij het Goudse 

Gidsen Gilde. Kees zat in de organisatie van de Goudse 

Keramiekdagen en leerde het Stadhuis kennen, toen de gemeente 

Gouda het ter beschikking stelde om over keramiek te vertellen. Zo 

is zijn belangstelling gewekt. Kees heeft de bezoekers altijd vol 

geestdrift veel willen vertellen. Speciale aandacht richtte hij daarbij 

op de reliëfs van Cesare Ripa, die zowel op het benedenplein als op 

het bovenplein van het Stadhuis te zien zijn, bijvoorbeeld boven de 

deuren van de trouwzaal en van de burgemeesterskamer. Graag was 

Kees nog jaren doorgegaan als stadhuisvrijwilliger, maar de ‘leeftijdsproblematiek’ speelt hem 

parten. In zijn eigen woorden: ‘In het stadhuis rondleidingen doen is geweldig. Maar helaas, het zit 

er niet meer in.’ De stadhuisdienst en het bestuur danken Kees voor zijn inzet.  

https://www.goudvoorelkaar.nl/
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Reacties op vorige Nieuwsbrief 
 

Niet Stuurman maar Koeman deed aanbesteding HaKa-pakhuis 
In de vorige Nieuwsbrief, nr. 122, stond een samenvatting van het onderzoek van Bas Weenink naar 
de geschiedenis van het kaaspakhuis van de HaKa aan de Kattensingel. In het artikel staat dat de 
Waddinxveense architect P.D. Stuurman de aanbesteding voor de bouw van het pakhuis van 250.000 
kg zou hebben verzorgd. Een attente lezer wees erop dat dit niet juist is en dat het gaat om 
architect J. Koeman uit Rotterdam. De lezer heeft gelijk. Zie bijgaande advertentie uit de Nieuwe 
Rotterdamsche Courant van 5 januari 1929. Bij vergissing is uitgegaan van een advertentie in de 
Goudsche Courant van 31 oktober 1928. Die advertentie had echter geen betrekking op het HaKa-
pakhuis, maar op dat van Coöperatieve Producten Handelsvereeniging de Producent. Daardoor is ook 

de vermelding van de 
capaciteit van het HaKa-
pakhuis iets anders dan in 
het artikel aangegeven. De 
tekst moet luiden: ‘Op de 
vrijgekomen plek wordt een 
kaaspakhuis gebouwd, waar 
300.000 kg kaas opgeslagen 
moet kunnen worden. De 
aanbesteding van de bouw 
wordt verzorgd door de 
Rotterdamse architect J. 
Koeman.’ 

 

Woord neorenaissance sloeg niet op Gouwekerk 
In Nieuwsbrief 122 stond een impressie van de lezing van Fred Pieters op 14 februari jl., getiteld 
‘Van wasgoed en blekerijen tot Gouda ’s Glorie’. Eén zin daarin was niet helemaal gelukkig 
geformuleerd. Bedoeld was te schrijven: “Hij wees de aanwezigen tussendoor op de 
neorenaissancestijl van de huizen van rond 1900 en op de neogotische stijl van bijvoorbeeld de 
Gouwekerk.” 
 

Foto van huisartsen en specialisten anno 1946 
In Nieuwsbrief 122 stond een foto uit 1946 (doorgestuurd 
door de Stichting Oud-Zevenhuizen-Moerkapelle) van 
huisartsen en specialisten in de regio Midden-Holland. 
Hierop kwam een reactie van Die Goude-lid William Bik. 
Nr. 18 is beslist niet zijn vader, dr. Jan Bik. 
Waarschijnlijk is dat nr. 10. Gerbrand Swart (nr. 23) was 
geen zenuwarts, maar KNO-arts. Hij heeft de amandelen 
bij William op 6-jarige leeftijd met lokale verdoving 
geknipt; iets waarvan Wil nog steeds een nachtmerrie kan 
krijgen. Goed herkenbaar is Dr. Montagne (ook op foto 
rechts), stichter van de Montagnekliniek op de 
Westhaven, de kraamafdeling van het Diaconessenhuis. In 
de volksmond veranderde dat toen er een advertentie in 
Van huis tot huis verscheen waarin sprake was van de 
Demontagekliniek. 
Vader Bik vertelde dat op de artsendiners (zoals op 
bedoelde foto) rijmpjes werden gemaakt op de verschillende artsen, zoals:  

 Hebt u zweetvoeten of de hik, laat u behandelen door dr. Bik. 

 Zit er in uw oog wat te zwemmen? Hier helpt dokter Remme. 

 Is er in uw hoofd geknetter, altijd raad weet dokter Kettler. 

 Loop je dronken een straatje om, ga eens langs bij dokter Tom. 

 Bent u weer eens van streek, loop dan door naar Arnold Beek. 
Een andere herinnering van zijn vader aan zo’n artsendiner: Er werd eens met drie minuten stilte 
een collega herdacht. De voorzitter keek daarna in de soep en vroeg weer een minuut stilte. Nu 
voor de brave Barnevelder die in de kippensoep geofferd was.  
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Prijsvraag: welke bekende Gouwenaars liggen op de Oude 
Begraafplaats? 

 

In het kader van Gouda750 wil het bestuur van de Stichting Oude Begraafplaats aldaar begraven 

bekende Gouwenaars naar voren halen. Daartoe is een prijsvraag uitgeschreven. Welke Gouwenaars 

zijn zo bekend, dat er een straat, plein, park, monument, gevelsteen of plaquette in de stad is die 

zijn of haar naam draagt? Het gaat erom dat u zoveel mogelijke namen verzamelt, waarnaar een 

straat etc. is vernoemd. Het zijn er meer dan u zult vermoeden. Alle mogelijke middelen om dit op 

te zoeken zijn geoorloofd. Denk aan de website: www.oudebegraafplaatsgouda.nl, of aan Facebook 

of straatnaamboeken. Het mooiste is natuurlijk om een bezoek aan de begraafplaats te brengen en 

daar rond te speuren. Beschouw de begraafplaats maar als een museum. Het is de moeite waard, 

niet alleen als herinnering, maar ook als rustgevende tuin. 

Als prijs looft het stichtingsbestuur voor de drie beste inzendingen een boek uit over de historie van 

Gouda: Duizend jaar Gouda of Geschiedenis van Gouda. 

Een tip: Graaf Floris van de Graaf Florisweg en Jan van Beaumont horen er niet bij, maar 

burgemeester Van Bergen IJzendoorn wel. 

1. Burgemeester Van Bergen IJzendoorn  Het Van Bergen IJzendoornpark 

2. ..…………………………………….   ………………………………………………. 

3. ..…………………………………….   ………………………………………………. 

4. ..…………………………………….   ………………………………………………. 

5. ..…………………………………….   ………………………………………………. 

6. ..…………………………………….   ………………………………………………. 

7. ..…………………………………….   ………………………………………………. 

8. ..…………………………………….   ………………………………………………. 

9. ..…………………………………….   ………………………………………………. 

10. ..…………………………………….    ……………………………………………….  

 

Inzendtermijn tot 1 september 2022. Graag schrijven naar het secretariaat van de Stichting Oude 

Begraafplaats, Ronsseweg 1-903, 2803 ZA Gouda of mailen naar info@oudebegraafplaatsgouda.nl. 
  

http://www.oudebegraafplaatsgouda.nl/
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Een ‘Goudplek’ op de Speldenmakerssteeg 
 

Redacteur-fotograaf Rinus 

Lasschuyt geeft de tip: ga eens 

kijken in de Speldenmakerssteeg. 

Daar richt Jeroen Bakker een 

trainings- en vergaderruimte in, 

vol met unieke voorwerpen en 

beelden van Gouda. Rinus kent 

Jeroen van het maken van het 

vuistdikke boek 750xGouda, 

terwijl de hoofdredacteur zich 

hem herinnert als een kleine kopie 

van slager Marcel Bakker in de 

deuropening van de winkel op 

Hoge Gouwe 7. Een afspraak voor 

een bezoek aan ‘Goudplek’ op 

Speldenmakerssteeg 12 is snel 

gemaakt. We zijn er nog vóór de 

officiële opening op 19 maart jl. 

door wethouder Thierry van Vugt. 

Ook Rinus Lasschuyt is erbij.  

Wat is Goudplek? Daarvoor moeten 

we naar het werkterrein van 

Jeroen Bakker, toevallig ook lid 

van Die Goude. Jeroen is van 

oorsprong onderwijskundige, maar 

noemt zich liever opleidingskundige, of nog liever ontwikkelaar van trainingen. Zijn bedrijf 

Goudtrainingen richt zich met name op de sector veiligheid. Ga voor GOUD! heet de brochure 

waarin hij een aantal praktijkgerichte trainingen voor de politie aanbiedt. Voor dat werk maakte hij 

vaak gebruik van accommodaties bij Van der Valk-vestigingen, maar Jeroen zag allerlei voordelen in 

een eigen trainings- en vergaderruimte. Die zocht hij in Gouda, niet alleen omdat hij er geboren is, 

ook omdat de stad centraal gelegen is voor zijn doelgroep, maar bovenal omdat de binnenstad een 

aantrekkelijk kader is om even uit de cursussfeer te stappen. Gouda-promotie zou je het ook 

kunnen noemen, want de eerste ervaringen maken duidelijk dat veel deelnemers verrast worden 

door de monumentale schoonheid van de stad. Op Speldenmakerssteeg 12 vond Jeroen een 

bruikbaar pand, 

ooit een 

suikerwerk-

fabriekje en een 

kaasopslagplaats, 

nu een modern, 

klein 

conferentieoord. 

Het bestuur van 

Die Goude mocht 

er al een keer op 

proef 

vergaderen. 

 

Maar dat alles is 

niet meteen een 

thema voor de 

Nieuwsbrief. 

Interessant voor 

ons is de ‘Goudse 

aankleding’ van 
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het pand, die de betrokkenheid van Jeroen bij de stad tekent, zoals dat ook bij 750xGouda het 

geval is. De huiskamer staat vol met unieke objecten en attributen volgens het principe dat ze uit 

Gouda afkomstig zijn, of gemaakt zijn door een inwoner van Gouda. Achter een origineel rood-wit 

luik van het Stadhuis zit een schilderij van de trouwzaal, gemaakt door kunstenaar Harmen Kooistra. 

In de ene vitrine staan kleine plateelmodelletjes van de PlaZuid, waarmee vertegenwoordigers op 

pad gingen; in de andere originele Gouda-kaarsen. Een moderne toren van Babel van Arie Bouter 

staat bij een getekend IJsselfront in de maak, waarlangs de Gein en de Jan Salie heen en weer 

kunnen schuiven. Van het postkantoor op de Haven komt een postzegelautomaat die op guldens nog 

steeds boekjes met postzegels levert. Een bibliotheek met alle standaardwerken over Gouda 

ontbreekt niet, inclusief een echte ‘Walvis’. Er is nog veel meer te zien. Die verzameling blijft in 

ontwikkeling. Zo hoopt Jeroen Bakker op hulp van onderzoekers van Die Goude voor het 

onderbouwen en visualiseren van het verhaal over de moord die in 1732 heeft plaatsgevonden in de 

Speldenmakerssteeg en waar – naar verluidt –oppassers van de rijke koopman en belastingpachter 

Reinier Swanenburg (1675-1744) bij betrokken waren. Portretten van diens zoon, de regent Leonard 

Swanenburg(1701-1783), en diens tweede echtgenote Maria van Gilst (1710-1756) hangen op de deur 

van de toiletten. ‘Ik ben trots op mijn stad’, zo besluit Jeroen Bakker de rondleiding. Het bewijs 

wordt met Goudplek opnieuw geleverd. (GJJ) 

 

 

‘Gouda in Beeld en Gedicht’ klaar voor de start 
 

Met de aanvang van de 

festiviteiten rond Gouda750 

gaat ook ‘Gouda in Beeld en 

Gedicht’ van start. Dit project 

onderscheidt zich doordat het 

oude historische beelden van 

Gouda via moderne techniek en 

de gedichten van 21 

(stads)dichters verbindt met de 

situatie van 2022. 

Initiatiefnemer is stadsdichter 

Peter Noordhoek.  

Vraag je mensen naar hun 

belangstelling voor 

geschiedenis, dan is het 

antwoord vaak lauw. Waar ze 

wel in zijn geïnteresseerd, is 

hun eigen verleden en de 

plekken waar ze zijn 

opgegroeid. Op social media 

doen websites met oude 

stadsfoto’s het geweldig. Daar 

speelt ‘Gouda in Beeld en 

Gedicht’ op in. Via QR-codes, 

apps, een website en een boek 

wordt de beleving van 

historische beelden versterkt door deze in te kleuren en door gedichten die speciaal voor de 

gelegenheid zijn gemaakt en waaruit nieuwsgierigheid blijkt naar hoe de mensen van toen leefden. 

Veel zorg is ook besteed aan goede broninformatie, zodat de beeld-gedicht-combinaties ook 

historisch in de juiste context staan. 

Het boek (zie plaatje) verschijnt begin april, vergezeld van flyers die de vijf wandelroutes en een 

fietsroute aangeven. Nu al is de website www.beeldengedicht.nl live en worden er op de locaties 

van de circa 70 beeld-gedicht-combinaties QR-codes geplaatst om op elke locatie het verleden 

tevoorschijn te kunnen laten komen. De komende tijd zal tevens worden gewerkt aan beeld-

gedicht-combinaties op verzoek. 
  

http://www.beeldengedicht.nl/


16 
Nieuwsbrief nr. 123  Historische Vereniging Die Goude (april 2022) 

Uitgever van stadsgezichten en Tolstoi: J.T. Swartsenburg (II) 
 

In deel I (zie Nieuwsbrief 121) zagen we hoe de jonge kantoorbediende Jan Thomas Swartsenburg in 

1892 de boekhandel A. Kok & Comp. aan de Kleiweg E 92 overnam en niet alleen flink investeerde 

in zijn leesbibliotheek, maar ook in het voorjaar van 1893 als eerste in Gouda zwart-witfoto’s van 

stadsgezichten en van het interieur van de Sint-Janskerk (met name de Goudse Glazen) op 

prentbriefkaarten uitgaf en daarmee het Goudse leven rond 1900 voor toekomstige generaties 

vastlegde. In dit deel II pikken we de draad van zijn leven op in het najaar van 1893. 

 

Jan Thomas trouwt op 15 september 1893 in Gouda met de Nederlands-hervormde Willemina 

Frederika Looman, geboren op 14 oktober 1871 in Hoogblokland, dochter van Willem Frederik 

Looman (1836-1890) en de van oorsprong Goudse Francina de Ruiter (1843-1910). Zij woont op dat 

moment op Gouwe C 89 en verhuist op haar trouwdag 

naar de woning aan Kleiweg E 93. Geruime tijd bouwt 

Swartsenburg aan zijn boekhandel annex 

leesbibliotheek en lotendebiet, maar dan zet hij een 

volgende stap: in 1895 betreedt hij het pad der 

boekenuitgeverij. Naast dunne werkjes zoals 

toespraken en feestwijzers verzorgt hij de uitgave van 

enige uit het Duits vertaalde boeken van Leo Tolstoi 

jr., namelijk Gevallen, Schets naar het Leven (1895), 

Het Blauwe Boek, Een pendant van de Kreutzer Sonate 

van Leo Tolstoi (1895) en Hare Kreutzer-Sonate: uit 

het dagboek van Mevrouw Posdnischew (1896). Tevens 

publiceert hij Mejonkvrouwe de Limeuil van William J. 

ten Hoet (1896).  

Op 26 augustus 1899 verhuizen de Swartsenburgs naar 

Kleiweg E 84 (later E 85, vanaf 1909 Kleiweg 39). 

Blijkbaar vallen de Goudse edities van Tolstoi jr. goed 

in Rusland. Op dit adres verzorgt Jan Thomas enkele 

jaren later namelijk werken van de grote Leo Tolstoi: 

Wat is religie en waarin bestaat haar wezen? (1902), 

Het Sexueele Vraagstuk (bloemlezing, 1902), De roman 

van eene jonge Vrouw (1903), Bekeert U! Protest 

tegen den Russisch-Japanschen Oorlog (1904) en Drie 

legenden: gruwelen van Kitjinef (1904). Verder werk 

van minder bekende Duitse en Russische auteurs, twee opvoedkundige boeken van Friedrich Siebert 

(1904), detectiveromans, memoires van de schilder Henryk Sienkiewicz (1905) en een bewerking 

door C.W. Hufeland van teksten van Immanuel Kant (1910). Voor Gouda publiceert hij twee 

brochures, een verslag van het in Gouda gevoerde debat tussen Tweede Kamerlid M.W.F. Treub en 

Goudse raadsleden (1905) en het door de Goudse arts Nic. de Haan geschreven De Goudsche 

ziekenfonds-kwestie 

(1906). 

In 1911 laat hij zijn winkel 

aansluiten op het 

telefoonnet (nr. 287) en 

neemt hij J. Kuyper - 

Gemeentekaartjes over. 

Zijn boekhandel neemt 

veel tijd in beslag, ook 

omdat zijn bedienden vaak 

na korte tijd weer 

vertrekken. Behalve enige 

brochures geeft hij de 

eerste jaren na 1910 alleen 

nog C.A. Wagenaar’s 

(1912) The lightning 
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calculator en Hoe bevrijd ik mij van mijne zenuwachtigheid? van Fr. Schilling uit (1914). 

Swartsenburg wil zich echter juist meer op het uitgeven toeleggen. Vandaar dat hij besluit zijn heil 

buiten Gouda te zoeken. Begin mei 1914 draagt hij 168 foto’s van Goudse stadsgezichten aan het 

Stedelijk Museum van Oudheden over en per 31 december zijn boekhandel aan Kleiweg 39 aan 

Gerhard Jan van Burk (1888-1963). Deze zet de zaak voort onder de naam Firma J.T. Swartsenburg. 

De Swartsenburgs verhuizen op 13 april 1915 naar de Huijdecoperweg 2 in Zeist. Afgezien van enige 

Amsterdamse jaren (1918-1922) zal Jan Thomas vanuit Zeist boeken blijven uitgeven, waaronder die 

van Hedwig Courths-Mahler(1867-1950). Jan Thomas Swartsenburg overlijdt op 64-jarige leeftijd, op 

18 maart 1931, en Willemina Frederika Looman op 69-jarige leeftijd, op 26 juni 1941, beiden in 

Zeist. (JPvdZ) 

N.B. Het SAMH beschikt over een flinke collectie door J.T. Swartsenburg uitgegeven (en deels zelf 

gemaakte) foto’s/prentbriefkaarten van Gouda rond 1900. 
 
 

Het Vroesenhuis 
Goudse gevels 2: tekeningen van Peter van der Kroef 
 

Voor de tweede aflevering van deze reeks kozen wij een tekening die Peter van der Kroef maakte 

van het Willem Vroesenhuis. De suggestie kwam van Roelie Spijkerboer-Seinen toen ze op Radio 

Gouwestad de vorige Nieuwsbrief doornam met hoofdredacteur Gert Jan Jansen. Peter heeft daar 

meermaals zitten schilderen: op de binnenplaats een oase van rust. Met zijn schilderskar op weg 

naar het Vroesenplein werd hij een keer staande gehouden door een oudere mevrouw op de 

Zeugstraat. Ze bleek boven de winkel te wonen waar foto-Daems heeft gezeten. Graag wilde ze een 

schilderij van dat pand hebben. ‘Dat lijkt me leuk voor later,’ zei ze. ‘Dat is prima,’ zei Peter, ‘als 

ik daar klaar ben, kom ik vanmiddag hier zitten. Maar hoe oud bent u, als ik vragen mag?’ Het 

antwoord: ‘Vierennegentig!’  
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Wonen in de Ambachtsschool 
Rubriek ‘Monument en bewoner’ nummer 6  
 

‘Als ik de uitgesleten treden van de trap in de entreehal zie, zie ik er bijna vanzelf de vele 

leerlingen bij die hier hebben gelopen’, aldus Ewoud Mijnlieff. Hij woont in de Ambachtsschool aan 

de Graaf Florisweg. Zijn woning bevindt zich in een voormalig trappenhuis in een achterliggend 

gedeelte. ‘Die trap is verwijderd, mijn voordeur 

bevindt zich nu aan de rechter zijkant en mijn 

achterdeur aan de binnentuin van het gebouw. Ik woon 

in een pijpenla van ongeveer 14 meter diep, ruim 5 

meter breed en 3,7 meter hoog’, zegt Ewoud.  

De woonkamer van Jaap Flipse was een klein 

tekenlokaal op de tweede verdieping. In de 

aangrenzende zolderruimte is nu een kleine kamer en 

een vide van pakweg 13 meter lang die als slaapkamer 

fungeert. Jaap: ‘De hele dakconstructie met houten 

balken is zichtbaar, inclusief de ‘kilgoot’   of ‘kilkeper’ 

waar twee haaks op elkaar staande stukken dak bij 

elkaar komen. Licht komt binnen via een nieuw 

dakraam en een nieuwe dakkapel. Voorheen was deze 

ruimte opslag en droogruimte voor keramiek.’ 

 

Rond de achtertuin van de Ambachtsschool zijn balkons te vinden en in de oksels van het monument 

zijn daar twee liften toegevoegd. Alle 64 appartementen in het hoofdgebouw zijn verschillend. Van 

de losstaande gymzaal, eveneens aan de tuinzijde, zijn drie woningen gemaakt. De conciërgewoning 

aan de straatzijde maakt ook deel uit van het Rijksmonument uit 1932. Voor zowel Ewoud als Jaap 

waren die verschillen in vormgeving een trekker. Ewoud: ‘Die eenvormigheid in de woningbouw uit 

het recente verleden heb je hier niet. Mijn bezoek zie ik dan ook vaak nieuwsgierig rondkijken hoe 

het bij mij zit.’ 

Ook de entreehal met portiersloge (nu een bibliotheekje en ontmoetingsruimte) en trappenhuis met 

glas-in-lood is beschermd. In die hal bevinden zich twee grote muurschilderingen. Ewoud: ‘Ze geven 

cachet aan het geheel. De rechter is op doek geschilderd en aan de muur bevestigd, de linker is 
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direct op de wand geschilderd en bladdert af. Ik vrees dat dit te maken heeft met de gebruikte verf 

en met de slechte hechting op de ondergrond. Of dat nog goed te herstellen is, is de vraag.’ 

Bijzonder is dat een van de schilderingen een hakenkruis laat zien. Ewoud: ‘Ik heb eens opgezocht 

of dat überhaupt wel mag, maar er is een gerechtelijke uitspraak over: het mag. Sowieso stelt het 

hakenkruis hier het kwaad voor dat overwonnen is. Het is geen nazipropaganda.’  

Wonen in een monument kan problemen met zich meebrengen. Ewoud: ‘Ik heb aanvankelijk 

anderhalve maand zonder licht op de wc en in de badkamer gezeten. De leidingen waren niet 

doorgetrokken. Als je op de foto’s van de verbouwing de wirwar van bedradingen en leidingen ziet, 

begrijp je dat er wel eens wat mis kan gaan.’ Jaap vertelt over het grootste probleem: de 

hitteoverlast. ‘Zonwering in de vorm van markiezen aan de buitenkant mocht niet. Ook platte 

schermen konden niet: te ingrijpend. Warmtewerende folie mag ook niet zomaar: de metaaldeeltjes 

die daarin zitten, schitteren en veranderen zo het aanzicht. Maar via-via zijn we op een bedrijf 

gestuit dat deze folie kan leveren en aanbrengen zonder metaalhoudende deeltjes. Die wordt de 

komende tijd aangebracht. Hopelijk levert het wat minder warmteoverlast in de zomer op.’ Ewoud 

vult aan: ‘Je hebt daarbij te maken met diverse partijen. Bewoners, beheerder, eigenaar, de 

Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) én de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE). ODMH en 

RCE adviseren de gemeente over de vergunningen bij het verbouwen of aanpassen van een 

monument.’ Ewoud stelt dat de besluitvorming daarbij weinig transparant is. Hij is al 40 jaar 

werkzaam in de culturele-erfgoedsector, waarvan 15 jaar in het Museum Gouda. Hij onderschrijft 

zeker het belang van de monumentenstatus. ‘Tegelijkertijd’, zo zegt hij, ‘is wooncomfort ook 

belangrijk. En wooncomfort is ’s zomers met de 

hoge temperaturen soms ver te zoeken. Jammer 

dat daar geen rekening mee is gehouden bij de 

verbouwing. Onduidelijk blijft waarop besluiten 

gebaseerd zijn. En er werd niet meegedacht over 

alternatieven. Wat is nu precies besloten door de 

ODMH en wat door de RCE? Dat gebrek aan 

duidelijkheid bemoeilijkt het zoeken naar 

oplossingen. Van school naar woning is toch een 

hele verandering.’ Jaap besluit: ‘Er zijn 

ondertussen zelfs al wat baby’s in het pand 

geboren!’ (Yvonne Balvers) 
 

Geschiedenis keramiekonderwijs Gouda: wie wil historisch 
onderzoek afronden? 
 

De Goudse Keramiekopleiding zoekt een 

historisch onderzoeker 

(vrijwilliger/pensionado) die een 'onaf' 

onderzoek naar de geschiedenis van het 

keramiekonderwijs in Gouda tot een goed 

einde wil brengen. De vraag komt van 

Wijnand Scholtens, tot vorig jaar april werkzaam als directeur van de Goudse Keramiekopleiding, 

voorheen bekend onder de naam SBB Gouda. De opleiding was onderdeel van de Ambachtsschool 

aan de Graaf Florisweg. Tegenwoordig is de opleiding zelfstandig en gevestigd aan de Winterdijk in 

Gouda onder de officiële naam Nederlandse Keramiekopleiding (NKO). Het is een succesvolle en in 

Nederland unieke parttime opleiding voor volwassenen tot keramist. Op verzoek van de opleiding 

heeft oud-journalist Ton Sevenhoven (ook oud-eindredacteur van de Nieuwsbrief) onderzoek gedaan 

naar de geschiedenis van het keramiekonderwijs in Gouda. Die geschiedenis voert eeuwen terug, 

heeft Ton ontdekt. Helaas heeft hij het onderzoek vanwege zijn gezondheid moeten neerleggen. De 

Keramiekopleiding stelt het zeer op prijs dat iemand het onderzoek zelfstandig voortzet en afrondt 

met een kleine publicatie. Een van de leden van Die Goude?  

Belangstellenden kunnen contact opnemen met contactpersoon Wijnand Scholtens via het mailadres 

wijnand.scholtens@gmail.com. Graag vóór half april. 
 
  

mailto:wijnand.scholtens@gmail.com
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Carla Rodenberg en haar Gouwenaars (16): Marian Binnenweg 
 

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

keer ziet u het portret dat zij in 1984 maakte van haar collega Marian Binnenweg. 

 

‘Heel even dacht ik, moet dat nou? Een portret van een vrouw die je bijna veertig jaar later niet 

herkent? Mijn man Hank hielp me over de gedachte heen. Waarom niet? Dit is ook bijdragen aan 

historisch inzicht’, zo begint het gesprek met Marian Binnenweg. Ze is Rotterdamse van geboorte en 

zo voelt ze zich nog steeds: aanpakken en positief zijn. Haar moeder gaf de opvoeding een 

antroposofisch accent. Na de Vrije (lagere) School was een gewone MAVO wat minder, maar op de 
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Kunstacademie in Rotterdam had Marian 

het ook erg naar haar zin. De liefde, al 

bleek het niet de ware, voerde haar naar 

een mooi huisje in Reeuwijk. Twee 

prachtige dochters kwamen ter wereld en 

Marian werd lid van Kunstencentrum 

Burgvliet. ‘Wie me daar introduceerde, 

weet ik niet zeker meer. Misschien was 

het Ineke van Dijk, die ik van de 

Rotterdamse academie kende. Maar al 

snel raakte ik bevriend met Carla en 

Gerard. Het portret dat Carla maakte, 

geeft wel de gemoedstoestand weer 

waarin ik verkeerde. We waren van plan 

om een gezamenlijk werk op te zetten, 

maar mijn huwelijk was net ontspoord. 

Het stuk kwam niet van de grond en toen 

zei Carla: “We stoppen ermee. Ik ga jou 

schilderen.” Zo’n ontsporing kan achteraf 

heel positief uitpakken, want anders had 

ik nooit samen met Hank al 32 jaar zo 

gelukkig hier aan de Wethouder 

Venteweg gezeten. We hebben ieder 

verschillende werelden – Hank is van het 

autoracen - en toch hebben we het 

samen goed.’  

Marians atelier aan de Breevaart laat zien 

dat schilderen en textieltoepassing elkaar 

nog steeds afwisselen in haar scheppend 

werk. De grens is niet scherp, want 

landschapsschilderijtjes blijken bij 

benadering ook in textiel te zijn 

uitgevoerd; bij de bloemen en de 

portretten is dat niet zo. Burgvliet was 

wel het goede klimaat om met collega’s 

tentoonstellingen voor te bereiden. ‘Niet alleen met Carla en Gerard, ook met Josche Roverts, of 

samen met Dré Dogterom heb ik ‘gehangen’. Natuurlijk met nog meer, de naam Araun Gordijn mag 

niet vergeten worden. Wanneer je als kunstenaar alleen van het vrije werk wilt leven, moet je wel 

van hele goede huize komen. De meesten moeten de basis leggen met een aanstelling als docent of 

als cursusleider, bij instellingen als de Werkschuit of de Garenspinnerij. Dan is het wel eens pijnlijk 

te merken dat de officiële 

pensioengerechtigde 

leeftijd zorgt voor 

beperkingen in je bestaan. 

Dat geldt natuurlijk ook 

voor de leeftijd, ik ben 

bijna tachtig. Zit ik nu 

stiekem te klagen? Daar is 

geen enkele reden toe. Ik 

heb Hank, ik heb mijn 

dochters en die hebben 

weer voor vier 

kleinkinderen gezorgd. Dit 

is een prachtig atelier, 

waar ik nog regelmatig 

aan groepjes vrouwen 

schilderles geef. De 

kunstuitleen vraagt af en toe een textielwerk op. Ik ben een gelukkig mens.’   
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Samenvatting voorstellen aan de Algemene Ledenvergadering 
 

Agendapunten 4 en 5: de financiële jaarstukken  
 

Het bestuur legt ter vaststelling aan de 
ALV het financieel jaarverslag 2021 
voor, annex de balans per 31 december 
2021 die daaruit voortvloeit. Ook ligt er 
ter vaststelling de begroting 2022. De 
volledige stukken met een 
gedetailleerde toelichting per post 
vindt u op de website van Die Goude 
www.diegoude.nl, ingericht conform de 
richtlijnen die nodig zijn om de zgn. 
ANBI-status te verkrijgen of behouden. 
 
Boekjaar 2021 
Het begrotingsjaar 2021 sluit met een 
batig saldo van € 14.171. Aan de 
batenkant is er sprake van een toename 
van beleggingsopbrengsten (+€ 6.600), 
meer contributie-inkomsten door groei 
van het ledenbestand (+€ 1.500), een 
opmerkelijke meevaller (toch meer 
bezoekers dan door corona verwacht) 
van de opbrengst kaartverkoop bezoek 
Stadhuis (+€ 1.200) en de 
boekenverkoop (opbrengst verkoop 
minus inkoopwaarde +€ 2.500). Door 
corona kon een aantal activiteiten niet 
doorgaan, hetgeen betekende dat de 
lasten ongeveer € 2.000 beneden het 
begrote bedrag bleven. Het bestuur 

stelt voor het batig saldo toe te voegen aan de algemene reserve.  
De kascommissie, bestaande uit Harrie van Os, Fred de Mooij, Henk de Vries en Richard Okkerse, 
heeft de stukken onderzocht en hierover op 15 maart 2022 schriftelijk verslag uitgebracht. De 
commissie is van mening dat de financiële stukken een getrouw beeld geven van het handelen van 
het bestuur en de financiële toestand van de vereniging. De kascommissie adviseert de ALV om het 
bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde beleid in 2021.  
Het bestuur stelt de ALV voor de jaarrekening 2021 vast te stellen en ook verder het advies van de 
kascommissie over te nemen, dat wil zeggen het bestuur te dechargeren voor het in 2021 gevoerde 
financiële beleid.  
 
Boekjaar 2022  
Voor het opstellen van de begroting 2022 is uitgegaan van voortzetting van de lopende exploitatie. 
Wel is een (eenmalige) post geraamd voor het vernieuwen van de website. Gezien de onzekere 
situatie op de financiële markten is geen resultaat beleggingen opgenomen. 
Het bestuur heeft dit jaar een aparte begroting gemaakt voor de activiteiten in het kader van 
Gouda750. Hiervoor heeft de ALV in het verleden een bedrag van € 30.000 gereserveerd.  
In aanvulling op de begroting 2022 stelt het bestuur voor om op één punt af te wijken van het 
financieel beleidsplan 2020-2023. Volgens dat plan wordt het boekenfonds gevoed door het 
resultaat van de boekenverkoop. Op advies van de penningmeester stelt het bestuur voor dit los te 
koppelen en het boekenfonds op te heffen. De opbrengst van de boekenverkoop kan dan worden 
toegevoegd aan het eigen vermogen. Op basis van te verwachten kosten voor boekuitgaven door de 
vereniging kan hiervoor jaarlijks een reservering gemaakt worden.  
Het bestuur stelt voor de begroting 2022 (inclusief die voor de activiteiten in het kader van 
Gouda750) conform voorstel vast te stellen. 
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Agendapunt 6: Benoeming leden kascommissie  
Conform de statuten benoemt de algemene ledenvergadering jaarlijks een commissie tot onderzoek 
van de financiële stukken. De commissie bestaat uit twee gewone leden, die geen deel mogen 
uitmaken van het bestuur. Het bestuur stelt voor in de kascommissie 2022 te benoemen: Richard 
Okkerse en Henk de Vries. 
 

Agendapunt 7: Bestuurswisseling 
Conform de statuten bestaat het bestuur uit minimaal zeven leden. Zij worden benoemd door de 
algemene ledenvergadering voor een periode van vier jaar, zo staat in het huishoudelijk reglement. 
Een bestuurslid kan één keer voor eenzelfde periode worden herbenoemd.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dit jaar treden er drie bestuursleden aan het eind van hun tweede bestuursperiode af: Bianca van 
den Berg (foto rechts), Jan Willem Eelkman Rooda (foto midden) en Gert Jan Jansen (foto links). Zij 
zijn dus niet herkiesbaar. Het bestuur stelt voor Henk Vereijken te benoemen in de vacature-
Eelkman Rooda. Voor de twee resterende vacatures wordt (nog) geen voorstel gedaan, omdat in het 
bestuur een discussie loopt over wijziging van de inrichting en werkwijze van Die Goude, ook in 
relatie tot de werkgroepen.  
In de loop van vorig jaar zijn de vacatures-De Haan en –Roelofs ontstaan. Het bestuur hoopt hiervoor 
nog tijdig met een voordracht te komen, nadat hiervoor benaderde kandidaten zich recent 
terugtrokken. Als dat niet meer op tijd lukt, wil het bestuur via tijdelijke waarneming in de 
vacatures voorzien. 
Verder stelt het bestuur voor om Paul van Horssen na zijn eerste termijn met terugwerkende kracht 
tot april 2021 te benoemen voor een tweede periode.  
 

Kandidaat-bestuurslid Henk-Vereijken 
Henk Vereijken werd in 1952 in Tilburg geboren. Met zijn 
vrouw Jopie verhuisde hij in 1985 vanuit Brabant naar 
Gouda. Ze hebben een dochter en twee zonen en inmiddels 
ook vier kleinkinderen. Na het behalen van het 
ingenieursdiploma Civiele Techniek in Delft, werd Henk 
docent voor genieofficieren in opleiding aan de KMA in 
Breda. Daarna heeft hij in diverse rollen gewerkt bij 
kennisnetwerken op het gebied van de bouw- en infrasector, 
waaronder de CUR in Gouda, vaak vormen van 
samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en 
kennisinstituten gericht op kennisontwikkeling en -
overdracht. Het ging over techniek, maar ook over 
samenwerkingsprocessen, communicatie en thema’s als 
lerend vermogen en leiderschap.  
Eind 2017 werd Henk Vereijken lid van het Gouds 
Watergilde, de werkgroep van Die Goude die ook 
samenwerkt in de Wateralliantie. Sinds november 2019 is hij 
ook voorzitter van het Watergilde. 
Zijn intentie is het om het water in Gouda weer de aandacht 
te geven die het verdient, zeker met het oog op de vitaliteit 
van de (binnen)stad, de waardering van het historisch 
erfgoed en klimaatadaptatie. Samenwerking tussen de vele 
mensen en organisaties op dit gebied is hiervoor cruciaal.  
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Activiteitenverslag 2021 Historische Vereniging Die Goude  
 

Dit verslag geeft een overzicht van de activiteiten van Die Goude in 2021. In de nieuwsbrieven is 

meer informatie te vinden over de afzonderlijke activiteiten. Deze zijn terug te lezen op onze 

website https://www.diegoude.nl/publicaties/nieuwsbrief. Op de website vindt u ook algemene 

informatie over de vereniging. 

De vereniging begon 2021 met 912 leden; eind van dat jaar waren het er 964. Er werden 85 nieuwe 

leden ingeschreven en 33 leden uitgeschreven, van wie 12 door overlijden. 

 

Corona 

2021 is een heel bijzonder jaar geweest. De coronapandemie heeft haar sporen nagelaten en zal dat 

ook in 2022 nog doen. Velen hebben in 2021 last gehad van de coronamaatregelen of hebben 

persoonlijke verliezen geleden. 

De pandemie heeft uiteraard ook veel effecten gehad op de geplande activiteiten van Die Goude. 

Heel veel dingen konden niet doorgaan of zijn aangepast aan de mogelijkheden van dat moment. 

Dat heeft veel flexibiliteit van onze vrijwilligers gevraagd. Het bestuur heeft dat ook dit jaar zeer 

gewaardeerd. 

 

Bestuur 

Het bestuur vergaderde negen keer, waarvan helaas de meeste keren digitaal. Een keer was op de 

datum van de Algemene Ledenvergadering: 14 april. 

Ronald Verkuijl en Gerard Aerts werden benoemd voor een eerste termijn in het bestuur. Zij zijn de 

voorzitter respectievelijk de penningmeester van de vereniging. 
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Jan de Haan, Gerard van Ham en Hans Hoogenraad traden na twee termijnen af. Anja Roelofs moest 

in het najaar om gezondheidsredenen het bestuurslidmaatschap beëindigen. De 

portefeuilleverdeling was als volgt: Ronald Verkuijl voorzitter; Eric Boers secretaris, contact 

stadhuisdienst; Gerard Aerts penningmeester; Gert Jan Jansen vicevoorzitter, communicatie (met 

Nieuwsbrief en Facebook), contact Historisch Platform Gouda; Bianca van den Berg werkgroep 

Gebouwd Erfgoed; Jan Willem Eelkman Rooda Watergilde, contact Sluiswachtersgilde, contact Oude 

Hollandse Waterlinie; Paul van Horssen Tidinge, Geschiedenisprijs, contact redactie Oud Gouda en 

contact Lezingencommissie; Marilou Remmelts werkgroep Gouda Tijdmachine; Marc Couwenbergh 

Gouda op Schrift, Boeken. Yvonne Bos-Rops is enkele maanden waarnemend bestuurslid geweest.  

Helaas moest het bestuur ook het overlijden betreuren van Adri van den Brink. Zeer gewaardeerd 

als voorzitter van Die Goude en de laatste jaren ook actief als inspirerend redactielid van Tidinge. 

 

Vrijwilligers 

Die Goude prijst zich gelukkig dat ongeveer 12% van onze leden zich actief inzet voor de vereniging. 

Ieder jaar weer melden zich nieuwe vrijwilligers om opengevallen vacatures te vervullen of pakken 

vrijwilligers nieuwe activiteiten aan. Helaas moest de vrijwilligersborrel voor begin 2021 worden 

afgezegd vanwege de coronapandemie.  

 

Algemene Ledenvergadering (ALV) 

De ALV moest in een sterk aangepaste vorm worden gehouden. Uiteindelijk heeft er geen fysieke of 

digitale vergadering plaatsgehad. De voorstellen van het bestuur aan de ALV zijn uitgebreid 

gedocumenteerd en schriftelijk voorgelegd aan alle leden. Leden konden tegen voorstellen bezwaar 

maken, waarna het bestuur de bezwaren met zijn advies zou voorleggen aan alle leden. Geen van 

de leden heeft bezwaar gemaakt tegen de voorstellen, zodat het bestuur op 14 april kon vaststellen 

dat alle voorstellen door de ALV waren geaccordeerd. 

 

Nieuwsbrief, website en Facebook 

In 2021 zijn zeven nummers van 

de Nieuwsbrief uitgebracht. 

Aangezien fysieke bijeenkomsten 

grotendeels uitvielen en waar 

het kon digitaal werden 

gerealiseerd, is de Nieuwsbrief 

uitgebreid van normaal 20 naar 

nu 24 bladzijden. De website van 

Die Goude werd vaak bezocht.  

Op Facebook werd nagenoeg 

dagelijks en soms meer keren 

per dag nieuwe informatie 

geplaatst. Het ging dit jaar om 

ongeveer 435 berichten. Veel 

vragen kwamen via de 

info@diegoude.nl binnen. Daar 

werd na plaatsing met illustratie 

op Facebook vaak enthousiast op gereageerd, zodat Die Goude de vragensteller antwoord kon 

geven. Het aantal vaste bezoekers steeg dit jaar van 1300 naar ruim 1600.  

 

Tidinge 

De redactie bracht vier nummers uit van het blad Tidinge. In het blad is in 2021 een start gemaakt 

met een artikelenreeks over de Goudse boekcultuur tot 1600. De plannen voor themanummers in 

2022, het jaar van Gouda 750 en het 18e lustrum van de vereniging, liggen klaar.  
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Excursies 

Ook dit jaar konden door de coronapandemie de excursies helaas geen doorgang vinden. 

 

Stadhuisdienst 

De gastheren en -vrouwen van de Stadhuisdienst ontvingen maar op een beperkt aantal zaterdagen 

na de zomer bezoekers in het stadhuis. Voor de zomer stopte in goed overleg met de gemeente de 

TEKA Groep met de exploitatie van het stadhuis en kwam er namens de gemeente een tijdelijke 

beheerder. De Stadhuisdienst had veel last van corona. Ondanks vele maatregelen kon het stadhuis, 

zoals alle musea, na de zomer maar enkele zaterdagen worden opengesteld. Door de pandemie was 

het aantal bezoekers (bijna 1.000) slechts iets meer dan de helft van het aantal in een ‘normaal’ 

jaar. 
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Lezingen 

De Lezingencommissie had een erg druk jaar. Door de coronapandemie werd veel flexibiliteit 

gevraagd om lezingen uit te stellen of anders te organiseren. De Lezingencommissie begon het jaar 

veelbelovend met twee interessante lezingen, maar daarna kon door de coronapandemie geen van 

de lezingen doorgang vinden op de gebruikelijke manier in Concordia. Er werden filmpjes gemaakt 

en er werden online lezingen gehouden over bijzondere historische Goudse onderwerpen. Ter 

gelegenheid van Open Monumentendag kon in samenwerking tussen de stichting Open 

Monumentendag, de stichting Sint-Jan en Die Goude de jaarlijkse lezing in de langste kerk van 

Nederland worden gehouden. Daar is ruimte om met een flink gezelschap op voldoende corona-

afstand te blijven. 

 

Publicaties 

Dit jaar was een zeer productief jaar voor het uitgeven van boeken in de reeks van Die Goude. Er 

zijn drie boeken verschenen: Bommen op Gouda, Stad van Bier en Geschiedenis van Gouda. De 

eerste exemplaren van deze drie boeken konden in aparte bijeenkomsten worden uitgereikt aan de 

Burgemeester van Gouda, Pieter Verhoeve. Voor Geschiedenis van Gouda was er een grote 
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bijeenkomst in de Sint-Jan, waarmee door 

de organisatie van Gouda 750 ook het 

startsein werd gegeven aan de viering in 

2022 van 750 jaar stadrechten voor Gouda. 

Herman Pleij gaf er een lezing en ging in op 

gezonde omgangsvormen in Nederland, 

waarbij hij als vorm van immaterieel 

erfgoed uitkwam op het werk dat Erasmus, 

Coornhert en Leeu juist in Gouda hebben 

verricht. Gouda zou volgens hem op basis 

daarvan sterker ‘op de kaart’ kunnen staan. 

Bij deze bijeenkomst werden ook de zes 

tekeningen op groot formaat tentoongesteld 

die speciaal voor het boek zijn gemaakt en 

die door het Fonds Gouda 750 zullen worden 

gebruikt bij verdere 

publiciteitsgelegenheden over Gouda 750. 

Deze tekeningen zijn gemaakt omdat over 

bepaalde belangrijke gebeurtenissen in de 

historie van Gouda geen enkel 

beeldmateriaal bestaat. 

Tot de zomer werd de rubriek Oud Gouda 

verzorgd voor de papieren versie van het 

huis-aan-huisblad deGouda.nl. Die Goude 

oriënteert zich nu om in samenwerking met 

het Streekarchief Midden-Holland te komen 

tot een vaste rubriek in het Kontakt/Goudse 

Post. 

In het voorjaar verscheen ook het plaatjesboek ‘Gouda, een stad om trots op te zijn’ over de 

voornaamste historische gebouwen, terreinen, wateren en mensen in Gouda. Het was een 

spaaralbum met plakplaatjes op initiatief van de twee PLUS-vestigingen in Gouda, waar een team 

van Die Goude met veel plezier aan heeft gewerkt. Het werd voor de supermarkten een 

commercieel succes. 

 

Geschiedenisprijs 

De Geschiedenisprijs 2021 van Die Goude is 

uitgereikt aan Veronique de Wit, leerlinge van het 

Driestar College. Tijdens de HAVO-diploma-

uitreiking op 8 juli legde een van de juryleden, 

Sander Enderink, uit waarom de jury zo te spreken 

was over Veroniques profielwerkstuk over 

Cleopatra, onder andere door de positionering als 

vrouw in een Romeinse mannenwereld, door de 

manier waarop Veronique gebruik heeft gemaakt 

van bronnen en door het helder formuleren van 

toekomstige onderzoeksvragen. 

 

Watergilde 

Begin februari is het studieproject Zuidplaspolder 

afgerond dat het Watergilde in 2020 had opgezet 

voor tweedejaarsstudenten van de Hogeschool 

Inholland uit Delft, opleiding ‘Landscape & 

Environment Management’. Aan de studenten was 

gevraagd om een zienswijze te geven op de mogelijke ontwikkeling van het gebied, uitgaande van 

de cultuurhistorisch bepaalde polderstructuur en gericht op een recreatie/ecologische verbinding 



29 
Nieuwsbrief nr. 123  Historische Vereniging Die Goude (april 2022) 

tussen de nieuwe wijk 

in Gouda Westergouwe 

en de andere kernen in 

de Zuidplaspolder. Het 

Gouds Watergilde heeft 

begin september een 

nieuwe studieopdracht 

gegeven aan 

tweedejaars studenten 

van dezelfde opleiding. 

Deze opdracht is 

gericht op het 

ontwikkelen van ideeën 

en suggesties voor het 

verbeteren van de 

water- en 

groenstructuur van de 

inmiddels 30 jaar oude 

wijk Goverwelle. Alles 

ook vanuit de opgave voor klimaatadaptatie. Begin volgend jaar zullen de eindpresentaties worden 

gehouden. 

Het Watergilde heeft als partner van de Wateralliantie met enige teleurstelling kennisgenomen van 

het besluit van de gemeente en het Hoogheemraadschap Rijnland over de Kaderstelling 

Bodemdaling Binnenstad. Er is gekozen voor een ander alternatief dan de Wateralliantie voor ogen 

had. De gemeente heeft de Wateralliantie inmiddels gevraagd mee te denken in de verdere 

realisatie van de plannen. Het Watergilde zal de planuitwerking volgen en erover adviseren. 

De gemeente heeft het advies van het Watergilde gevolgd om bij de renovatie van de Doelenbrug de 

doorvaarthoogte aanzienlijk omhoog te brengen. 

 

Sluiswachtersgilde 

Het Sluiswachtersgilde heeft afgelopen jaar door de coronapandemie helaas weinig activiteiten met 

de sluizen en bruggen kunnen uitvoeren.  
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Begin juli en eind augustus konden door het Sluiswachtersgilde en de gemeente Gouda in 

samenwerking met de provincie Zuid-Holland en de gemeente Bodegraven-Reeuwijk vier 

zogenoemde doorvaardagen worden georganiseerd tussen Gouda en Reeuwijk. De sluis van het 

Reeuwijks Verlaat, de ophaalbruggen over de Karnemelksloot, de Kazernebrug en de Kleiwegbrug 

werden daarvoor (grotendeels handmatig!) bediend.  

 

Advisering Ruimtelijke Ordening (werkgroep Ruimte) 

In mei was de laatste vergadering van de werkgroep Ruimte. Daar enkele leden om verschillende 

redenen stopten met hun activiteiten voor de werkgroep, stopte de werkgroep feitelijk met haar 

werkzaamheden. Deze zomer heeft het bestuur besloten de werkgroep Ruimte op te heffen. De 

activiteiten van de werkgroep zijn vrijwel allemaal overgenomen door de werkgroep Gebouwd 

Erfgoed. Het bestuur bezint zich nog op de continuering van de deelname aan het Platform 

Binnenstad en haar randen. 

 

Monumenten 

De werkgroep Gebouwd Erfgoed heeft verder overleg gevoerd met de gemeente over de aanpak van 

de energietransitie met betrekking tot monumentale gebouwen.  

Verder heeft de werkgroep opnieuw zijn bijdrage geleverd in de klankbordgroep van de 

herontwikkeling van de Gouwekerk en gaf ook advies aan de gemeente over de kerkenvisie. 

 

Gouda Tijdmachine 

Op basis van de Samenwerkingsovereenkomst met het Streekarchief Midden-Holland is verder 

gewerkt aan het vormgeven aan de Goudse geschiedenis. Een grote groep vrijwilligers spant zich in 

om een digitaal geheugen te maken van alle archiefmaterialen en ook een virtuele wereld te maken 

van de geschiedenis van Gouda. In het najaar is de website goudatijdmachine.nl ‘live’ gegaan. Op 

deze website is ‘dagelijks’ te volgen welke bronnen digitaal gemaakt zijn en zijn ook veel links 

aangebracht met andere openbare archiefbestanden. Iedere onderzoeker kan er zijn of haar hart 

ophalen.  

 

Gouda op Schrift 

De werkgroep Gouda op Schrift heeft het druk gehad met de transcriptie en hertaling van de 

kerkrekeningen voor een aantal altaren en andere cultuurobjecten uit de periode van voor 1570; 

objecten die onderdeel gaan vormen voor de tentoonstelling “Beleef het wonder van Gouda’ die in 

2022 te zien is in Museum Gouda en de Sint Jan. 

 

Oude Hollandse Waterlinie 

Met de stichting Oude Hollandse Waterlinie is de overeenkomst getekend over de juridische en 

financiële overgang per 1 januari 2021 van de werkgroep Gouda van de stichting naar Die Goude. De 

werkgroep ontwikkelt grootse plannen voor 2022. 

 

Samenwerking met andere organisaties. 

Ook in 2021 is nauw samengewerkt met veel andere organisaties in het Historisch Platform Gouda, 

met Open Monumentendag Gouda en met Goudse St-Jan. Ook is opgetrokken met het Platform 
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Binnenstad (en haar randen) bij ruimtelijke advisering en is deelgenomen aan de Wateralliantie. Als 

vanouds was het Streekarchief Midden-Holland een belangrijke partner. 

Van het Fonds Gouda 750 heeft Die Goude verschillende subsidies gekregen voor diverse projecten 

in 2022. Bijzonder 

voorbeeld is de 

tijdelijke 

projectgroep 

ANWB-borden. Die 

projectgroep heeft 

alle ANWB-borden 

in Gouda 

geïnventariseerd, 

beoordeeld op 

inhoudelijke en 

technische 

kwaliteit. De 

conclusie was dat 

er borden nieuwe 

tekst moeten 

krijgen, moeten 

worden 

schoongemaakt of 

geheel vernieuwd. 

Op enkele plekken 

worden ook 

nieuwe ANWB-

borden geplaatst. 

En dat alles met 

als doel om vanaf april 2022 de wandelaar in Gouda weer optimaal te informeren over de 

geschiedenis van die locatie.  

Ook voor de herdenking in 2022 van het 500ste geboortejaar van Coornhert heeft Die Goude een 

subsidie gekregen van Gouda 750; het programma van die herdenking wordt verder uitgewerkt. 

Regelmatig ontvangt Die Goude foto- of dia-collecties, die door Die Goude geïnventariseerd en 

digitaal verwerkt worden met het doel ze geschikt te maken voor aanbieding aan het Streekarchief. 

Via berichten op Facebook worden deze foto’s of dia’s regelmatig aangevuld met relevante 

informatie over jaartallen en bijzondere gebeurtenissen en de mensen die erop staan. 

Van de dochter van een van de bestuursleden van Die Goude, uit de periode van de Tweede 

Wereldoorlog en vlak daarna, kreeg Die Goude acht keramische borden, die door Die Goude zijn 

uitgereikt aan haar vader ter gelegenheid van het steeds weer 100ste extra lid in die periode. In 

2021 hebben de borden een mooie plek gekregen in de tentoonstelling van Museum Gouda. 

 

Beheer websites 

Nico Boerboom heeft aangegeven te willen 

stoppen met het beheer van de diverse 

websites van Die Goude en haar 

werkgroepen. Het bestuur is begonnen een 

opvolger te zoeken. Daarnaast is besloten het 

technisch beheer van de website van Die Goude en van een aantal gelieerde websites onder te 

brengen bij een andere provider, Your Hosting. Door alle sites bij dezelfde partij onder te brengen 

wordt het beheer vereenvoudigd. 

 

Boekhouding en ledenadministratie 

Met de komst van de nieuwe 

penningmeester heeft Die Goude zich ook 

georiënteerd op een nieuw 

boekhoudprogramma, waar ook de 

ledenadministratie in is opgenomen. 

Daarmee heeft Die Goude ook een belangrijke moderniseringsslag gemaakt. 
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Afscheid Sigfried Janzing als directeur Streekarchief Midden-
Holland 
 

Donderdagmiddag 24 maart was in de Chocoladefabriek het publieksafscheid van Sigfried Janzing als 
directeur van het Streekarchief Midden-Holland.  
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