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Kunst en cultuur in onzekere tijden, lezing 9 mei door Bianca 
ven den Berg en Bram Tackenberg 
(gewijzigde presentatie) 
 

De lezing door Bianca van den Berg, zoals aangekondigd in 

Nieuwsbrief 123, wordt aangevuld met een bijdrage van 

kunstenaar Bram Tackenberg. In het eerste deel gaat Bianca 

in op de cultuur in de late middeleeuwen, cultuur met een 

kleine c en met een hoofdletter C. Ze vertelt over het 

intellectuele klimaat en de rijke cultuurbeoefening 

gedurende de periode tussen 1475 en 1575. Ze gaat daarbij 

in op hoe de gewone burgers leefden en cultuur beoefenden. 

Hoewel de Goudse Gouden Eeuw op dat moment voorbij was, 

waren er nog veel belangrijke kunstenaars in onze stad 

actief.  

In het tweede deel van de avond gaat de hedendaagse 

kunstenaar Bram Tackenberg in op zijn werk. Hij is bekend 

van zijn fotoportretten van gewone mensen in hun eigen 

woonkamer. Als deelserie van zijn langlopende project ‘de 

Woonkamers’ realiseert hij momenteel in het kader van 

Gouda750 het fotoproject ‘Wij de stad’. Hiervoor portretteert hij een zo divers mogelijke 

schakering van Goudse huishoudens uit alle wijken in hun eigen habitat. Tackenberg portretteert 

iedereen altijd op statige wijze, waardoor alle geportretteerden op een voetstuk staan en gelijke 

waardigheid kennen. De serie toont huishoudens in al hun kracht en kwetsbaarheid. De 

afzonderlijke werken zijn krachtig en indrukwekkend, maar het is de samenhang die het 

meerstemmige verhaal echt tot zijn recht 

laat komen en waardoor een nieuw beeld 

van onze samenleving ontstaat. Dat maakt 

het project voor nu relevant, maar het 

ontwikkelt zich tevens tot een zorgvuldig 

tijdsdocument, dat met de tijd enkel aan 

waarde wint.  

 

Bram Tackenberg is werkzaam als beeldend 

kunstenaar met als voornaamste medium 

portretfotografie en documentaire 

fotografie. Hij heeft autonome kunst 

gestudeerd aan de Hogeschool voor de 

kunsten Arnhem (ArtEZ) en aan het Dutch 

Art Institute (DAI). De focus in zijn werk 

ligt op het leven van alledag; hij is 

geïnteresseerd in hoe mensen zich 

verhouden tot hun leefomgeving en de 

spanningen daarbinnen. Het ontleden 

alsook het samenvoegen van de mens en 

haar omgeving is in zijn projecten een 

terugkerend thema. Zijn werk is 

aangekocht door verschillende Nederlandse 

musea en wordt regelmatig gepubliceerd in 

kranten en (kunst)tijdschriften en belicht 

op televisie en radio. In zowel 2020 als 

2021 is zijn werk genomineerd voor de 

Rabo Photographic Portrait Prize/Dutch 

National Portrait Gallery. 

 

De lezing is in sociëteit Concordia, Westhaven 27, en begint om 20.00 uur. Toegang gratis. 
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Gouda zoekt ruimte (1572), lezing maandag 23 mei door Paul 
Abels 
 

Op 21 juni is het precies 450 jaar geleden dat de stad Gouda overging naar de zijde van prins Willem 

van Oranje. Deze overgang en de breuk met het Spaanse verleden onder koning Philips II kwamen 

tamelijk onverwacht. De stad stond juist bekend als koningsgetrouw en stevig rooms-katholiek. 

Waarom nam het stadsbestuur dan toch die stap? Paul Abels, een van de schrijvers van de nieuwe 

Geschiedenis van Gouda, gaat op 23 mei nader in op de motieven voor deze gewaagde keuze voor 

de Opstand.  

Het centrale thema in het verhaal van Abels is de 

zoektocht naar ruimte. Gouda zocht letterlijk én 

figuurlijk meer ruimte binnen haar stadsmuren. 

Natuurlijk ging het daarbij om ruimte om afwijkende 

opvattingen te hebben op politiek en religieus gebied. 

Maar het ging ook om economische ruimte, om handel 

te drijven en de stedelijke economie te versterken. En 

om woon- en werkruimte binnen de steeds verder 

verdichtende oude stad. Helemaal zonder slag of stoot 

ging de overgang niet. Een groot deel van de Goudse 

bevolking en ook van het stadsbestuur had aarzelingen 

en stond wantrouwig tegenover de nieuwe 

machthebbers. Na 1572 volgden tien roerige jaren, 

waarin het aangezicht van de stad, de religieuze kleur 

en de politieke opstelling van het stadsbestuur 

ingrijpend wijzigden. Abels zal in zijn verhaal enkele 

toonaangevende personen uitlichten, die dit proces 

mede vormgaven. Uiteraard ontbreken de vrijdenker 

Dirck Volckertsz Coornhert, de Goudse reformator 

Herman Herbers en prior Wouter Jacobsz niet in dit 

verhaal, maar dit keer zal in het bijzonder aandacht 

worden besteed aan François Vranck. Deze Goudse 

stadspensionaris drukte een belangrijk stempel op de 

ontwikkelingen, door een juridisch 

fundament te leggen voor de 

onafhankelijkheid van de Republiek der 

Verenigde Nederlanden en ook voor een 

verregaande autonomie 

(zelfbeschikkingsrecht) van zijn werkgever, 

de stad Gouda. 

 

Paul H.A.M. Abels (*1956) is gepromoveerd 

kerkhistoricus, docent Goudologie en 

winnaar van de Walvisprijs. Sinds hij in 

1984 in Gouda kwam wonen, doet hij als lid 

van Die Goude onderzoek naar het verleden 

van de stad. De nadruk daarbij ligt op de 

kerkelijke en politieke ontwikkelingen in de 

16e en 17e eeuw, op de boekdrukkers en 

op Coornhert, maar als 

binnenstadsbewoner bemoeit hij zich ook 

graag met actuele ontwikkelingen, zeker 

als het om erfgoed gaat. Talloos zijn zijn 

bijdragen aan tijdschriften en boeken over 

Gouda. 

 

De lezing is in sociëteit Concordia, Westhaven 27, en begint om 20.00 uur. Toegang gratis. 

Titelpagina 'Justificatie van Vranck' 1587 
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Project ‘Gouda Tijdmachine: historische naamborden’ na 
meivakantie zichtbaar 
 

In Nieuwsbrief 121 van januari 

hebt u gelezen over de opzet 

van het project ‘Gouda 

Tijdmachine: historische 

naamborden’, een van de vele 

bijdragen van onze vereniging 

aan de viering van Gouda750. 

En nu is het zover! Om 

Gouwenaars en bezoekers van 

buiten Gouda terug te brengen 

in de tijd, worden historische 

namen van oude panden aan 

de Markt, Hoogstraat en 

Wijdstraat tijdelijk weer in 

ere hersteld. De oudste naam 

gaat wel terug tot 1480! Dat 

was de (groene) Papegay van 

het pand waarin nu Woerdman 

Kookkado is gevestigd. Deze 

namen zijn in de loop der 

eeuwen verdwenen, maar 

leerlingen van scholengemeenschap Leo Vroman, het Antoniuscollege en de Goudse Waarden 

hebben hun creativiteit ingezet om op borden de vroegere naam van de panden uit te beelden. Vaak 

met een symbolische of humoristische verwijzing naar de onderneming die nu in het pand is 

gevestigd. Ondanks belemmeringen door corona hebben de leerlingen maar liefst 63 borden voor 50 

ondernemers gemaakt. Een jury heeft de borden beoordeeld en prijzen toegekend. De jury bestond 

uit Marianne van der Veer (Streekarchief Midden-Holland en projectleider Gouda), Hans van Aalst 

(centrummanager Samenwerkende Binnenstadondernemers Gouda) en Jan Roelevink (oud-docent 

beeldende vorming). De leerlingen hebben het de jury niet gemakkelijk gemaakt om tot een keuze 

te komen, maar het is gelukt. Per deelnemende school zijn er drie winnaars. Hun namen staan 

hieronder, gekoppeld aan het pand waarvoor zij een naambord hebben gemaakt. 

 

Antoniuscollege: 

1. Lilian met ’t Herthuys (Markt 58-61, Etos); 

2. Vera met De (dry) astonnen (Hoogstraat 16, Boekenvoordeel); 

3. Levi met de Gulden Ezel (Wijdstraat 25-27, Hommerson Casino). 

 

De Goudse Waarden: 

1. Elise met De Witte Haan (Wijdstraat 14, kapsalon Istanbul); 

2. Merel of Merle met Die molen (Hoogstraat 15, Phone House); 

3. Meike met het Swijnshooft (Markt 30, BarBier). 

 

Goudse Scholengemeenschap Leo Vroman: 

1. Dewi met A la santé d’ orange (Markt 46, Aktiesport); 

2. Dagmar met Den Hulck (Markt 16, la Oliva); 

3. Elianna met Het witte leeuwtje (Wijdstraat 13, Viejees). 

 

Net na de meivakantie zijn deze borden aan de ondernemers uitgedeeld. De ondernemers plaatsen 

deze borden dan zodanig dat deze van buitenaf goed zichtbaar zijn. Ook is er een folder met een 

wandelroute langs de borden beschikbaar. Deze folder is te vinden bij de VVV en de 

Chocoladefabriek. En in digitale vorm op de website van Gouda Tijdmachine. De borden zijn in 

ieder geval tot medio juni te zien. De projectgroep hoopt dat velen verrast zullen zijn door de 

historische naamborden en zo even in de Gouda Tijdmachine stappen. (Roxana Chandali)  
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Tidinge: themanummer ‘Gouda en het water’ verschijnt 
 

Deze maand ontvangen de leden van Die Goude weer een themanummer van Tidinge in het kader 

van het feestjaar Gouda750. Deze keer – onder redactie van Cor Revet - gaat het over ‘Gouda en het 

water’. Na het voorwoord van hoofdredacteur Paul van Horssen volgen er vier artikelen: 

 

 De bijdrage van Dolph Blussé is getiteld 

‘Gezicht op de stad van den IJselkant, met 

onderscheidene vaartuigen’, een bijzonder 

schilderij van Christoffel Pierson (1684)’. Het is 

een verslag van zijn onderzoek naar het 

stadsgezicht van Christoffel Pierson dat in 

Museum Gouda hangt. Op de cover van de 

Tidinge prijkt de foto van het schilderij, dat in 

2014 werd gerestaureerd. Zie ook rechts. 

 Cor Revet onthult in ‘Hoe Kort Haarlem bijna 

onder water kwam te staan’ welke gevolgen de 

drooglegging van het Haarlemmermeer in 1852 

voor Gouda had. Zo verdween de 

Tiendewegpoort (hoek Karnemelksloot en 

Fluwelensingel) en was een Goudse wijk bijna 

een open water geworden.  

 Het Goudse Watergilde, werkgroep van onze 

vereniging, bestaat twintig jaar. Oud-voorzitter 

Hans Suijs, grote animator en jarenlang het 

gezicht van het Watergilde, blikt terug in zijn 

artikel ‘De geschiedenis van het Goudse 

Watergilde’. 
 Voor het Gouwe Verhaal heeft Gert Jan Jansen 

deze keer Ineke Verkaaik geïnterviewd. De 

lezers kennen de ‘verse’ ereburger van Gouda van de bekende boekhandel op de Lange 

Tiendeweg en van haar activiteiten op cultuur-historisch gebied als voorzitter van het Historisch 

Platform Gouda. Als u haar levensverhaal hebt gelezen, begrijpt u waarom Ineke zo door het 

water is gegrepen.  

 

 

Bommen op Gouda nu ook in zwart-witeditie 
 
Van het vorig jaar door Die Gouda uitgebrachte boek Bommen op 
Gouda is nu ook een goedkopere zwart-witeditie verkrijgbaar voor € 
19,95. Leden van Die Goude betalen € 17,95 voor deze zwartwit-
editie. Van de fullcoloureditie zijn nog enkele exemplaren 
beschikbaar voor € 29,95 (voor leden € 26,95). U kunt bestellen via 
onze website https://www.diegoude.nl/contact/boek-bestellen/ 
 
In Bommen op Gouda geeft auteur Erik Kooistra antwoord op de 
vraag die nooit eerder is beantwoord, namelijk waarom Gouda en 
haar omgeving tijdens de Tweede Wereldoorlog werden 
gebombardeerd. Het boek ontrafelt een klein, maar traumatisch 
stukje recente Goudse geschiedenis. 
 
Bommen op Gouda; De bombardementen op Gouda en omgeving, 
Eric Kooistra, Historische Vereniging Die Goude, 216 pagina’s, ISBN 
9789081956659. 

  

https://www.diegoude.nl/contact/boek-bestellen/
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Gouds Watergilde organiseert op 2 juni Waterconferentie 
 

Onder de titel ‘Gouda leeft 750 jaar met water’ organiseert het Gouds Watergilde, een werkgroep 

van Die Goude, op donderdagmiddag 2 juni a.s. de 13e Goudse Waterconferentie. Centraal staat het 

monumentale en iconische Goudse watersysteem. Hoe zit het in elkaar? Welke kansen biedt het 

water? Hoe kunnen deze worden doorgegeven voor de toekomst van de stad? Daarmee sluit de 

conferentie aan op het motto van het Gouda750-feestjaar “Geef Gouda door!” Als lid van Die Goude 

bent u van harte welkom. Het thema zal u zeker aanspreken. Deelname is gratis. 

 

 

Het programma is als volgt: 

 

12.30-13.00  Ontvangst in de Goudse Sint-Jan met koffie; 

13.00-14.15 Opening en toelichting op het programma door Henk Vereijken (voorzitter Gouds 

Watergilde); 

 Inleiding over het ontstaan van het Goudse watersysteem en zijn monumentale waarde, 

door Hans Verwey (Gouds Watergilde); 

 Inleiding over het creëren van kansen voor de stad op het gebied van 

klimaatbestendigheid, levendigheid en vitaliteit door het benutten van het 

watererfgoed, door Marieke van Zanten (Het Oversticht); 

14.15-16.30 Op tien locaties in het centrum worden workshops gehouden en verhalen verteld. 

Iedereen wordt uitgenodigd mee te praten over de betekenis van het water in de stad, 

over de mogelijkheden om de waarde ervan beter te benutten, over de kansen die het 

water biedt om de vraagstukken van de toekomst beet te pakken en over het plezier 

dat je met het water in en om Gouda kunt beleven; 

16.30-17.00 Afsluiting in Cultuurhuis Garenspinnerij. De opgedane ideeën worden samengebracht, 

uitgewisseld en doorgegeven met als speciale gast burgemeester Pieter Verhoeve; 

17.00-17.30  Borrel met gelegenheid om met eenieder na te praten en plannen te smeden om het 

water van Gouda door te geven. 

 

Aanmelding graag via de link https://www.eventbrite.nl/e/tickets-waterconferentie-2022-

294407249007 en dan de knop ‘registreren’. Hebt u geen internet, dan graag aanmelding via Postbus 

307, 2800AH Gouda. Om de conferentie goed te laten verlopen, is het van belang om aan te geven 

aan welke workshops u graag wilt deelnemen. Meer informatie over de workshops vindt u op de 

website van Die Goude: https://www.diegoude.nl/gouda-leeft-750-jaar-met-water/. 

We zien u graag op 2 juni! 

 

Henk Vereijken, voorzitter Gouds Watergilde. 

https://www.eventbrite.nl/e/tickets-waterconferentie-2022-294407249007
https://www.eventbrite.nl/e/tickets-waterconferentie-2022-294407249007
https://www.diegoude.nl/gouda-leeft-750-jaar-met-water/
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De nieuwe ANWB-borden komen eraan! 
 

Op dinsdag 21 juni om 16.00 uur wordt het eerste nieuwe ANWB-bord onthuld. Gekozen is voor het 

nieuwe, verbeterde bord aan het Stadhuis, dat namens de projectgroep en het bestuur van Die 

Gouda zal worden aangeboden aan het College van B&W. Op het Stadhuis komt een bord van 60 x 50 

cm. De tekst omvat 229 woorden; het oude bord had er nog geen 70.  

Hieronder een voorbeeld van een bord waarvan de tekst moest worden vervangen omdat die niet 

meer klopt met de huidige situatie. Westhaven 11 is al lang geen muziekschool meer. Omdat de 

huidige gebruiker van Westhaven 11 en 12, de Mandeville Academy, het bord mede gesponsord 

heeft, is ook haar naam en logo op het 

bord geplaatst. Via de QR-code is de tekst 

ook in het Engels te lezen. 

 

In diverse Nieuwsbrieven van Die Goude is 

de afgelopen twee jaar verslag gedaan van 

het project: van de eerste inventarisatie in 

2020 via de projectopzet en –uitvoering in 

2021 tot en met de soms moeizame 

voortgang in het kader van de verlening 

van de omgevingsvergunning en het 

overleg met eigenaren. Ook Roelie Seinen 

van Radio Gouwestad volgde de voortgang 

vanaf het begin. Het was een leuke 

opdracht: ervoor zorgen dat aan het begin 

van het feestjaar Gouda750 de bekende 

bruine ANWB-borden met historische 

informatie er weer netjes uitzien en qua 

tekst zonodig geactualiseerd zijn. Ook 

komen ze nieuw op panden waar ze gemist 

werden. Bovendien worden veel bestaande 

en nieuwe borden in de binnenstad 

voorzien van een QR-code waarmee die 

tekst in het Engels te lezen is. Ook is er de 

mogelijkheid door te klikken naar meer 

informatie. Van de borden met QR-code is 

een stadswandeling gemaakt die via de 

Xplre   app van de VVV op je telefoon te 

volgen is.  De projectgroep onder leiding 

van Marianne Lint had tevoren niet 

bevroed dat ze daaraan zulke zeeën van 

tijd zou moeten besteden: overleg met de 

gemeente, met de ANWB, met de 

eigenaren van de panden, met 

subsidieverstrekkers en bovenal met de Omgevingsdienst Midden-Holland en de onafhankelijke 

Adviescommissie in het kader van de Omgevingswet. Toen begin dit jaar het bericht van de ANWB 

kwam dat de levering van het plaatmateriaal voor de borden door corona vertraagd was, leek het er 

even op dat het project in het water zou vallen. Maar toch kwam het nog goed. Op 14 april kon de 

bestelling voor 28 nieuwe borden geplaatst worden, nadat de ontwerpen gecontroleerd waren. 

Enkele borden, waaronder dat voor het Stadhuis, worden met voorrang geleverd. De andere volgen 

spoedig daarna. De projectgroep levert de borden aan bij de eigenaars van de panden, die zelf 

zorgen voor plaatsing. Daarmee is het project afgerond. 

Marianne Lint wil – naast de projectleden Hans Hoogenraad en Bas Landweer – speciaal ook de 

medewerking van Andrea Olieman van de gemeente Gouda noemen. Ze denkt ook even terug aan 

Adri van den Brink, met wie ze zo vaak op pad was voor het project toen hij plotseling overleed.  

Op 21 juni zal ongetwijfeld waardering worden uitgesproken voor de grote inzet en het 

doorzettingsvermogen van Marianne Lint en haar collega’s. (GJJ)  
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Vaste boekencommissie Die Goude van start  
 

 
Het uitgeven van boeken over de Goudse geschiedenis is een kerntaak van Die Goude. Inmiddels telt 
de reeks 46 titels. Om die taak adequaat te kunnen blijven uitvoeren in een veranderende 
boekenwereld, heeft het bestuur afgelopen januari een nieuwe leidraad vastgesteld voor het 
publiceren van boeken. Ook is een vaste boekencommissie ingesteld, waarvan de leden ervaring 
hebben met het schrijven en uitgeven van boeken. Per casus kan de commissie worden aangevuld 
met deskundigen op het terrein dat in het boek wordt behandeld.  
In Nieuwsbrief 119 van oktober 2021 stond een oproep om u aan te melden als lid van de commissie. 
Als lid van de vaste boekencommissie heeft het bestuur inmiddels aangewezen:  
 
Marc Couwenbergh: politicoloog en publicist van vooral kunsthistorische en historische uitgaven; 
Paul van Horssen: historicus, hoofdredacteur van Tidinge en als bestuurslid van Die Goude direct 
betrokken bij de uitgave van Geschiedenis van Gouda; 
Theodoor Schipper: adjunct-uitgever bij een educatieve uitgeverij; 
Ton Schönwetter: historicus en werkzaam in de schrijvende journalistiek en PR; voorheen uitgever 
van boeken en bladen. 
 
Ideeën voor boeken 
De boekencommissie gaat samenwerken met auteurs, bij voorkeur zo vroeg mogelijk, in het gehele 
traject van manuscript naar publicatie. Daarbij kan het gaan om advisering over de inhoud, maar 
zeker ook om de vraag wat voor soort uitgave/boek het zou moeten worden. Een academische 
studie, of is een populair-wetenschappelijke uitgave geschikter? Doel van de inzet van de 
boekencommissie is om te komen tot die uitgave die de beoogde doelgroep ook werkelijk gaat 
bereiken. Daarvoor is van begin af aan aandacht nodig voor de marketing van de publicatie.  
Om contact op te nemen met de boekencommissie is het niet nodig om een kant-en-klaar 

manuscript te hebben. Juist 
wie alleen nog maar een 
idee heeft voor een boek 
dat een aanvulling kan zijn 
op de reeks publicaties 
over de Goudse historie, is 
welkom. De 
boekencommissie nodigt 
ook ervaren auteurs uit om 
in een vroeg stadium aan te 
kloppen. In alle gevallen 
vergt het immers tijd om 
na te gaan hoe de 
historische waarde van de 
uitgave zich verhoudt tot 
de kosten en de 
opbrengsten ervan, al of 
niet inclusief subsidie. 
(Marc Couwenbergh) 
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Behoedde tolerantie Gouda echt voor de Beeldenstorm? 
verslag lezing Tom Hage 
 

 

‘Er wordt steeds gezegd dat de politieke en religieuze tolerantie in Gouda de Sint-Janskerk heeft 

behoed voor de verwoesting van de Beeldenstorm. Maar klopt dat wel? Als je Gouda vergelijkt met 

Rotterdam en Haarlem, waar ook één parochiekerk voor de hele stad was – de Sint-Laurenskerk 

resp. de Sint-Bavokerk – dan zie je dat ook die niet door de Beeldenstormers zijn geplunderd en 

verwoest. En net als in Gouda had je ook daar een magistraat die gewaarschuwd was en die snel 

maatregelen nam: stadspoorten dicht, kerk op slot, schutters controleren op betrouwbaarheid en 

scherp toezien op mogelijke onrust. Alles om orde en rust te bewaren en Alva geen aanleiding te 

geven tot het starten van een onderzoek.’ 

Historicus Tom Hage is oud-voorzitter van de Stichting Goudse Sint-Jan en schreef een artikel voor 

de speciale april-editie van de Tidinge, gewijd aan de dubbelexpositie Beleef het Wonder van 

Gouda. Op woensdag 13 april jl. verzorgde hij een lezing getiteld ‘Beleef het Wonder van Gouda – 

De Sint-Jan tussen Rome en Reformatie (1552-1572)’. Hij schetste het beeld van een stad waarvan 

de bewoners zich na de grote kerkbrand van 1552 veel moeite getroostten om hun parochiekerk jaar 

na jaar weer op te bouwen en van altaren, altaarstukken, beelden en glas-in-loodramen te 

voorzien. Jaren waarin hervormers binnen de katholieke kerk actief waren, koning Philips II en 

landvoogdes Margaretha van Parma een hard beleid tegen ketters voerden en het protestantisme 

steeds meer aan invloed won. Dat de vijf altaarstukken die nu in de Sint-Jan worden getoond het 

jubileumjaar van Gouda 750 hebben bereikt, komt doordat de Beeldenstorm van 1566 aan Gouda 

voorbij is gegaan. 

Hage: ‘In de jaren na 1560 had je kleine aantallen wederdopers, lutheranen en calvinisten in de 

stad, maar die roerden zich nauwelijks. De Beeldenstormers waren rondtrekkende bendes die vanuit 

de Zuidelijke Nederlanden naar het noorden kwamen en toesloegen waar ze geestverwanten in een 

stad of dorp vonden die hen konden helpen met plunderen en vernielen. In Gouda zijn ze niet voor 

de stadspoorten verschenen en de eventuele sympathisanten in de stad hebben zich waarschijnlijk 

door de maatregelen van het stadsbestuur gedeisd gehouden. Nu had je in Gouda hervormers als 
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Erasmus en Herman Lethmaet die een zekere 

invloed op het geestelijke klimaat hadden. 

Maar ik denk dat het pragmatisme van de 

magistraat toch een grotere rol heeft 

gespeeld in de ontwikkelingen die ertoe 

leidden dat de Beeldenstorm in Gouda niet 

tot verwoestingen heeft geleid.’ 

Volgens Hage, die nauw betrokken was bij 

het opzetten van genoemde expositie, waren 

de jaren 1552-1572 van groot belang in de 

geschiedenis van de Sint-Janskerk. Het waren 

de jaren voorafgaand aan de Alteratie (1572-

1573), waarbij de katholieke parochiekerk 

werd toegewezen aan de calvinisten en 

omgevormd tot een protestantse stadskerk. 

In deze jaren kreeg eerst Lethmaet, 

hulpbisschop van Utrecht en gesteund door 

bisschop Joris van Egmond, gelegenheid om 

zijn bijbels-humanistische opvattingen – het 

Woord van Christus moet centraal staan – in 

de thematiek van de Goudse Glazen uit te 

beelden; na de troebelen van 1566 gaven 

Philips en Margaretha via de volgende serie Goudse Glazen uiting aan hun intenties tot strenge 

kettervervolging. Bij de Alteratie werden altaren en altaarstukken verwijderd en veelal elders 

opgeslagen. De ‘katholieke’ Goudse Glazen werden niet verwijderd, maar voor de daaropvolgende 

serie glas-in-loodramen werden wel meer typisch ‘protestantse’ thema’s gekozen, alsook 

afbeeldingen die de Opstand moesten legitimeren als een strijd tegen de tirannie en voor de 

vrijheid van consciëntie. In Museum Gouda is in het kader van Gouda 750 nu een selectie van de 

cartons of werktekeningen van deze Goudse Glazen te zien. (JPvdZ) 

  

Een van de Wonderen van Gouda: het Jozef-altaarstuk van Michiel Claesz (1570) terug in de Sint-Jan 
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Eindelijk weer normale ledenvergadering voor Die Goude 
 

 
Op woensdag 13 april was het – voor het eerst in drie jaar – weer mogelijk om als historische 
vereniging een Algemene Ledenvergadering te houden, zoals die volgens de statuten is bedoeld: met 
een agenda, met stukken, met leden in de zaal en een bestuur achter de tafel. Voorzitter, secretaris 
en penningmeester gingen er zelfs voor op het podium zitten van sociëteit Concordia. Voorzitter 
Ronald Verkuijl was verheugd over de flinke opkomst. De jaarstukken werden zonder commentaar 
conform voorstel vastgesteld: het jaarverslag 2021, daarna - gehoord het goedkeurend verslag van 
de kascommissie - de jaarrekening 2021. Van bestuurszijde werd op enkele punten een toelichting 
gegeven. Aanvullend werd besloten: 
a. Het overschot over 2021 van €14.171 toe te voegen aan het eigen vermogen; 
b. Het zgn. boekenfonds op te heffen en de jaarlijkse boekenuitgaven en –opbrengsten deel te 

laten uitmaken van de gewone exploitatie om zo de financiële transparantie te verhogen; 
c. De jaarrekening 2021 op de website te publiceren volgens de richtlijnen voor verenigingen die 

willen voldoen aan de zgn. ANBI-status. 
Aan het bestuur is decharge verleend voor het in 2021 gevoerde financiële beleid. 
 
Ook de begroting 2022 en de eenmalige begroting in het kader van Gouda750 zijn conform voorstel 
door de ALV vastgesteld. In zijn toelichting meldde voorzitter Verkuijl dat het bestuur zich beraadt 
op een eenmalige bestemming ‘in de geest van de statuten’ van een deel van de algemene reserve. 
Er zijn gesprekken gaande over de toekomstige inrichting en exploitatie van het Stadhuis en de rol 
van Die Goude daarin. Ook de bestuursstructuur is in discussie, waarbij de relatie tussen bestuur en 
werkgroepen een centraal thema is. Het aantal bestuursleden moet voor alert optreden niet te 
groot zijn. Het bestuur wil de communicatie tot een speerpunt van beleid maken. Dat wordt 
gefaseerd gedaan, waarbij de aanpak van de website vooropstaat.  
Tot leden van de kascommissie 2022 benoemde de ALV Fred de Mooij, Richard Okkerse en Henk de 
Vries. Bij het agendapunt Bestuurswisseling werd Henk Vereijken benoemd in de vacature-Eelkman 
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Rooda en werd Paul van Horssen voor een tweede periode herbenoemd. De ALV nam kennis van het 
statutair aftreden van Bianca van den Berg, Jan Willem Eelkman Rooda en Gert Jan Jansen. Bij hun 
acht jaar inzet werd verder niet stilgestaan. De voorzitter gaf aan dat het bestuur hen nog zal 
bedanken. 
 
De ALV begreep ook dat de vacatures-Roelofs en –De Haan nog niet zijn ingevuld en dat het bestuur 
daarmee uit nog slechts zeven leden bestaat. Het leidde in de Rondvraag tot uitingen van zorg. 
Gevraagd werd om speciaal te letten op de aanwezigheid van voldoende historische 
onderzoekservaring. Voorzitter Verkuijl gaf aan dat het bestuur in elk geval voor twee vacatures 
actief aan het zoeken is. Vanuit de zaal werd verheugd gereageerd op de inzet om een rol te spelen 
in de toekomstige positie van het Stadhuis. Kritischer was de opstelling waar het ging om het 
beperken van het financieel risico bij het uitgeven van boeken, zoals bij Geschiedenis van Gouda 
zou zijn gebeurd. Van bestuurszijde werd aangegeven dat dit al iets is bijgesteld bij nieuwe 
uitgaven. Ook de verkoop van Geschiedenis van Gouda heeft financieel wel degelijk wat opgeleverd 
voor de vereniging. Een lid had zich gestoord aan het feit dat op 20 november 2021 bij de 
presentatie van Geschiedenis van Gouda enkele leden wel € 2,50 korting hebben gekregen en 
anderen niet. De voorzitter gaf toe dat de verkoop niet vlekkeloos is verlopen. Wie zich financieel 
benadeeld voelt, kan in overleg treden met de penningmeester. Ter vergadering bleek overigens dat 
er verschillend wordt aangekeken tegen de mogelijkheid om als vereniging af te wijken van de zgn. 
vaste boekenprijs. 
 

Informele ledenbijeenkomst 
 
In aansluiting op de ledenvergadering organiseerde het bestuur een informele bijeenkomst voor de 
leden die actief zijn in werkgroepen, gildes, redacties enzovoort. Tijdens dit samenzijn richtte de 
voorzitter zich speciaal tot Nico J. Boerboom, die is gestopt als webmaster en fotograaf van de 
vereniging. Ronald Verkuijl somde de belangrijkste verdiensten van Nico op en overhandigde een 
attentie. Nico sloot af met een dankwoord waarin hij zijn activiteiten samenvatte, de vele mooie 
momenten, maar ook de dingen die wel eens tegenvielen. ‘Terugtreden is op een bepaald moment 
nodig, want jongeren moeten ook ruimte krijgen om leuke dingen te doen’, aldus Nico. Op de foto 
staat hij rechts, links van hem Laura Boerboom-Mansveld. (GJJ)   
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Feestjaar Gouda750 in volle gang 
 

 

Op dinsdag 12 april ging het feestjaar Gouda750 officieel van start. Koning Willem-Alexander kwam 

naar Gouda om de tentoonstelling ‘Beleef het Wonder van Gouda’ te openen. Zijne Koninklijke 

Hoogheid liep daarvoor naar het koor van de Sint-Janskerk, niet om een lint door te knippen, maar 

om twee stukken lint met elkaar te verbinden: Geef Gouda door! De Koning werd daarbij 

geassisteerd door (van links naar rechts) Jaap Smit, Commissaris van de Koning in Zuid-Holland, 

Femke Haijtema, directeur Museum Gouda, Jaap van Rijn, directeur Stichting Goudse Sint-Jan, en 

Pieter Verhoeve, burgemeester van Gouda. Op de achtergrond leden van het Jeugdtheaterhuis. De 

redactie van de Nieuwsbrief zat op dat moment vast in het bankenplan van de kerk, maar dankzij 

fotograaf Pim Mul hebben we toch een unieke foto van dit gebeuren.  

De Gouda750-evenementen volgden elkaar op. De redactie pikte er een paar uit met een meer 

historisch karakter.  
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Maar liefst vier burgemeesters waren er op vrijdag 

6 april jl. aan het eind van de middag nodig om 

‘Expo Gouda Maakt’ te openen: de oud-

burgemeesters James en Jan Hein Boone, 

burgemeester Pieter Verhoeve en 

kinderburgemeester Junia de Ridder. Bij dit 

Gouda750-evenement wordt de vroegere Goudse industrie in beeld gebracht. De tentoonstelling in 

de voormalige Viruly-zeepfabriek op Buurtje 9 is tot eind september te zien op woensdag tot en met 

zondag van 12 tot 18 uur. Het is een initiatief van Goudasfalt met steun van o.a. Croda.  
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Op maandag 11 april stonden de 50 Goudse iconen (zie foto op blz. 14) opgesteld voor het Stadhuis, 

klaar om de volgende dag ook door Koning Willem-Alexander bewonderd te worden. Inmiddels staan 

ze op 50 plekken in de stad en genieten veel belangstelling; in de nachtelijke uren soms iets te 

veel. 

 

Op woensdag 13 april 

volgde een zgn. preview 

van ‘Beleef het Wonder 

van Gouda’ voor gasten 

van de Sint-Jan en 

Museum Gouda. Hierbij 

kwamen Jaap van Rijn 

(Sint-Jan), Femke 

Haijtema (Museum 

Gouda), Thierry van Vugt 

(B&W Gouda) en Ingmar 

Reesing (Museum Gouda) 

aan het woord. In de 

toespraak van Thierry van 

Vugt werd de naam van 

oud-directeur Marc de 

Beyer van Museum Gouda 

wel erg vaak genoemd. 

Snel werd duidelijk 

waarom. B&W van Gouda hebben hem voor zijn verdiensten de erepenning van Gouda in brons 

toegekend. Zonder Marc was de tentoonstelling ‘Beleef het Wonder van Gouda’ er waarschijnlijk 

niet geweest, aldus de wethouder. Tijdens de preview speciale aandacht voor het zgn. 

Toekomstglas dat gedurende het feestjaar Gouda750 te zien is op de plek van mozaïekglas 1b. Zo’n 

800 leerlingen van Goudse basisscholen geven op die manier Gouda door. Het project van 

Cultuurhuis Garenspinnerij en Brede School Gouda werd begeleid door de Goudse kunstenaars Suzan 

Schuttelaar en Judith Sluijter. Femke Haijtema riep twee van de makers naar voren. Liederen uit de 

periode 1550-1570 vormden de muzikale bijdrage aan de preview. Stadsorganist Gerben Budding en 

sopraan Nanette Mans brachten liederen uit de periode die de tentoonstelling in beeld brengt, resp. 

van Orlando di Lasso, van Giovanni Paolo Cima en van Jacobus Clemens non Papa. Laatstgenoemde 

zou mogelijk ooit in de Sint-Jan zijn geweest. 

 

Die avond om 20.00 uur gaf Tom Hage voor 

de Historische Vereniging Die Goude een 

lezing over de historische achtergronden 

van de tijd die ‘Beleef het Wonder van 

Gouda’ in herinnering roept. Zie verder het 

verslag van Jean-Philippe van der Zwaluw 

op blz. 9. 

 

Op zaterdagmorgen 16 april werd op 

Keizerstraat 2 de ‘Kraamkamer van de 

Vrijheid’ geopend, de tentoonstelling in het 

Remonstrantse poortje en het laantje er 

naartoe, ingericht ter gelegenheid van de 

500ste geboortedag van Coornhert. Paul 

Abels, voorzitter van de projectgroep 

Coornhert van Die Goude, had de regie van 

de bijeenkomst. Wethouder Thierry van 

Vugt sprak openingswoorden en eigenaar 

Hans Verwey deed letterlijk de deur open. 

En er was beschuit met muisjes. Aan de 

opening van de Kraamkamer van de Vrijheid 

ging de onthulling van een nieuw beeld van 
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Coornhert vooraf. Kunstenaar is oud-Gouwenaar Niek Tom, die vertelde van zijn band met Gouda en 

met de vrijdenker. In het augustusnummer van Tidinge gaat het Gouwe Verhaal over Niek Tom. 

Oud-stadsdichteres Klara Smeets droeg een nieuw gedicht voor over Coornhert, dat zij die nacht nog 

had afgemaakt. Eenmaal uitgesproken, wist zij het beeld binnen één seconde te onthullen. Gelukkig 

stond de fotograaf van de Nieuwsbrief op de goede plek. De tentoonstelling ‘Kraamkamer van de 

Vrijheid’ is geopend op woensdag tot en met zondag van 13.00 - 17.00 uur. 

 

Een paar uur later op 16 april werd op de 

kop van het perron tussen spoor 3 en 4 

van station Gouda het eerste exemplaar 

uitgereikt van het boek Gouda in Beeld en 

Gedicht. Initiatiefnemer en stadsdichter 

Peter Noordhoek gaf het boek aan 

wethouder Michiel Klijmij-van der Laan. 

Pakweg 70 historische foto's van Gouda 

zijn gekoppeld aan passende gedichten 

van 20 verschillende Goudse dichters en 

aan een korte historische beschouwing. 

Alle van oorsprong zwart-witte foto's zijn 

niet alleen van woorden, maar ook van 

kleur voorzien. Op het perron droeg Peter 

Noordhoek zijn gedicht voor bij de foto 

van de Gouwenaars die in 1945 per trein 

terugkeren van de gedwongen 

Arbeitseinsatz. Het samenzijn werd 

voortgezet op het terras van Keck op het 

Stationsplein. Een aantal dichters droeg 

een werk voor, zoals Oliver Kruse-

Dougherty en Hanneke Leroux. Ook 

vertrok er een eerste stadswandeling (o.l.v. Corry de Jong van het Goudse Gidsen Gilde) langs 

locaties uit het boek. Er is een flyer met routekaart en een Xplre Gouda app. Het boek kost €20.  

 

Dan hebben we het nog helemaal niet gehad over de Goudse Giganten, over Gouda op grote hoogte, 

over het 

speciale - 

historische - 

stripboek Het 

Gouden 

Geheim, over 

1054 Goudse 

straten in 

beeld, dat 

kloeke 

werkstuk van 

kijkopstraat.nl 

en nog heel 

veel andere 

projecten. 

Wat geweldig 

om te zien hoe 

zeer 

uiteenlopende 

initiatieven ons allen in beweging kunnen brengen, als bezoeker en als vrijwilliger, niet alleen 

geïnteresseerd in de historie, maar ook in de toekomst. Er is zo veel te zien en te beleven. Zie 

https://gouda750.nl/. (GJJ) 

  

https://gouda750.nl/
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Femke Haijtema, interview met directeur Museum Gouda 
 

‘Welkom! Je treft me op de 50e dag van mijn werk bij Museum Gouda. Leuk om kennis te maken 

met de historische vereniging in Gouda, waar ik zeker lid van ga worden,’ zo begint het gesprek met 

de nieuwe directeur van Museum Gouda, Femke Haijtema. Haar gezicht kennen we inmiddels 

dankzij de opening van Gouda750 en de tentoonstelling ‘Beleef het Wonder van Gouda’, waar ze 

koning Willem-Alexander mocht begroeten en toespreken. Op 2 april stond er al een interview met 

haar in het AD Groene Hart. Daarin werd wel aangeduid wat ze niet is (historicus of 

kunsthistoricus), maar niet wat ze wel is van huis uit. ‘Ik heb algemene sociologie gestudeerd met 

accenten op cultuur- en stadssociologie. Jong afgestudeerd kwam ik terecht op een 

onderzoeksafdeling van het Ministerie van Sociale Zaken om te ontdekken dat je het helemaal niet 

naar je zin kunt hebben in een baan: de organisatie te groot, het werk te ver van het dagelijks 

leven afstaand. Hier moet ik weg!’ Om ruimte voor een nieuwe koers te creëren solliciteerde Femke 

als secretaresse bij het Rembrandthuis in Amsterdam en daar ontdekte ze hoe inspirerend het is 

vanuit een historische plek en belangwekkende kunstwerken verhalen te gaan verzamelen en het 

verleden tastbaar te maken. Al snel kon ze aan de slag met de communicatie en marketing van het 

museum. Bij Museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam werd ze daarna hoofd marketing en in 

die functie ging ze vervolgens ook het nieuwe Fries Museum op de kaart zetten, in de provincie waar 

Femke is opgegroeid. Na twee jaar werd de taak uitgebreid met de verantwoordelijkheid voor de 

programmering en tentoonstellingen, een welkome stap richting de inhoud. In Leeuwarden was ze 

de afgelopen jaren onder meer verantwoordelijk voor projecten als Mata Hari, Wij Vikingen, Oog in 

oog met oorlog en - in Keramiekmuseum Princessehof - voor Gezonken Schatten. Die kennis en 

ervaring en ongetwijfeld ook haar open en enthousiaste uitstraling waren waarschijnlijk voor de 

Goudse selectiecommissie doorslaggevend. ‘Volgens mij is het niet nadelig dat ik geen 

kunsthistorische achtergrond heb. Het museum heeft uitmuntende andere medewerkers die deze 

wel hebben. Ik hoef het op inhoudelijk gebied niet beter te weten dan zij.’ 

 

De entree in de nieuwe baan had het karakter van een snelkookpan. Met de neus in de boter vallen, 

werd ook wel gezegd. In een snel tempo moest Femke mensen leren kennen, afspraken doorgronden 

en vertalen in woorden en handelingen. Dat ging goed. Wie erbij was, zag iemand die natuurlijk 

optrad en die er al jaren leek te werken, ook al ging het om de uitvoering van plannen die anderen 
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hadden bedacht. Nu de tentoonstelling met haar andere openingstijden eenmaal draait, is de vraag: 

wat gaat nu de aandacht vragen?  

Femke: ‘Naast het gegeven dat ik nog iedere dag mensen leer kennen en mijn Gouda-kennis aanvul, 

is er een duidelijke opdracht. Die betreft niet de tentoonstellingen voor dit jaar, want die liggen al 

vast. Het huidige beleidsplan van het museum, nog ontwikkeld door Gerard de Kleijn, heeft de 

looptijd 2015-2022. Het beleidsplan is de basis voor de activiteiten die je als museum in de 

volgende periode opzet, inclusief de tentoonstellingen. Eind april hebben we intern de eerste sessie 

gehad rond dat thema: Wat voor een soort museum zijn we en wat willen we zijn? Hoe zien we de 

relatie kunst en geschiedenis? Natuurlijk heb ik daar ideeën over, maar die wil ik binnen het team 

toetsen en uitwerken, maar ook met ‘de omgeving’ die ik meer bij het museum wil betrekken. 

Verwacht geen enorme breuk, maar meer een accentverlegging. Wat mij betreft ontwikkelt Museum 

Gouda zich rond drie thema’s: 

1. Kunsttentoonstellingen waarin een relatie met Gouda of de museumcollectie aantoonbaar is. 

Neem ‘Kaarslicht’ als voorbeeld.  

2. Verhalen van Gouda, waarin we samenwerken met Gouwenaars uit de hele stad. Denk hierbij aan 

‘Stip op de horizon’ of aan ‘Met andere ogen’. 

3. Stadsgeschiedenis, met de maquette 1562 als uitgangspunt; die hoort in het museum thuis. De 

geschiedenis van Gouda willen we nog inclusiever vertellen, zodat iedereen zijn geschiedenis kan 

terugvinden. Met de collectie kan dit op een interessante manier gepresenteerd worden, zonder het 

statische beeld van een oudheidkamer op te roepen. 

 

We willen meer verhalen vertellen en mensen naar binnen halen. Om dat te kunnen hebben we de 

kennis en de ervaring van verenigingen hard nodig: de Historische Vereniging, het Goudse Gidsen 

Gilde, de archeologische vereniging, enzovoort. Dat op een goede manier te organiseren is – naast 

de samenwerking met de Sint-Jan, het streekarchief en andere professionals - een mooie opdracht. 

Als de honderd-dagenperiode voorbij is, kan ik er vast meer over zeggen.’ (GJJ) 

 

 

Het Regentenportret hangt er weer 

Sharon en Lennart van Gastel hebben dinsdag 26 april in de Regentenkamer van het WSHS-hotel het 

gerestaureerde portret onthuld dat Jan Fransz. Verzijl in 1644 maakte van de regenten van het 

Aalmoezeniersweeshuis. De eigenaars van het hotel legden uit welke afwegingen zij maakten toen 
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bij de inrichting van het hotel de vraag aan de orde kwam wat er moest gebeuren met dit 

schilderstuk, waarop de regenten de bouwtekeningen en de begroting doornemen van het toen 

nieuw te bouwen weeshuis. Past het bij de moderne uitstraling die werd beoogd? De uitkomst: ja 

het is passend, het hoort hier thuis, maar het moet er wel goed uitzien. Het verkeerde bepaald niet 

in optimale staat. De gedachte om dat klaar te hebben bij de opening in mei 2021 bleek wat te 

optimistisch. Vanaf de opening heeft er een wat vlekkerige zwartwit kopie gehangen.  

Daarop trokken Sharon en Lennart gezamenlijk het laken terug dat over het doek hing en konden 

alle aanwezigen (waarvan meer dan 10% oud-inwoner van het Twentse Goor) zien hoe het schilderij 

erop vooruit is gegaan, twee keer gevernist in verband met de functie van de gebruiksruimte. 

Femke Haijtema, directeur Museum Gouda, gaf een korte toelichting op het werk dat eigendom is 

van de gemeente Gouda, behoort tot de collectie van Museum Gouda, maar hangt in een private 

omgeving. Zij dankte de sponsoren: naast de gemeente en het hotel ook de Vereniging van Goudse 

Museumvrienden en White House Development. Wethouder Van Vugt gaf aan dat hij met enige gêne 

het woord voerde nu hij begrepen had in welke erbarmelijke staat dit gemeentelijk eigendom 

verkeerde, voordat het in handen van restauratoren werd gegeven. Hoewel het hier niet om een 

Gouda750-project ging, vond hij de restauratie van het doek wel een treffend voorbeeld van ‘Geef 

Gouda door’. 

Vervolgens kwamen de twee restauratoren (niet te verwarren met de restaurateurs) aan het woord: 

Caroline van der Elst over het doek en Miko Vasques Dias over de lijst. Caroline maakte duidelijk dat 

het niet alleen gaat om slijtage door ouderdom, maar ook om het wegwerken van de gevolgen van 

eerdere restauraties. Naast beschadigingen en scheuren in het doek en oude vernislagen, zaten er 

vullingen met een teveel aan bijenwas, bobbeltjes in het doek 

en vlekken door overschilderingen. Ook Miko moest een aantal 

maatregelen van oude restauraties ongedaan maken. Een 

verrassing was de 17e-eeuwse lijst. Het bleek een geëboniseerde 

grenen lijst te zijn. De binnenlijst bleek van later datum. Die is 

niet terug gerestaureerd, maar blijft verguld. Tot slot kwam 

WSHS-chef-kok Martijn Kajuiter aan het woord. Hij ontwikkelde 

speciaal voor deze gelegenheid een gebakje op basis van VOC-

kruiden en lokale producten, voorzien van een beeld van het 

schilderij zoals het vanaf de opening van het hotel te zien was. 

Een definitieve naam had het nog niet, want ‘regentengebakje’ 

zou ook mensen kunnen afstoten.  
Bij zo’n verslag hoort een foto van het schilderij in de nieuwe 
staat. Om die te maken zonder lichtweerschijn is een 

professional nodig. Als zo’n foto er is, stuurt Museum Gouda die toe. (GJJ)  

 

Leen Ouweneel schrijft Regenten en de waterlinie in het 
Rampjaar 
 

Er is een nieuw boek verschenen over de Oude Hollandse 

Waterlinie, waarvoor Leen Ouweneel diepgaand 

archiefonderzoek heeft gedaan. Hij beschrijft hoe de Waterlinie 

tot stand kwam en hoe de bestuurlijke elite in deze benarde 

omstandigheden optrad. Zij moesten daarbij vaak een beroep 

doen op het gezag van prins Willem III en de  zogenaamde 

‘sterke arm’ van het leger om weerstand met name bij de 

boerenbevolking het hoofd te kunnen bieden. 

Leen Ouweneel (*1942) was werkzaam als financieel-

administratief deskundige en studeerde Cultuurwetenschappen 

(richting cultuurgeschiedenis) aan de Open Universiteit. Leen, 

ook lid van Die Goude, heeft diverse publicaties op zijn naam 

staan. 

Het boek wordt uitgegeven door Historische Uitgaven 

Schoonhoven. Het kost € 24,95. Zie verder https://www.historischeuitgavenschoonhoven.nl/  

https://www.historischeuitgavenschoonhoven.nl/


 

20 
Nieuwsbrief nr. 124  Historische Vereniging Die Goude (mei 2022) 

Frits Booy doneert Van Goor-collectie aan SAMH 
 

Neerlandicus Frits Booy heeft 

de Stichting Vrienden van 

Archief en Librije (SVAL) op 21 

april jl. verblijd met de 

schenking van 150 historische 

kinder- en jeugdboeken uit 

zijn collectie. Deze boeken 

zijn alle uitgebracht door 

uitgeverij Van Goor toen zij 

nog in Gouda actief was. 

Namens de SVAL tekende 

secretaris Thea van 

Wordragen de schenkingsakte, 

samen met de schenker. De 

stichting brengt deze 

verzameling onder bij het 

Streekarchief Midden-Holland 

(SAMH), dat reeds het 

bedrijfsarchief en de fondsbibliotheek van Van Goor Gouda in zijn collectie heeft. 

De schenking vormde het slotakkoord van een studiedag van de Stichting Geschiedenis Kinder- en 

Jeugdliteratuur (SGKJ) rond het thema jeugdpoëzie. Frits Booy verzorgde een lezing over de 

kindergedichten van Pieter ’t Hoen, en wijdde daarna enige woorden (en plaatjes) aan zijn Van 

Goor-collectie, waarvan een deel die dag al ter plekke in een vitrine te bewonderen was. Het zijn 

kleurrijke en vaak ook zeldzame 

uitgaven, met versjes en verhaaltjes 

van o.a. Lucie Snoeck en Cornelia 

Maria Jolmers-Ronday en illustraties 

van o.a. Sijtje Aafjes en Berhardina 

Midderigh-Bokhorst.  

Gerrit Benjamin van Goor (1816-

1871) begon in 1839 een uitgeverij, 

drukkerij en boekwinkel aan de 

Kleiweg en specialiseerde zich in 

educatieve uitgaven, zoals de 

beroemde Kramers’ woordenboeken, 

en in kinder- en jeugdliteratuur. Zijn 

zonen zetten G.B. van Goor & Zonen 

Uitgeversmaatschappij in Gouda 

voort. Kleinzoon Isaac Noothoven van 

Goor (1879-1961) verhuisde het 

bedrijf in 1929 echter naar zijn 

woonplaats Den Haag, waarmee 

Gouda na negentig jaar haar 

bekendste uitgeverij verloor. Zie verder het themanummer van Tidinge van Die Goude over de 

uitgeverij https://www.diegoude.nl/wp-content/uploads/2022/01/Tidinge-2019-3.pdf. 

SAMH-directeur Coretta Bakker-Wijbrans was verheugd over de schenking. ‘Het SAMH heeft een 

flinke collectie van Van Goor, maar deze verzameling omvat titels die wij niet hadden, onder meer 

de zogenoemde ABC-boekjes en enkele fraai geïllustreerde prentenboeken. Daarom ben ik blij dat 

de heer Booy aan ons heeft gedacht.’ De schenker gaf aan een goede bestemming voor (delen van) 

zijn collectie te hebben gezocht, omdat zijn familie er weinig belang in stelt. Hij gaf toe dat het 

afscheid hem desondanks wat zwaar viel. ‘Over deze laatste drie’, die hij persoonlijk aan Bakker 

overhandigde, ‘heb ik zelfs geaarzeld of ik ze wel moest overdragen. Dus ik heb ze maar gescand 

zodat ik ze toch enigszins bij me houd.’ Alle titels worden de komende tijd toegevoegd aan de 

SAMH-collectie. Daarna  zijn ze voor onderzoekers en liefhebbers op te vragen in de studiezaal. 

(JPvdZ) 

https://www.diegoude.nl/wp-content/uploads/2022/01/Tidinge-2019-3.pdf
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Kunstschilder Van der Kroef bij oude vriend Gerrit Kloens 
 

Op Molenwerf 30 wordt een klein Gouda750-evenement gehouden. Tot het eind van de feestperiode 

zijn er elke zaterdagmiddag tekeningen, schilderijen en etsen van Gerrit Kloens te zien. Deze 

geboren Dordtenaar woonde en werkte tientallen jaren op dat adres. Samen met de Goudse 

kunstschilder Peter van der Kroef ging de redactie kijken. Net als Gerrit heeft Peter honderden 

keren stukjes van Gouda getekend en geschilderd. Zij waren niet alleen collega’s, maar ook 

vrienden. ‘Hoe vaak heb ik hier niet aan de koffie gezeten’, zegt Peter, ‘meestal met een gevulde 

koek die ik bij Herfst ging halen.’ De begrafenis van Gerrit Kloens in 2017 kon hij niet bijwonen, 

omdat hij ergens in Europa aan het schilderen was. Het is dubbel plezierig dat de ‘suppoost van 

dienst’ op 23 april een oude bekende is, ook een vriend van Gerrit Kloens: de Moordrechtse 

historicus Govert (Bonnie) Snoek. Samen weten ze veel over Gerrits herkomst en ontwikkeling als 

kunstenaar te vertellen. De naam IJsselstein komt boven, de eigenaar van het pand waar Gerrit 

onderdak vond toen zijn atelier in Dordrecht, in het monumentale pand van Pictura, hem te druk en 

te luidruchtig werd. Gerrit kende Hans IJsselstein, de vader van de huidige eigenaar, via de 

Rozenkruisers. Deze Hans IJsselstein was oprichter van een kleine 

plateelfabriek aan de Turfmarkt, later in de Van Strijenstraat. Volgens 

Peter van der Kroef haal je plateel van IJsselstein er op een tentoonstelling 

meteen uit. Over de relatie met de Rozenkruisers kan Bonnie Snoek alles 

vertellen, want in 1998 promoveerde hij op De Rozenkruisers in Nederland. 

Van Gerrit Kloens staat vast dat hij ooit het centrum van de Rozenkruisers 

in Bilthoven geschilderd heeft, maar dan als huisschilder. Dat was zijn vak. 

Zijn vader had een schildersbedrijf in Dordrecht; broer Adriaan dreef een 

halve eeuw ’t Rembrandthuis in die stad, een speciaalzaak in 

schildersbenodigdheden. Dat is ook de erfgenaam en eigenaar van het werk 

dat nu in Gouda tentoongesteld wordt. Gerrit Kloens was nooit getrouwd. 

Wel kreeg hij op latere leeftijd nog een langjarige WALS-relatie met de 

weduwe van een dominee, waarin hij erg gelukkig was: Woon Apart Leef 

Samen. Zowel Peter als Bonnie herinneren zich hoe plezierig het was om in 

hun midden te zijn. Vaak musiceerden Dina en Gerrit samen. Wat betreft 

de artistieke kwaliteiten van Gerrit weet Bonnie dat hij ooit zakte voor het 

Jeugdig zelfportret  
Gerrit Kloens 
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schildersexamen op de ambachtsschool, terwijl hij tegelijkertijd een prijs won op het 

toelatingsexamen tot Pictura in Dordrecht. Voor dat laatste moest je heel wat in je mars hebben. 
Pictura is het oudste tekengenootschap van Nederland. Peter wijst erop hoe veelzijdig Gerrit Kloens 

was: niet alleen stadsgezichten en panorama’s, ook bloemen en portretten, niet alleen aquarellen 

en pentekeningen, ook drogenaaldetsen en houtskooltekeningen. Daarnaast blijft bij welk een 

bescheiden en aardige man hij was. Zo blijft hij in herinnering. Het is te hopen dat zijn tekeningen 

van Gouda bewaard en toegankelijk blijven. (GJJ) 

 

Het Tolhuis 
Goudse gevels 3: tekeningen van Peter van der Kroef 
 

 

Van het Tolhuis aan het eind van de Westhaven heeft Peter van der Kroef meermaals een schilderij 

gemaakt. Het is een pand dat verscheidene bewoners en bestemmingen heeft gekend. De laatste 

jaren zit er onder andere een advocatenkantoor in. Dat doet Peter van der Kroef denken aan een 

voorval dat zich ooit bij zo’n kantoor (uiteraard niet dit) voordeed.  

‘Een advocaat zag een keer op straat dat ik een mooi pand  zat te schilderen. Hij was zo onder de 

indruk dat hij spontaan vroeg om van zijn kantoor, een prachtig monument dat prima in de verf zat, 

ook een schilderij te maken. Een paar dagen later stapte ik het statige pand binnen en meldde me 

aan de balie. Een heer die daar langsliep vroeg meteen waar ik voor kwam. “Dag meneer”, zei ik, 

“ik kom het pand schilderen”. Hij keek mij verbaasd en ontstemd aan. Het was de compagnon van 

de man die de opdracht had gegeven. “Gaat NIET door, man. Er moet eerst een offerte komen en 

overleg over de kleurstelling. Bovendien, het is helemaal niet nodig.” Ik zei toen dat ik gewoon zou 

beginnen: “Ik weet niets van uw vak, maar ik weet wel dat een mondelinge overeenkomst ook 

rechtsgeldig is. Anders stuur ik een advocaat naar u toe”, terwijl ik achter de deur zijn compagnon 

hoorde lachen. Na uitleg mocht ik aan de gang voor twee - uiteindelijk - tevreden advocaten.’  
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Het woonhuis van Bruns, 
Rubriek ‘Monument en eigenaar’ nummer 7 
 

Het Huis van Bruns aan de Lage Gouwe 166 is 

sinds 1998 in het bezit van Bas van Beukering en 

zijn partner Anne. In Nieuwsbrief nr. 98 (2018) 

beschreef Bas de woelige historie van het pand. 

Het woonhuis werd gebouwd in 1901 in 

opdracht van Johann Laurentius Bruns, eigenaar 

van het Goudse warenhuis Bruns. Later 

fungeerde het onder andere als woonhuis en 

praktijkruimte voor dokter Kettler en zijn 

gezin, margarinefabriek Gouda’s Glorie had er 

kantoor en laboratorium, het was ooit een 

volgepakt pension voor Marokkaanse 

gastarbeiders én een sportschool. Dit alles 

heeft zo zijn sporen nagelaten. Van de 

oorspronkelijke bouw zijn wonder boven 

wonder veel van de originele plafonds met 

papier-laminé ornamenteno bewaard gebleven. 

Bas legt uit: ‘Papier-maché maak je door van 

papiersnippers en lijm een soort prut te maken 

en dat in een vorm te persen. Papier-laminé is 

steviger en bestaat uit geperste verlijmde lagen 

papier. De plafonds zijn eerst als losse 

elementen gemaakt en in combinatie met strak 

gespannen, gespijkerd linnen aangebracht. 

Kunstenaar Rins Heidema heeft op fantastische 

wijze een aantal plafonds gerestaureerd. 

Beneden wat kleinere zaken, maar op de 

slaapkamer zaten echt grote gaten, vanwege 

een lek bij een slecht gerepareerd balkon, waar 

doorheen regenwater naar binnen liep. Sowieso waren er veel lekken, bij regen stonden er in het 

begin verscheidene emmers.’  

Niet meer gebonden aan een plaats vanwege werk hebben Bas en Anne vanuit Limburg jaren 

gezocht naar een nieuwe woning. ‘Het was een beetje liefde op het eerste gezicht, het was iets 

unieks. Een huis waarvan alle plafonds zo bijzonder zijn uitgevoerd vind je verder nergens.’ Anne 

vult aan: ‘Je moest er wel een beetje doorheen kunnen kijken. De woonkamer was één knalgeel 

geverfde pijpenla van 4,20 m breed aan de voorkant en 3,90 m aan de achterkant en bijna 20 meter 

lang. Ik heb er nachten van 

wakker gelegen over hoe we 

het zouden kunnen inrichten. 

We hebben meubels ervoor 

ook op maat laten maken.’ 

Bas: ‘Toen wij het huis 

kochten, was het een troep. 

In de achtergevel was 

bijvoorbeeld een gat in de 

muur gezaagd om bij de Cv-

installatie en in de kelder te 

kunnen komen. Voor dat gat 

zat gewoon een plank. Van 

binnenuit was dat onmogelijk 

omdat daar een badkamer 

was gemaakt.’ Anne vult aan: 

‘Daar was een groot 

bubbelbad met vergulde 
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kranen en zeer luxe inrichting. Maar de keuken die erin zat, is heerlijk en ook de marmeren vloer 

met vloerverwarming hebben we laten liggen.’ Bas vertelt over de eerste jaren: ‘We hebben eerst 

de buitenkant gedaan, er zaten scheuren in de gevels, er waren stukken steen uitgevallen. Dat moet 

je grondig aanpakken. Een scheur heeft immers een oorzaak. Stukken ijzer in de muur bleken rot, 

die moesten eruit. Er is in overleg met de gemeente een nieuw roevendak gelegd waardoor de 

lekken zijn verholpen. Binnen hebben we de muren egaal geverfd en de ruimtes met moderne 

meubels ingericht.’ 

Dat er oorspronkelijk beneden drie haarden waren, is nog te zien aan de witte vlakken in de 

plafonds. Ze zijn eruit gesloopt toen de sportschool kwam. De bijzondere plafonds waren al eerder 

(gelukkig wellicht) afgedekt door systeemplaten. Omdat er ooit drie kamers achter elkaar waren, 

kwamen er ook drie deuren uit op de gang. Een ervan is dichtgemaakt. Met siliconenhars heeft Bas 

de daar ontbrekende lambrisering in de gang nagemaakt, zodat het nu een geheel lijkt. De lange 

woonkamer is met kasten in de breedte optisch weer in drie ruimten ingedeeld. ‘Zodat je je niet zo 

verloren voelt in de heel lange ruimte, om een soort intimiteit terug te brengen,’ zegt Anne.  

In het middelste plafond zit een grote glasplaat waardoorheen je de glazen lichtkoepel ziet. Zo 

komt er volop licht binnen. De 

benedenverdieping zal met Open 

Monumentendag te bekijken zijn. De 

bijzondere plafonds en het zicht op de 

lichtkoepel zijn echt de moeite waard! 

Een gietijzeren element, een deel van een 

kolom bij de ingang van warenhuis Bruns, 

heeft Bas ooit gehad en staat in de kamer. En 

ze hebben nog een kleerhangertje met ‘Bruns’ 

erop. Wat ze niet hebben is een foto van 

meneer Bruns zelf. Anne en Bas zijn benieuwd 

hoe de man eruitzag. Wie een foto heeft van 

meneer Bruns, mag dit bij de redactie van de 

Nieuwsbrief melden. (Yvonne Balvers) 

 
 

Zaterdag 14 mei: Nacht van de Goudse Verhalen 
 

Het Gouda750-project Goudse Verhalen viert 

feest op zaterdag 14 mei! Graaf Floris V verricht 

de opening om 20.00 uur in de Chocoladefabriek 

met een Gigantisch vrolijk optreden. Vanaf de 

opening van de avond is het een komen en gaan 

van artiesten op het hoofdpodium. Er zijn 

optredens van o.a. Simon van der Geest, De 

Droominee en Miss Starling. In alle ruimtes en 

hoeken van de Chocoladefabriek zijn er 

activiteiten. U kunt leren podcasten, meedoen 

met een masterclass spoken word, uw eigen 

stopmotionfilmpje maken en een workshop 

dichten of verhalen schrijven volgen. U ontdekt 

uw familiegeschiedenis, bekijkt filmpjes over 

Gouda, maakt een tijdreis door Gouda, sluit met 

een zaklamp aan bij de rondleiding of snuffelt 

tussen de boeken: net wat u wilt.   

De hele avond kunt u aanschuiven bij een van de 

verhalenjagers om zelf een Gouds Verhaal op te 

laten schrijven. Dit verhaal wordt dan geplaatst op goudseverhalen.nl en gegarandeerd 50 jaar lang, 

tot Gouda800, bewaard. De Nacht van de Goudse verhalen sluit om 24.00 uur af met de 

Nachtburgemeester. Aanmelden kan met een e-mail naar 

goudseverhalen@chocoladefabriekgouda.nl. of via 

https://www.bibliotheekgouda.nl/home/aanmeldingnacht.html. De toegang is gratis.  

mailto:goudseverhalen@chocoladefabriekgouda.nl
https://www.bibliotheekgouda.nl/home/aanmeldingnacht.html
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Die Goude ontvangt collectie Goudse ansichtkaarten ‘Johan 
Steenbergen’ 
 

Johan Steenbergen uit 

Moordrecht was een 

gewoon mens. Hij was 

tuindersknecht op een 

groentekwekerij in 

Zevenhuizen. Dagelijks 

reed hij daar op de fiets 

naartoe; een auto heeft 

hij nooit gehad. Geboren 

in 1910 woonde hij 

samen met twee 

eveneens ongetrouwde 

zusters. Ook op de fiets 

ging hij regelmatig naar 

Gouda. Dat was voor 

hem ‘de grote stad’. 

Johan Steenbergen had 

een paar hobby’s. Zo 

zong hij in het kerkkoor 

van de rooms-katholieke 

kerk aan het Oosteinde 

in Moordrecht. Ook was 

hij een goed 

pistoolschutter en zat 

als vrijwilliger bij de 

reservepolitie. Het 

belangrijkste voor dit artikel is dat Johan postzegels verzamelde en (later) ook ansichtkaarten. 

Daarbij beperkte ‘oom Han’ zich tot Moordrecht en Gouda. Hij ging regelmatig naar ruilbeurzen, 

o.a. in de Gunning-Mavo. Na het overlijden van Johan in 2001 kwamen de albums in beheer bij zijn 

zussen. De langstlevende zus heeft de albums voor haar overlijden overgedragen aan neef Wilco met 

de voorwaarde dat hij ze niet mocht 

verkopen, maar wel mocht bepalen wat er 

verder mee zou gebeuren. Voor de 

Moordrechtse kaarten nam hij contact op 

met de Historische Vereniging Moordrecht, 

voor de Goudse kaarten met Historische 

Vereniging Die Goude. 

Hans Stolk heeft de ansichtkaarten (en 

foto’s) opgehaald en Gert Jan Jansen gaat 

ze nu scannen. Conform het beleid van de 

vereniging wordt met het Streekarchief 

contact opgenomen over de unieke 

exemplaren. Die horen thuis bij SAMH en 

zullen daar worden opgenomen in de 

Beeldbank. De overige kaarten komen 

beschikbaar voor andere doeleinden, 

bijvoorbeeld op Facebook, in Tidinge of 

Nieuwsbrief of voor het maken van een 

diavoorstelling oud-nieuw. Ze worden dan 

aangeduid als komende uit de ‘collectie-

Johan Steenbergen’. De vereniging zegt 

Wilco Steenbergen dank voor het feit dat 

hij aan Die Goude heeft gedacht. (GJJ) 

  

Johan Steenbergen (1910-2001) 
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Carla Rodenberg en haar Gouwenaars (17): Jos van Kersbergen 
 
In deze reeks presenteren wij portretten die Carla Rodenberg schilderde van Gouwenaars. Deze 

keer ziet u een van de twee portretten die zij maakte van restauratie-timmerman/kunstenaar Jos 

van Kersbergen. Ze hangen in het atelier van Jos aan het Melkerssteegje. Er moest opnieuw een foto 

van gemaakt worden, want het exemplaar in het archief was niet helemaal scherp en bleek net iets 

te krap genomen: de signatuur stond er niet op! 

 

Jos van Kersbergen werd in november 1946 geboren in de Klimopstraat in Korte Akkeren. Toen zijn 

vader in 1955 als weduwnaar hertrouwde, bestond het gezin uit 9 plus 4 kinderen. ‘Armoe troef’, 

zegt hij anno 2022. Het betekende dat hij moest knokken voor een eigen plekje op de wereld. 
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Reclame- en decoratieschilder leek hem wel wat. Op de schilderafdeling van de ambachtsschool was 

op dat moment geen plaats, omdat er zo veel jongens waren blijven zitten. Toen werd het de 

meubel- en timmerafdeling. Daar heeft hij achteraf geen spijt van gehad. Ondersteund door wat 

avondcursussen kon hij goed aan de slag bij een baas. Toch beviel dat niet en toen hij een jaar of 

twintig was, besloot hij op de bonnefooi naar het buitenland te gaan. Allerlei baantjes deed hij, van 

Italië tot Engeland. Terug in Gouda wist hij één ding zeker: die vrijheid wil ik houden, ik ga voor 

mezelf beginnen. Het was 1968, de economische situatie was goed. Zijn oude baas wilde hem 

meteen inzetten. Op weg naar de klus vroeg hij: wat wil je eigenlijk per uur verdienen? ‘Ben je gek 

geworden?’ zei hij toen Jos – op advies van een broer die boekhouder was - het bedrag van 8 gulden 

had genoemd. ‘Nou, neem dan op de volgende rotonde maar de vierde afslag’, zei Jos, ‘want dan 

gaan we geen zaken doen.’ Er werd gezwegen en op de rotonde rechtdoor gereden. Dat was het 

begin. Al snel kreeg hij de opdrachten rechtstreeks.  

 

In de navolgende pakweg 50 jaar ontwikkelt Jos 

van Kersbergen zich op de eerste plaats tot een 

alom gewaardeerd restauratie-timmerman die 

geleidelijk meer toekomt aan zijn aspiratie om 

zelf – vooral als schilder – iets te maken. Het 

aantal monumenten in Gouda waar hij 

‘aangezeten’ heeft, is groot. Gevraagd naar een 

mooi voorbeeld, komt hij op de deur van het 

Catharina Gasthuis, die in 2012 zwaar beschadigd 

raakt bij een explosie en de inbraak waarbij een 

(slechts vergulde) monstrans wordt gestolen. Als 

er later wordt gezegd dat er niets van is te zien, 

beschouwt Jos dat als een compliment. Op zijn 

zeventigste stopt hij met het bedrijf. Het accent 

verschuift verder van ambachtsman naar 

kunstenaar. Daarbij kan hij gebruikmaken van het 

atelier dat hij inmiddels heeft ingericht aan de 

Melkerssteeg. Daar schildert hij portretten van 

zijn broers, van Rembrandt, van voetballers en 

nog veel meer. Een bijzonderheid: Jos van 

Kersbergen is kleurenblind!  

In het atelier ontstaat ook een ander werk dat 

inmiddels tentoongesteld staat in de Sint-

Janskerk: een balk die na de kerkbrand van 1552 

in de Sint-Jan is aangebracht en die weg moest na 

aantasting door de bonte knaagkever. Jos heeft de balk geconserveerd, voorzien van een sleutelstuk 

en een draagconstructie, maar bovenal beschilderd met de Sint-Janstoren en met een gedicht. Het 

is een apart artikel waard. (GJJ) 

 
 

Martin Jongkoen digitaliseert krantenknipsels Dortland 
 

In Nieuwsbrief 120 werd melding gemaakt van vier multomappen met krantenknipsels over Gouda, 

verzameld door oud-Gouwenaar Arie Dortland (1928-2018). Diens schoonzuster Rina Meerding-

Idenburg, lid van Die Goude, had ze in bewaring. Ze vroeg zich af of er belangstelling voor de 

knipsels was. Daarop kwamen twee reacties. In overleg is besloten de mappen over te dragen aan 

Martin Jongkoen, lid van Die Goude woonachtig in Zwolle. Zijn belangstelling stoelde op dertig jaar 

genealogisch onderzoek en de ervaring dat toevalligheden bijzondere informatie kunnen opleveren. 

Daarom wilde hij de knipsels digitaliseren zonder tevoren te weten of hij er zelf iets aan zou 

hebben. In twee dagen heeft Martin alle pagina’s/artikelen op zijn telefoon vastgelegd. Hij stelt ze 

‘in de Cloud’ ter beschikking. De redactie geeft de links graag aan u door. Zoals eerder gemeld gaat 

het om knipsels over gebeurtenissen in Gouda, over een aantal afleveringen van de rubriek ‘Toen en 

Thans’ en over kranten van de oorlog en de bevrijding.  
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Waarom doet iemand uit Zwolle zoiets? In het 

genealogisch onderzoek van Martin Jongkoen is een 

langjarige relatie met de stad Gouda naar voren gekomen. 

Zijn vader Johan Cornelis (Jan) Jongkoen had hem op dat 

spoor gezet toen hun trein begin jaren '80 onze stad 

passeerde: ‘Als je ooit de familie Jongkoen uitzoekt, moet 

je in Gouda zijn, want daar komen ze vandaan.’ Dat heeft 

hij gedaan. In het najaar van 2016 heeft Martin voorlopig 

verslag gedaan van zijn onderzoek met het uitbrengen van 

Ruim drie eeuwen zo fris als een Jongkoen. Het was een 

inzending voor de ‘Verhalenwedstrijd voorouders’ die Die 

Goude organiseerde in samenwerking met het 

Streekarchief Midden-Holland. De bijdrage viel als verhaal 

niet in de prijzen, maar werd geroemd vanwege de 

enorme inspanning om zoveel feiten, waar mogelijk 

voorzien van foto’s, op een rij te zetten. Het Goudse 

gehalte is hoog, want van de huidige generaties Jongkoen in Nederland stamt driekwart af van 

pijpmaker Hendrik Jonkhoen (Gouda 1797 - Gouda 1829) en pijpmaakster Huybertha de Ruiter 

(Gouda 1797 – Gouda 1883). De overige 25 % stamt af van pijpmaker/huisonderwijzer Johannes 

Jongkoen (Gouda 1793 – Gouda 1867). De eerste tak verdwijnt vanaf 1883 grotendeels naar 

Rotterdam; de tweede in 1908 naar Hilversum. Dan wonen ze toch al meer dan twee eeuwen in 

Gouda. Voor nog oudere familiewortels komt Martin Jongkoen uit op 1643 in Mesnil/Normandië en in 

Tourcoing. De vernederlandste naam Poulet zou zich hebben voortgezet in Jonkhoen en varianten 

daarvan, maar ook in Polet, een andere in Gouda bekende naam. 
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