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De mondige Gouwenaar, lezing maandag 17 oktober door 
Ronald van der Wal 
 

Er is de afgelopen 150 jaar heel wat af geprotesteerd in Gouda. Tegen stedelijke vernieuwing, 

tegen hoge voedselprijzen, de komst van casino’s en bordelen en vóór het behoud van de oude 

binnenstad, 

enzovoort. Soms 

ging dat activisme 

zelfs gepaard met 

geweld, zoals bij 

het 

Passiespeloproer 

van 1883. In de 

lezing op 

maandagavond 17 

oktober a.s. staat 

Ronald van der 

Wal stil bij een 

aantal van deze 

protestacties. Hij 

kijkt naar de 

oorzaken van de 

burgerlijke 

onvrede, hoe dit 

zich uitte, hoe de 

overheid hiermee omging en tot wat voor resultaten dit leidde. Tevens gaat hij in op de algemene 

trends binnen het activisme en de vraag in hoeverre die van toepassing zijn op de situatie in onze 

stad. Kortom, u kunt een enerverend stuk sociale geschiedenis verwachten. 

 

Ronald van der Wal (1959) is 

medeauteur van het nieuwste boek 

over de geschiedenis van Gouda, dat 

is verschenen onder de titel: 

Geschiedenis van Gouda. Ronald 

studeerde geschiedenis en was 

werkzaam als wetenschappelijk 

onderzoeker bij het Nationaal 

Archief. Sinds 2000 is hij als 

politiehistoricus, wetenschappelijk 

onderzoeker en docent verbonden 

aan de Politieacademie. Ronald was 

hoofdredacteur van de Tidinge van 

Die Goude en publiceerde daarin 

artikelen over Gouda in de Eerste 

Wereldoorlog, de actiegroep De 

Kritiese Siroopwafel, de Goudse 

Happening, de Bleekneusjes van 

1945, de bouw van de Julianasluis 

en de negentiende-eeuwse 

volkshuisvesting. Ronald is bezig 

met een studie over de geschiedenis 

van de veiligheid in de stad Gouda 

vanaf 1815. De titel gaat luiden Stad 

van Uitersten. Geschiedenis van 200 jaar veiligheidszorg. 

 

De lezing is in sociëteit Concordia, Westhaven 27, en begint om 20.00 uur. Toegang gratis. 
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Slotmanifestatie Coornhert-500 op zaterdag 29 oktober 2022 
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Drukke lustrumreceptie Die Goude 90 jaar 
 
Vrijdagmiddag 2 september stond de Historische Vereniging Die Goude stil bij het 90-jarig bestaan. 

Pakweg tweehonderd actieve leden waren aanwezig in en buiten de Agnietenkapel, waar 

plaatselijke ondernemers zorgden voor drankjes en hapjes. Voorzitter Ronald Verkuijl hield een 

feestrede en Paul Abels gaf een toelichting op het cadeau dat de vereniging eerder die middag aan 

de stad Gouda had gegeven: het nieuwe - door Niek Tom gemaakte - beeld van Coornhert, dat een 

plaats krijgt in het Huis van de Stad. 
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Symposium ‘Burgemeester in crisistijd’ in de Sint-Janskerk op 
5 november a.s.  
 
‘Wat een ramp’ is in 2022 het thema van de Maand van de 

Geschiedenis. Tijdens het jaarlijks historisch symposium in 

de Sint-Janskerk staan twee rampen centraal: De Franse 

invasie tijdens het Rampjaar 1672 en de coronapandemie. 

De centrale vraag van de twee lezingen is ‘Wat deden de 

Goudse burgemeesters tijdens deze gebeurtenissen en wat 

werd van hen gevraagd en verwacht?’  

Historicus Wouter Troost zal spreken over Gerard Cincq en 

de in de Sint-Janskerk begraven Jacob van der Tocht. 

Beiden waren nauw betrokken bij de Hollandse politiek: 

Cincq met het ontwerp en de werking van de Oude 

Hollandse Waterlinie; Van der Tocht met de militaire en 

bestuurlijke positie van prins Willem III van Oranje. 

Burgemeester en historicus Pieter Verhoeve gaat in op zijn 

eigen ervaringen als burgemeester tijdens de 

coronapandemie en op de rol die burgemeesters hebben in 

de manier waarop scholen, bedrijven, verenigingen en 

anderen omgaan met deze pandemie. Afsluitend kijken de 

sprekers samen naar de overeenkomsten en verschillen 

tussen de rollen van burgemeesters in beide perioden. Er is 

dan ook gelegenheid om vragen te stellen. 

 

Het symposium wordt georganiseerd door de Stichting 

Goudse Sint-Jan en Historische Vereniging Die Goude en is 

op zaterdag 5 november. Aanvang 14.15 uur. 

Bezoekers van de Sint-Janskerk kunnen gratis deelnemen 

aan het symposium. Meer informatie over het symposium en 

over de Sint-Janskerk staat op www.sintjan.com. 

 
 

Erfgoedzorg in Gouda, 
verslag lezing in aanloop naar Open Monumentendagen 2022 
 

Op maandag 5 september jl. organiseerde Die Goude in samenwerking met de Stichting OMD Gouda 

en in aanloop naar de Open Monumentendagen op 10 en 11 september een dubbellezing over 

monumentenzorg. Eerst zorgde architectuurhistoricus en erfgoedadviseur Jeroen Westerman voor 

een introductie op de geschiedenis van de monumentenzorg in Nederland: van Victor de Stuers 

(1843-1916) tot de komende Omgevingswet. Daarna ging Bianca van den Berg, architectuur-historica 

en lid van de werkgroep Gebouwd Erfgoed van Die Goude, in op de geschiedenis van de 

Monumentenzorg in Gouda.  

‘De Goudse gemeenteraad heeft in 1850 een besluit genomen, met één stem verschil, om alle nog 

resterende historische visitekaartjes van de stad – de Dijkstalpoort, de Veerstalpoort en de 

Tiendewegspoort – te slopen. En dat is ook gebeurd, ondanks luide protesten vanuit de bevolking. 

Andere poorten, stadsmuren en torens waren al gesloopt. Het enige dat altijd wel werd gedaan, was 

dat de te slopen muren, poorten en monumenten werden opgetekend, en dat de gevelstenen en 

soms de toegangspoortjes werden bewaard. Vaak werden die dan elders teruggeplaatst. Gouda 

heeft echt een traditie wat betreft het slepen met onderdelen van monumenten.’ 

Eigenlijk was er veelvuldig gebrek aan zorg voor het lokale erfgoed. Koning Willem II was een groot 

liefhebber van kunst en architectuur en had de sloop van stadsmuren en -poorten en markante 

gebouwen jarenlang waar mogelijk tegengehouden, maar koning Willem III had niets met kunst en 

about:blank
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gaf vrij kort na de dood van zijn 

vader in 1849 aan steden die 

wilden moderniseren alle ruimte 

om te slopen. Gouda greep die 

mogelijkheid met beide handen 

aan.  

‘De gemeente lag in 1870 onder 

vuur toen bekend werd dat de 

koorbanken uit de Sint-Janskerk 

openbaar verkocht zouden worden 

en in 1898 was er veel kritiek toen 

bij de restauratie van de Sint-Jan 

het noordtransept, de noordgevel 

en de tegen de kerk gebouwde 

huisjes werden gesloopt,’ 

memoreerde Van den Berg. ‘In 

1902 was de maat vol, toen de 

gemeente plannen maakte om op 

verzoek van enkele inwoners de 

Visbanken te slopen. Victor de 

Stuers was zo woedend, dat hij 

dreigde de subsidie voor de 

restauratie van de Sint-Jan stop 

te zetten als dit zou gebeuren, 

omdat een gemeente die zo met 

het erfgoed omging, volgens hem geen steun van het Rijk verdiende.’ 

Waar wel werd behouden en gerestaureerd, zoals Sint-Janskerk, stadhuis en Sint-Joostkapel, 

gebeurde dat veelal ‘hardhandig’, met bouwkundige wijzigingen die uiterlijk en/of innerlijk van het 

monument (grondig) wijzigden. De aantasting van het historische karakter van de binnenstad ging in 

de 20e eeuw gestaag door, ondanks de oprichting van het Stedelijk Museum van Oudheden (1874), 

van Oudheidkundige Kring die Goude (1932) en de instelling van een gemeentelijke Verordening 

Markt (1935) waarin monumentale gebouwen aan de Markt enige bescherming kregen. Grachten en 

zijlen werden gedempt, zogenaamd om redenen van hygiëne, en voormalige kloosters en andere 

historisch waardevolle panden verdwenen onder de slopershamer.  

Van den Berg: ‘Raam, Achter de Vismarkt, Nonnenwater, Naaierstraat, Graaf Florisweg, ze zijn alle 

gedempt. De kapel van het Mariaklooster, het Oudevrouwenhuis, de Watermachine, de Kleine 

Volmolen, het Proveniershuis, het Paulusklooster, de Looihal, Huize Burghvliet, ze zijn alle 

gesloopt. Na de Tweede Wereldoorlog is burgemeester James erin geslaagd in Den Haag geld te 

krijgen voor de restauratie van stadhuis, Catharina Gasthuis, Sint-Jan, Moriaan, Waag en 

Agnietenkapel, maar daarnaast moest alles wijken voor infrastructuur en grootschalige nieuwbouw. 

Bij de afsluiting van de Haven na de Watersnoodramp van 1953 is de afbraak van het Tolhuis maar 

net voorkomen.’  

Pas in de jaren ’60 komt er vanuit de burgers een tegengeluid via de Kritiese Stroopwafel. Jongeren 

en kunstenaars kraken leegstaande panden, zoals de hofjes en de boerderijen aan de 

Bloemendaalseweg die op de nominatie voor sloop staan, en helpen deze te behouden. Die Goude 

en de Vereniging Behoud Stadsschoon Gouda voeren actie. Na de komst van staatssecretaris 

Stadsvernieuwing Jan Schaefer in 1974 gaan de grote sloopplannen van tafel en verandert het 

gemeentelijke beleid richting meer waardering voor erfgoed. Er komt een gemeentelijke 

monumentencommissie die zich sterk maakt en er bijvoorbeeld in slaagt de historisch interessantste 

panden van de Wachtelstraat voor sloop te behoeden. 

‘In 1987 start Open Monumentendag, met als doel het draagvlak en de interesse voor ons erfgoed te 

vergroten, via open huizen, rondleidingen, exposities en concerten,’ aldus Van den Berg. ‘Gouda 

behoorde tot de gemeenten die vanaf het begin hebben meegedaan. Nu is het uitgegroeid tot het 

grootste cultuurhistorische evenement van Nederland. En dat is maar goed ook, want er blijven ook 

in Gouda uitdagingen. Interesse voor monumenten buiten de singels, uit de wederopbouw en van na 

1965, het hand-in-handgaan van stedelijke ontwikkeling en monumentenzorg, en het voorkomen van 

ondeskundige ingrepen, daar zullen we ons de komende jaren op moeten richten.’ (JPvdZ) 
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Impressie Open Monumentendag 2022 
 

Al dagen tevoren zaten leden 

van het organiserend comité 

met spanning op de weerapps 

te kijken. Het zag er 

aanvankelijk niet best uit. 

Maar tijdens het weekend van 

10 en 11 september viel er 

slechts een spatje regen en 

wisselden zon en witte 

wolken elkaar af. Het bleek 

ideaal Open 

Monumentendagweer! In de 

Sint Jan kwamen op zaterdag 

maar liefst ruim 3000 

bezoekers binnen, in het 

museum op beide dagen 

samen bijna 1700. In de 

Goudleerbehangkamer in 

huize Groeneweg werden op 

zaterdag ruim 300 mensen 

geturfd. Op zondag kwamen 

een kleine 400 mensen het 

Tolhuis van binnen bekijken. 

De Moriaan trok bijna 800 

bezoekers. Zelfs het kleine 

Brugwachtershuisje bij de Kleiwegbrug werd door zo’n 150 mensen bezocht. Om maar wat te 

noemen.  

Achter de schermen waren comitéleden van de Stichting Open Monumentendag Gouda druk doende 

om alles op rolletjes te laten lopen. Pakweg 80 OMD-vrijwilligers waren in touw en de diverse 

monumenteigenaren en eigen vrijwilligers van de kerken e.d. hadden het er druk mee. Er werd hier 

en daar volop muziek gemaakt, er was toneel bij het Remonstrantse Poortje (bijna 800 bezoekers) 

en in Klein Theater de Zwaan (pakweg 300 bezoekers). Een koets reed een deel van de route van 

het Wagenveer van eeuwen geleden met als eindpunt het Commissarishuis (650 bezoekers).  

Er was nog volop te regelen op de dag zelf. Per abuis bleek er bijvoorbeeld een trouwerij op 

zaterdagmiddag in het Stadhuis te zijn geboekt, waardoor enige tijd de trouwzaal dicht moest. Het 

Stadhuis was bovendien zo in trek dat de rondleidingen waarvoor men moest reserveren bij voorbaat 

volgeboekt waren (700 bezoekers). Daardoor moesten veel mensen aan de deur worden 

weggestuurd. Iets dat het comité volgend jaar anders wil aanpakken.  

Door de vrijwilligers werden in totaal 19.346 turfjes gezet (niet eens bij alle monumenten gebeurde 

dat). Volgens een rekenmethode van de landelijke organisatie kan op die basis gezegd worden dat 

er in totaal zo’n 6500 individuele bezoekers voor de Open Monumenten van Gouda zijn geweest. Met 

de kwantiteit zat het dus wel goed maar ook de kwaliteit van het gebodene werd gewaardeerd. Dit 

jaar is vooral geprobeerd om bijzondere monumenten open te stellen die zeker voor de Gouwenaar 

interessant zijn. En dat is gelukt. Bij de Ambachtsschool (een kleine 300 bezoekers) kon het 

gebeuren dat je bij aankomst even moest wachten, omdat iemand zich liet fotograferen voor de 

ingang. Die was daar op school geweest, inderdaad. In de Vier Gekroonden in de Naaierstraat 

(pakweg 400 bezoekers) kwamen nogal wat mensen binnen met de opmerking dat ze hier altijd 

langs fietsten maar ook benieuwd waren naar de binnenkant. In het woonhuis van Bruns was het 

(met zo’n 800 bezoekers) zo druk dat voor de zondag een extra vrijwilliger moest worden 

ingeschakeld om alles in goede banen te leiden.  

Open Monumentendag in dit bijzondere Goudse jaar 2022 was – naar de indruk van het OMD-comité - 

een groot succes. Alle medewerkenden, vrijwilligers, monumenthouders én bezoekers worden heel 

erg bedankt. Het comité hoopt er volgend jaar samen weer zo’n bijzonder weekend van te maken. 

(Yvonne Balvers, vrijwilligerscoördinator en comitélid OMD) 
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Het Pijnacker Hordijkgemaal, 
rubriek ‘Monument en eigenaar’ nummer 9 
 

‘Het Pijnacker Hordijkgemaal kun je op verschillende manieren interessant vinden. Allereerst 

vanwege het technische verhaal. Een van de drie dieselpompen uit 1936 staat er nog en de oude 

werkplaats is nog te zien. Drie elektrische motoren doen tegenwoordig het werk. Ten tweede is er 

het verhaal van het water. Een boezemgemaal als dit heeft een belangrijke functie in het 

waterbeheer in de regio. En ten derde is er de architectuur van het gebouw. Ik vind het echt een 

eyecatcher. Een mooi strak gebouw in het landschap.’ Aan het woord is Lia Donkers, de 

vrijwilligster die tijdens Open Monumentendag (OMD) 2022 een dagdeel gastvrouw was van dit 

Rijksmonument. Het gebouw was toen eventjes ‘van haar’ en ze kon tussen de bezoekers door eens 

heel nauwkeurig het interieur bekijken. ‘De architectuur van zo’n gebouw krijgt vaak weinig 

aandacht. Dus ben ik vooraf gaan zoeken naar informatie over juist dat aspect.’ Lia had zich dan 

ook ingelezen en had ter illustratie afbeeldingen meegenomen van andere gebouwen van dezelfde 

architect. 

Architect Bernard Buurman (1883-1951) heeft vooral veel gebouwen in Leiden in de stijl van de 

Nieuwe Zakelijkheid ontworpen. Ook het Katwijkse gemaal is van zijn hand. Lia: ‘Deze stijl hoort bij 

de ‘baksteenarchitectuur’. Wie goed rondkijkt in het Pijnacker Hordijkgemaal, Schielands Hoge 

Zeedijk 71, ziet met hoeveel oog voor detail dit gebouw is opgetrokken én bewaard gebleven.’ Te 

zien zijn kunstig op elkaar gestapelde bakstenen in kettingverband (een afwisseling van recht en 

dwars gestapelde stenen) of ‘klezoor’ metselwerk (waarbij de bakstenen i.p.v. tot de helft voor een 

kwart op elkaar worden gelegd waardoor een bijzonder patroon ontstaat). Lia roemt ‘de stalen 

kozijnen, de heel hoge verticale ramen met prachtig hang- en sluitwerk. In de vensterbanken zijn 

met zorg gootjes aangebracht zodat water van de beslagen ramen weg kan lopen. Er is goed over de 

vormgeving nagedacht. Alles is zoveel mogelijk van steen en staal, het tegelpatroon van de vloer 

loopt door in de trap en in de plinten, tegels zijn rondom afgewerkt. De lampen in de vergaderzaal 

boven de ingang zijn prachtig, de houten gebogen trap naar boven is bijzonder, zelfs het toilet is 

helemaal in stijl. Die vergaderzaal kon je als OMD-bezoeker niet in, maar als vrijwilliger heb je 

eventjes een streepje voor.’ Lia zou die vergaderzaal wel willen afhuren voor een feestje. ‘Maar als 

juist dan vanwege de waterstand de motoren aan moeten, is dat natuurlijk niet te doen, dat is vast 

oorverdovend.’ Lia denkt dat er wellicht zelfs maar een keer per week iemand echt in het gebouw 

aanwezig is. Besturing van de pompen gaat inmiddels op afstand. Al dat moois blijft dus veelal 

ongezien. Voorlopig kan dit gebouw van architect Buurman weer enkel op afstand worden 

bewonderd. Er is wel een fietstocht te downloaden langs zijn Leidse gebouwen, via de site 

https://bernardbuurman.nl/. Lia heeft deze meteen op haar to-do-lijstje gezet. (Yvonne Balvers)  

https://bernardbuurman.nl/
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De Sint-Joostkapel en 400 jaar luthers leven in Gouda 
 

In een feestelijke kerkdienst is op zondag 4 september jl. 

in de Sint-Joostkapel het 400-jarig bestaan gevierd van de 

Evangelisch-Lutherse Gemeente Gouda. Voorganger ds. 

Catrien van Opstal toonde zich dankbaar voor het behoud 

van ‘de kleine kudde’ die voortgaat onder de paraplu van 

de Protestantse Kerk Nederland. De opbrengst van de 

collecte was bestemd voor de restauratie van het 

Maarschalkerweerdorgel.  

Na het uitspreken van de zegen en het amen van de 

gemeente ging kerkmeester William Bik in op de 

geschiedenis van de gemeente en van de Sint-Joostkapel. 

De geschiedenis van de kapel gaat het verst terug. Al vóór 

1400 maakt het gilde van de zakkendragers in Gouda, met 

Sint Joost als beschermheilige, gebruik van de kapel aan 

de Gouwe, een combinatie van gebedsruimte (aan de 

voorzijde) en gasthuis (aan de achterzijde). Aan de inspringing in de muur is nog steeds te zien waar 

de scheiding lag. Sint Joost, Judocus of Josse, was de zoon van een Bretonse koning die leefde van 

592 tot 669. Zijn voorspraak werd aangeroepen voor de bescherming van oogst, vee en schepen. Hij 

is de beschermheilige van pelgrims, blinden, pestlijders, bakkers en schippers. Sint Joost ligt 

begraven in het klooster in St-Josse-sur-Mer in Noord-Frankrijk. William Bik heeft een eikenhouten 

beeld van hem opgespoord dat waarschijnlijk een plaats krijgt in de kerk. De zakkendragers 

verkopen het gebouw op enig moment onder de voorwaarde dat het ‘ten eeuwigen daege’ de naam 

Sint-Joostkapel blijft dragen. De Goudse lutheranen verwerven de kapel in 1660, dan een vervallen 

opslagplaats. Het aantal geloofsgenoten heeft pas na de Val van Antwerpen (1585) in Gouda enige 

omvang gekregen, mede door Duitse vluchtelingen. De lokale lutherse gemeenschap krijgt weinig 

ruimte van het stadsbestuur om openlijk bijeen te komen. Toch trekt zij in 1622 een ‘eigen dienaer 

en arbeider’ aan, de Duitse predikant Clemens van Bijleveld. Het sluiten van het ‘arbeidscontract’ 

wordt gezien als het officiële begin van het lutherse leven in Gouda. Het eerste sermoen is nog in 

een schuilkerk, maar na 1624 wordt er openlijk vergaderd, o.a. in de Komijnsteeg en op Gouwe 124. 

Na de aankoop in 1660 gaan de lutheranen de kapel verbouwen en geleidelijk verder inrichten. Het 

schilderij ‘De Goede Herder’ dat Clemens van Bijleveld schonk, hangt er nog steeds. Maria Tams, 

begraven in de Sint-Jan, schenkt de kaarsenkroon, 36 jongelieden geven het doopbekken, anderen 

het zilveren avondmaalstel en een offerschaal. Het klankbord van de preekstoel draagt onder de 

helm van het wapenschild een medaillon met het jaartal 1680. 

 

De geschiedenis van kerk en kapel zijn door William Bik 

vastgelegd in een boek, waarvoor hij gebruikmaakte van 

materiaal van Ignatius Walvis, D.J. van Vreumingen, H.C. 

Runge, vader Jan Bik en broer Han Bik. De eerste exemplaren 

zijn uitgereikt aan Ellen Bik-Huls en aan burgemeester Pieter 

Verhoeve. Daarbij verheelde William Bik niet dat baljuw 

Cloots namens het stadsbestuur de lutherse dienst van 

oudjaarsavond 1623 heeft beëindigd en ook heeft geprobeerd 

twee zusters Bik te arresteren. Later heeft de gemeente 

Gouda ook de lutherse kerk een warm hart toegedragen. In 

1682 hebben vier burgemeesters een gebrandschilderd raam 

met het wapen van Gouda geschonken, dat boven de ingang in 

de toenmalige toren werd aangebracht. Ook de beide 

lessenaars zijn gesierd met de zes sterren van het Goudse 

wapen. Een bijdrage voor de restauratie van het 

Maarschalkerweerdorgel kon er dan weer niet af.  

 

Het boek 400 Jaar Luthers leven in Gouda is voor € 12,50 (+ € 5 verzendkosten) te koop via 

William.Bik@Tiscali.nl. Het is een gebonden boek van 128 pagina's. (GJJ) 
  



10 
Nieuwsbrief nr.126  Historische Vereniging Die Goude (oktober 2022) 

Gouda750-evenementen in beeld (vervolg) 

 

BuitenExpo Gouda750 aan het hekwerk van de Vroesentuin  

met tekeningen van Paul Becx en foto’s van Beeld  en Gedicht en Olifiers Experience 

'Stadsrechten? Nou ende...', een reeks muziektheatervoorstellingen in de Vroesentuin 
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Project 'Wij de Stad' met nieuwe portretten van Bram Tackenberg van inwoners van Gouda in hun eigen huiskamer 

Mozaïek Coornhert in 56 delen in boekhandel Verkaaik 
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Gouda750 IJsselsteentjes Koetsrit op zaterdag 10 september 

Taptoe op de Markt op vrijdag 16 september 
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Leden redactie ook buiten Nieuwsbrief dagelijks actief 
 

Streekarchief bewaart foto’s Rinus Lasschuyt 
De kans is groot dat u in publicaties of op internet foto’s bent tegengekomen van een andere 

medewerker van de Nieuwsbrief: Rinus Lasschuyt. De afgelopen jaren legde hij Gouda vast op 

camera. Hij fotografeerde diverse evenementen, maar ook monumentale panden in de binnenstad. 

Rinus’ werk is 

gebruikt door het 

Goudse Gidsen Gilde 

en voor het boek 

750XGouda. Hij doet 

niet alleen de 

fotobewerking voor 

de Nieuwsbrief van 

Die Goude, maar ook 

voor ons 

kwartaalblad Tidinge 

van Die Goude. 

In juni sloot het 

Streekarchief 

Midden-Holland een 

overeenkomst met 

Rinus om zijn foto’s 

in bewaring te 

nemen. Een deel van zijn Goudse fotowerk wordt toegankelijk gemaakt via de beeldbank van het 

streekarchief. De eerste foto’s van zijn hand zijn te vinden via 

https://samh.nl/bronnen/beeldbank/?q=Lasschuyt&mode=gallery&view=horizontal. 

 

Jean-Philippe van der Zwaluw maakt filmverslag van Gouda750 
Wie regelmatig een manifestatie bezocht in het kader van Gouda750, moet het zijn opgevallen. 

Steeds stond er iemand met een kleine camera te filmen. Jean-Philippe van der Zwaluw, redacteur 

van de Nieuwsbrief, besloot op eigen initiatief zo veel mogelijk evenementen af te lopen en de 

bewegende beelden vast te leggen: Van de eerste aanloop op Zotte Zaterdag  2021 via de opening 

op 12 april door Koning Willem-Alexander tot de slotfeesten half september. Jean-Philippe zegt het 

zelf zo: ‘Ik wilde zo 

veel mogelijk 

opnamen maken, 

zodat onderzoekers 

zich over enkele 

jaren, of bij Gouda 

800, een levendig 

beeld kunnen vormen 

van wat zich tijdens 

Gouda 750 allemaal 

heeft afgespeeld en 

wie erbij waren. Oude 

zwart-witbeelden 

gemaakt door 

amateurfilmers, soms 

zelfs van rond 1900, 

vind ik geweldig. Die 

hebben me op het 

idee gebracht om nu 

amateurbeelden te 

maken waar ze over vijftig of honderd jaar misschien plezier aan beleven.’ 

Het materiaal komt beschikbaar voor iedereen. Jean-Philippe gaat dat doen door een kopie aan te 

bieden aan in elk geval het Streekarchief Midden-Holland en aan Filmclub Toverlint.   

https://samh.nl/bronnen/beeldbank/?q=Lasschuyt&mode=gallery&view=horizontal
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Leerlingen Driestar winnen prijs ‘Gouda in de Middeleeuwen’ 
 

 

De Historische Vereniging Die Goude heeft een prijs ingesteld voor de leerlingen onderbouw die een 

werkstuk wilden maken over ‘Gouda in de Middeleeuwen’. De vorm  was vrij. Deze geschiedenisprijs 

is gewonnen door vijf leerlingen van de brugklas VMBO - G/T van de Driestar: (in alfabetische 

volgorde) Joëlle, Kirsten, Lydia, Mathanja en Nicoliene. Zij maakten het ‘Goudabord’, een soort 

ganzenbord waarop diverse Goudse elementen te zien zijn. Je ziet niet alleen de bekende dingen 

als kaas, bier en stroopwafels, maar ook het wapen van Gouda en de oorkonde zijn te zien. 

Uiteraard zijn de 750 jaar oude 

stadsrechten van Gouda ook in het spel 

verwerkt. Ze hebben er deels op school 

aan gewerkt, maar ook thuis. Een van de 

lastigste zaken vonden de leerlingen het 

netjes in het midden van het spel geplakt 

krijgen van het logo van ‘Gouda750’. De 

jury heeft vastgesteld dat ze met veel 

plezier aan hun opdracht hebben 

gewerkt. Geschiedenisdocente Jacqueline 

Human is trots op hen. Het maken van dit 

spel heeft haar leerlingen ‘een boost aan 

het historisch besef […] gegeven. Hun 

interesse in de Goudse geschiedenis is 

gewekt. De vijf winnaressen waren 

verguld met hun prijs’, zo meldt 

juryvoorzitter Marijke de Jong. 
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Goudse stedenroem in 2022 dankzij gebroeders Crabeth 
Een bijdrage van Wim de Groot 

 

In het jubileumjaar 2022 werd 

‘Gouda 750 jaar stadsrechten’ 

extra luister bijgezet met onder 

andere het initiatief om negen 

Goudse giganten, metershoge 

reuzenpoppen van sleutelfiguren 

uit de lokale geschiedenis, tijdens 

verschillende evenementen over 

de Markt en in de straten en 

stegen te laten dwalen. De 

rangschikking was zes mannen en 

drie vrouwen, onderverdeeld in 

drie historische figuren, drie 

schrijvers die leefden van de pen 

en twee personen gekoppeld aan 

een sociaal thema, te weten de 

vrouwenemancipatie en de 

verwelkoming van de eerste 

Marokkaanse gastarbeider. En 

natuurlijk Antje het kaasmeisje. 

Maar welke Goudse giganten 

ontbraken er? Juist, Dirck en 

Wouter Crabeth! Zeker, de 

glazeniers krijgen een warm 

onthaal op de 

jubileumtentoonstelling Beleef 

het Wonder van Gouda in Museum 

Gouda met de presentatie van hun 

indrukwekkende cartons voor de 

Goudse glazen. Maar welke 

Gouwenaars brengen in het 

kroonjaar de stedenroem op zulk 

een prestigieuze wijze ver buiten 

de stadsgrenzen, ja, op een ander 

continent! Niemand anders dan de 

Crabeths! 

 

Goudse stedenroem in New York en Madrid 

Ter voorbereiding van de expositie The Tudors: Art and Majesty in Renaissance England heeft 

conservator Freyda Spira van het Metropolitan Museum of Art in New York in de museumbibliotheek 

mijn boek The Seventh Window (2005) bestudeerd over het koningsglas en mijn restauratiewerk aan 

het bijbehorende carton. Eind mei 2017 nam zij contact op, want zij was geïntrigeerd geraakt en 

haar wens was om het kunstwerk persoonlijk te komen bekijken. Ook wilde zij de mogelijkheid 

bespreken om het carton in bruikleen te geven aan de tentoonstelling. Direct heb ik contact 

opgenomen met haar collega Winnie Verbeek van de Stichting Goudse Sint-Jan en het Amerikaanse 

verzoek overgebracht. Er werd overeenstemming bereikt tussen de Sint-Janskerk en het 

Metropolitan Museum of Art. In dit feestjaar van Gouda750 gaat het originele cartonfragment met 

de portretten van Filips II van Spanje en zijn echtgenote Mary Tudor van Engeland (1557) op reis 

naar het buitenland, na voor het eerst te zijn getoond op de tentoonstelling Felipe II: Un pri ́ncipe 

del Renacimiento (1998-1999) in het Museo del Prado in Madrid. Dirck Crabeths tekening gold toen 

als de grote ontdekking en verrassing en haalde ruimschoots de internationale media.  

De tentoonstelling The Tudors: Art and Majesty in Renaissance England zal van 10 oktober 2022 t/m 

8 januari 2023 in het Metropolitan Museum of Art in New York worden gehouden. 
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Goudse stedenroem in Amsterdam 

 

Het Museo del Prado en het Metropolitan 

Museum of Art zijn twee van de belangrijkste 

musea ter wereld. Wat menigeen niet weet, 

is dat een derde wereldberoemd museum, 

namelijk het Rijksmuseum te Amsterdam, 

het cartonfragment met Filips II en Mary 

Tudor al meer dan honderd jaar op zijn 

zuidergevel (rechts van de onderdoorgang) 

toont in de vorm van een monumentaal 

tegeltableau. De titel luidt: ‘Het zijn al 

vorsten steden en prelaten Die Gouda’s kerk 

met glazen sieren laten 1555-1603’. Het 

werk werd in 1901 vervaardigd door de 

Weense kunstenaar Georg Sturm. 

 
‘22 januari 1795 Dag van de Omwenteling in Gouda’, impressie 
lezing Christiaan van der Spek 
 

‘Op donderdag 22 januari 1795 gaat alles in een stroomversnelling. De revolutionaire vlag gaat op 

de Sint-Janskerk, oud-patriotten bewapenen zich, hun delegatie komt terug van generaal Pichegru 

en de Fransen laten weten dat de Gouwenaars voortaan hun bestuurders mogen kiezen. ’s Middags 

onderbreekt de Provisionele Burgercommissie een vroedschapsvergadering en verzoekt de leden op 

te stappen. Na deze Fluwelen Revolutie komen de Franse troepen in de stad aan, wordt er op de 

Markt een Vrijheidsboom geplant en wordt er vrolijk feest gevierd met de ‘bevrijders’. Het is voor 

Gouda echt de Dag van de Omwenteling.’  

Christiaan van der Spek ging op maandag 26 september jl.in zijn lezing ‘Bloei en verval van een 

nijverheidsstad 1700-1850’ slechts zijdelings in op het titelonderwerp, afgeleid van zijn hoofdstuk in 

Geschiedenis van Gouda. Met tabellen liet hij zien hoe de stad decennialang op de pijpennijverheid 

steunde, hoe zij na 1750 verarmde, hoe verschillen tussen rijk en arm in de 18e eeuw steeds groter 

werden, hoe de Franse tijd er diep inhakte en hoe het herstel tot 1850 op zich liet wachten omdat 

er te lang op de pijpenindustrie werd vertrouwd. Het leeuwendeel van zijn voordracht ging evenwel 

over twee gebeurtenisvolle weken in 1795: de Bataafse Omwenteling. 

Van der Spek: ‘Op 16 januari 1795 zijn de Franse troepen in Utrecht, Staatse en Engelse troepen 

trekken zich terug, en in Gouda heerst paniek en onzekerheid want de berichten zijn schaars. Twee 

dagen later, als stadhouder Willem V met gezin en hofhouding naar Engeland is gevlucht, besluiten 

de Staten van Holland met Pichegru te onderhandelen over de capitulatievoorwaarden en raden de 

steden aan zelf ook een delegatie naar de Fransen te sturen. Pieter Gevers en Frederik van der 

Hoeve verkrijgen een garantie voor veiligheid en bezit van de burgers en voor vrijheid van 

godsdienst. Het regenteske politieke bestel wordt 

echter opgeheven.’ 

Het democratische experiment met gekozen 

burgemeester en leden van de municipaliteit wordt 

door Napoleon en Willem I flink afgezwakt maar zal 

wel een basis bieden voor de politieke hervormingen 

vanaf midden 19e eeuw. De prijs is echter hoog: 

inkwartiering van soldaten, vordering van voedsel, 

paarden, kleding en goederen, medefinanciering van 

(napoleontische) oorlogen, verval van handel en 

scheepvaart door Engelse blokkades enzovoort. Van 

der Spek: ‘In 1795 breekt een periode aan met 

enorme inflatie en grote schaarste. Zo’n 90 procent 

van de Gouwenaars leeft dan al in grote armoede. Ze 

zijn dan wel vrij, maar wat heb je daaraan als je 

honger hebt?’ (JPvdZ)  
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11e Studieopdracht Watergilde gericht op Oostpolder 
Schieland  
 

Op 8 september zijn studenten van de Hogeschool 

Inholland gestart aan een studieopdracht 

landschapsontwikkeling die is geformuleerd door het 

Gouds Watergilde. Het studiegebied is – net als in 

2015 – de Oostpolder van Schieland. In totaal 45 

tweedejaarsstudenten van de opleiding ‘Landscape 

& Environment Management’ gaan de opdracht 

groepsgewijs uitvoeren. Voor het deel van de 

Oostpolder dat gelegen is tussen de Tweede 

Moordrechtse Tiendweg en de spoorbaan Gouda-

Rotterdam vraagt het Watergilde om twee 

contrasterende varianten uit te werken: 

1. doorontwikkeling als natuurgebied met extensieve 

recreatie; 

2. doorontwikkeling naar een landschaps- of 

stadspark met intensieve recreatie. 

 

De eerste variant is in lijn met het huidige beleid 

van de gemeente en de Groenalliantie. Vanaf de 

start van de ontwikkeling van de wijk Westergouwe 

is dat de opzet geweest, met dien verstande dat één 

doelstelling is vervallen: het laten ontstaan van een goed leefgebied voor weidevogels. Dat bleek 

vanwege de beheerskosten en het fluctueren van de grondwaterstand in het gebied niet haalbaar. 

De tweede variant komt uit de koker van het Watergilde. Hoe kan intensieve recreatie - met name 

ook het recreatief gebruik van het water - in samenhang met de omgeving vorm krijgen? Het aspect 

van de bereikbaarheid speelt daarbij een belangrijke rol. In beide varianten wordt de realisatie van 

een snelfietsverbinding Zuidplas-Westergouwe-Gouda langs de spoorbaan opgenomen. Hoe kunnen 

de varianten in een steeds meer verstedelijkte omgeving duurzaam vorm krijgen? 

 

In deze opdracht werken het Watergilde en Inholland voor de elfde keer samen. Het Watergilde 

formuleert de opdracht die ‘maatschappelijk realistisch’ moet zijn. Hogeschool Inholland is 

verantwoordelijk voor de educatieve aspecten. Bij de opdracht zijn ook andere partijen betrokken, 

waaronder altijd de gemeente waar het studiegebied is gelegen, in dit geval de gemeente Gouda. 

Ook de Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) werkt graag mee.  

 

De startbijeenkomst werd gehouden in de kantine van de SV DONK, waar presentaties werden 

verzorgd door DONK, ODMH, de Groenalliantie en de gemeente Gouda. Ook gingen de studenten 

onder begeleiding van Staatsbosbeheer op excursie in het plangebied. Hans Dessing van DONK ging 

in op de locatiekeuze en de wijze van inpassing van de accommodatie van de sportvereniging in het 

gebied. Hij stond stil bij mogelijke effecten van het sportterrein op de recreatie en de natuur in de 

omgeving en ging in op uitbreidingsmogelijkheden. Sake Kuipers van ODMH schetste de ontwikkeling 

van het Hollandse landschap vanaf de laatste ijstijd en de invloed van de mens daarop. De 

presentaties van de gemeente Gouda (Beschier Grisnich en Aster van der Wal) en van de 

Groenalliantie (Rik van Keulen en Kees Kool) maakten duidelijk dat ze bij het maken van plannen 

rekening houden met een veelheid aan regelingen, organisaties en belangen. Dat kan creatieve 

oplossingen soms in de weg staan. Dat ‘out of the box’ denken, ofwel ‘vrijdenken’, is - mits 

beargumenteerd - nu juist wat het Watergilde aan de studenten vraagt. Dat is het leerzaamst, maar 

geeft ook het meeste plezier. Daarom wil het Watergilde deze keer ook een prijs toekennen aan de 

groep waarvan het eindresultaat het meeste plezier uitstraalt en het meeste ‘out of the box’ 

resultaat geeft. Tijdens de lunchpauze hadden veel studenten de energie en de lol om op het DONK-

veld een balletje te trappen. Dat belooft wat. 

Op 11 november zijn de tussenpresentaties en in januari 2023, waarschijnlijk in het Huis van de 

Stad, de eindpresentaties. (Gouds Watergilde)  
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Jubileum Stichting Vrienden van Archief en Librije (SVAL) 
 

Op vrijdagmiddag 7 oktober viert de SVAL haar 40-jarig 

jubileum. Er wordt een bijzonder boekje gepresenteerd. 

Jeugdgedichten van Erasmus, onder de titel Silva 

Carminum, zijn door Gouda op Schrift, een werkgroep van 

Die Goude, getranscribeerd en voor het eerst in het 

Nederlands vertaald. Aansluitend zijn er korte lezingen. 

Diedrik van der Wal gaat in op zijn boek Alles begint met A, 

waarvoor hij vorig jaar de Taalboekenprijs won; een 

‘caleidoscopisch verhaal van de letter-taal der Lage Landen’. Dirk Geirnaert spreekt over de Goudse 

drukker Gerard Leeu die in Brugge een uniek rederijkerswerk uitgaf. Onder de titel ‘Commercie en 

devotie’ maakt hij duidelijk dat Leeu een innovatieve ondernemer was, die aanvoelde wat het 

publiek wilde. Zie verder: https://samh.nl/nieuws/40-jarig-jubileum-stichting-vrienden-van-

archief-en-librije 

 

Een van de taken van de SVAL is het bekostigen van de aanschaf of restauratie van materiaal dat 

het Streekarchief Midden-Holland niet uit zijn reguliere budget kan betalen. In dat kader heeft het 

bestuur van de erven-Revet een wandbord uit 1972 aangekocht, waarop huisschilder Ad Revet de 

wapens heeft geschilderd van de gemeenten die samen deel uitmaakten van het Intergemeentelijk 

overlegorgaan Midden-Holland. Op 2 september jl. is het bord overhandigd aan directeur-

streekarchivaris Coretta Bakker.   

https://samh.nl/nieuws/40-jarig-jubileum-stichting-vrienden-van-archief-en-librije
https://samh.nl/nieuws/40-jarig-jubileum-stichting-vrienden-van-archief-en-librije
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Brieven van Willem van Oranje en jeugdgedichten van Erasmus 
Vaste bezoekersbijeenkomst Streekarchief op 15 september 2022 
 

Tijdens de halfjaarlijkse bijeenkomst voor vaste 

bezoekers van het Streekarchief Midden-Holland (SAMH) 

op 15 september jl., de eerste die sinds corona weer kon 

worden georganiseerd, maakte Marianne van der Veer 

bekend dat er dit najaar twee bijzondere uitgaven zijn. 

Bij de viering van 40 jaar Stichting Vrienden van Archief 

en Librije wordt een boekje met jeugdgedichten van 

Erasmus gepresenteerd (zie vorige pagina). In november 

verschijnt bij de viering van het thema ‘De geboorte van 

Nederland (1572)’ een boekje met veertien hertaalde 

brieven van Willem van Oranje gericht aan Gouda en 

Schoonhoven.  

Het SAMH heeft recentelijk de archieven ontsloten en 

gedigitaliseerd van de heerlijkheden Lekkerkerk (1413-

1960) en Nieuwerkerk (1550-1874) en van de bodemverontreinigingen in Lekkerkerk (1980-1989) en 

Gouderak (1952-1989). Momenteel wordt gewerkt aan het archief van het ambacht Moordrecht 

(1600-1813), dat mogelijk eind dit jaar gereed zal zijn. Verder is de educatieve website 

https://geschiedenislokaalmiddenholland.nl, bestemd voor het voortgezet onderwijs maar ook 

bruikbaar voor onderzoekers, vernieuwd en uitgebreid. Dat uitbreiden met thema’s en met extra 

bronnen gaat overigens door, ook met hulp van Museum Gouda en mogelijk andere instanties. 

Sprekers Leen Ouweneel en Wout Troost schetsten het belang van het gebruik van primaire bronnen 

en het nut van een goed notenapparaat voor het uitvoeren van historisch onderzoek. De schrijver 

van Regenten en de Waterlinie in het Rampjaar (zie Nieuwsbrief 124) gaf aan dat zijn speurtocht in 

de waterschapsarchieven informatie had opgeleverd die eerdere onderzoekers-schrijvers hadden 

gemist, zoals over de rol van Utrecht bij de keuze voor de uiteindelijke locatie van de (Oude) 

Hollandse Waterlinie; de schrijver van Hiëronymus van Beverningk tijdens het Rampjaar 1672 (zie 

Nieuwsbrief 121) 

verhaalde hoe hij veel tot 

dan toe onbekende 

informatie in het 

Nationaal Archief had 

gevonden, met name in 

de ‘verbaelen’ van Van 

Beverningks diplomatieke 

missies. Beiden erkenden 

dat computer, internet, 

e-mail en Google ook in 

ruime mate hun nut 

hebben bewezen. 

Zübeyde Renda kon 

melden dat er inmiddels 

twee ‘Vele Handen’-

projecten zijn afgerond 

door de honderden 

vrijwilligers die hebben 

geholpen met het 

(digitaal) ontsluiten van 

onderdelen van de SAMH-

collectie. Het eerste project betrof een inventarisatie van Belgische vluchtelingen die tijdens de 

Eerste Wereldoorlog in Gouda verbleven, het tweede de bevolkingsregisters van Midden-Holland. In 

januari 2023 start een nieuw project, namelijk de digitalisering en koppeling van 40.000 

gezinskaarten (80.000 scans) uit de periode 1920-1939. Het SAMH is nog op zoek naar vrijwilligers 

die aan dit project willen meewerken. (JPvdZ)  

https://geschiedenislokaalmiddenholland.nl/
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Goudse artsen Niemeijer en Romeijn 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nazaten van de Goudse huisarts J.H. Bakker Niemeijer (1856 Sleen-1930 Rosmalen) hebben contact 

opgenomen met Die Goude over de beste bestemming van documenten uit de periode dat hun 

voorvader in Gouda actief was. Die was behoorlijk lang want in 1906 vierde hij zijn 25-jarig 

jubileum als arts in Gouda. Bakker Niemeijer was tijdens de Eerste Wereldoorlog ook arts van 

Vluchtoord Gouda (zie foto, tweede persoon van rechts). Hij was een neef (oomzegger) van de 

bekende Groninger tabaksfabrikant Theodorus Niemeijer (1822-1910). Het bedoelde gedenkboek is 

onderdeel van de verzameling die door zijn achterkleinkinderen Cees Niemeijer uit Arnhem en 

Pauline Niemeijer uit Laren is overhandigd aan Gert Jan Jansen van Die Goude. Het behoorde tot 

het archief van hun grootvader Herman Adrianus Niemeijer, arts te Arnhem. Zij rekenen het tot hun 

taak om de onderdelen van dit archief terug te brengen naar de stad waar ze tot stand gekomen 

zijn.  

Ook een ander gedenkboek komt terug naar Gouda, van nog oudere datum. De (eerste) schoonvader 

van Bakker Niemeijer was de ‘Genees-, Heel- en Verloskundige te Gouda’ Adrianus (Adriaan) 

Romeijn. Hij werd in 1892 gehuldigd omdat hij 60 jaar arts was! Een levensbeschrijving van Adrianus 

staat in de Goudsche Courant van 1 november 1892: zie https://kranten.samh.nl/.../1892-11-

01/edition/null/page/2. Dit gedenkboek heeft een eigen geschiedenis, want kleinzoon Herman 

Adrianus Niemeijer heeft het in juni 1945 in deplorabele staat 

teruggevonden, toen hij na de Slag bij Arnhem en de bijbehorende 

evacuatie weer zijn huis in mocht. Tot de zending behoren ook de 

proefschriften van Bakker Niemeijer en van Adrianus Romeijn, 

uitgegeven door G.B. van Goor Zonen te Gouda, alsmede de drie 

proefschriften van twee broers van Adrianus, Antonius en Petrus, 

allen boerenzonen uit Zevenhuizen. Adrianus Romeijn promoveerde 

in 1843 in Utrecht op Praecipius Gravidarum Morbis; zijn 

schoonzoon Bakker Niemeijer in 1883 in Groningen op Antagonisme 

tusschen Morphine en Atropine. 

Namens Die Goude heeft Gert Jan Jansen contact opgenomen met 

Joke Radstaat, bij het streekarchief beheerder speciale collecties. 

Het materiaal wordt aan SAMH overgedragen. Dat geldt ook voor de 

fotoalbums met portretfoto’s uit de periode 1880-1900, die nog niet 

in Gouda zijn aangekomen.  

(GJJ met dank aan Jan Lafeber)  
Dokter Bakker Niemeijer voor de 

ingang van Vluchtoord Gouda 

https://kranten.samh.nl/.../1892-11-01/edition/null/page/2
https://kranten.samh.nl/.../1892-11-01/edition/null/page/2
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De vader van Marie Gabry 

 

‘Mijn moeder was een Gabry. Mijn grootmoeder was ook een Gabry’, zo introduceert Sjaan van 

Kekeren-Brouwer haar relatie met het Goudse orgelmakersgeslacht. Sjaan, zelf actief in het 

Genootschap Oud-Noordwijk, heeft contact opgenomen met Die Goude. Ze heeft foto’s en materiaal 

van de familie, waarvan ze veronderstelt dat het ook interessant is voor Gouwenaars. Een aantal 

van die foto’s heeft al op de Facebookpagina van Die Goude gestaan en daar positief commentaar 

gekregen. Een gedegen artikel over de orgelmakers Gabry, zoals van hun voorganger, de 18e-

eeuwse organist en klokkenist Joachim Hess, is er nog niet.  

 

Eerst het verhaal van de moeder en de grootmoeder van Sjaan, dat verscholen gaat achter de eerste 

zin van dit artikel. Die grootmoeder is Maria Regina Gabry (roepnaam Regina), de in 1894 geboren 

tweede dochter van Hendrik Constantijn Gabry en Maria Regina Wölcken. Het gezin woont op 

Dubbele Buurt 9, waar Regina met haar moeder een mooie handwerkwinkel uitbaat. Haar vader runt 

met een broer het piano- en orgelbedrijf dat op Westhaven 44 is gevestigd. Behalve het verkopen, 

verhuren en stemmen van genoemde instrumenten doen zij ook restauraties. Regina krijgt in het 

deftige middenstandsgezin een keurige opvoeding. Ze leert prachtige handwerken maken, speelt 

piano en patience, spreekt uitstekend Frans, is lid van de zwemclub en gaat – 24 jaar oud - op 

dansles. Die wordt gegeven door Benjamin Sternfeld. Samen met zijn vader heeft hij een 

dansschooltje in de Spieringstraat 49. Ze danst de sterren van de hemel en nog verder. Op 18 mei 

1919 is er paniek op de bovenverdieping van Dubbele Buurt 9. Regina heeft hevige buikpijnen. Het 

bekertje warme melk dat vader Gabry aanreikt, helpt niet. Negen maanden heeft ze een 

zwangerschap verborgen weten te houden. Regina schenkt het leven aan een dochter die – bij 

gebrek aan een bekende vader – wordt ingeschreven als Marie Gabry. Dat Benjamin Sternfeld de 

vader is, staat wel vast, maar kleindochter Sjaan van Kekeren heeft nooit kunnen achterhalen 

Het gezin van orgelmaker Hendrik Constantijn Gabry en winkelierster Maria Regina Wölcken telde vier dochters 
 V.l.n.r. Adriana Henriëtte Gerardina (*1892), Gerardina Adriana Diederika Johanna (*1895), Maria Regina (*1894) en 

Johanna Adriana (*1900) 
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waarom een huwelijk niet aan de orde was. Sternfeld is op dat moment niet getrouwd. Was er een 

te groot standsverschil? Was een huwelijk tussen een joodse man en een protestantse vrouw niet 

mogelijk?  

 

Dat de familie Gabry het moeilijk heeft met een 

buitenechtelijk kind, blijkt uit het feit dat Marie al na 

een paar dagen wordt ondergebracht bij een pleeggezin. 

Daar – in Rotterdam – wordt ze vol liefde opgevoed. 

Marie Gabry wordt een lieve, verstandige en altijd 

vrolijke vrouw, die trouwt en vijf kinderen krijgt, van 

wie Sjaan de oudste is. Over de biologische (groot-)vader 

wordt niet gesproken. Ver in de tachtig, als weduwe in 

een verzorgingshuis in Zwijndrecht, geeft Marie opeens 

aan: ‘Kind, voor ik dood ga, wil ik zo graag een portret 

van mijn vader zien.’ 

Dat geeft een impuls aan de zoektocht naar haar 

biologische grootvader die Sjaan al eerder met haar man 

is begonnen. Het trekt haar ook steeds verder de 

geschiedenis van de oorlog in, maar vooral naar het lot 

van de Joden. Benjamin Sternfeld blijkt op 24 april 1880 

te zijn geboren in de Lopikerstraat in Schoonhoven. Zijn 

ouderlijk gezin verhuist in 1894 naar Gouda, waar het 

(o.a.) woont in de Spieringstraat en op de Gouwe. Na 

arbeider, koopman en vleeshouwer te zijn geweest, staat 

zijn vader in 1896 te boek als dansonderwijzer. Hij geeft 

les in de sociëteiten Ons Genoegen en De Réunie, maar 

richt ook thuis aan de Spieringstraat een dansschooltje 

in. Ook zoon Benjamin kiest voor dat vak en wordt daarin 

een hele grote. In 1920 verhuist hij naar Den Haag, 

  trouwt en 

  begint een 

eigen dansinstituut op de Emmakade, later op de 

Javastraat. Hij maakt nationaal en internationaal naam 

met bals, soirees de danse en balletten, met 

voorstellingen in theaters en schouwburgen. In de 

kranten staan honderden berichten over hem. Er komt 

zelfs een dankbetuiging van Koningin Wilhelmina boven 

water. De laatste publicatie over een soiree de danse is 

van 2 april 1941, gehouden in de Haagse Dierentuin. Op 

26 mei 1942 wordt Benjamin Sternfeld opgepakt, op 16 

juli 1942 komt hij aan in Auschwitz, waar hij nog 

diezelfde maand wordt vermoord. Van iemand die zo’n 

openbaar leven heeft gehad, mogen dan wel alle 

persoonlijke bezittingen weg zijn, maar zal er toch wel 

een foto zijn? Dat klopt. ‘Mam, we komen je vader 

brengen’, begeleidt een emotioneel moment, waarop de 

mooi ingelijste foto in het verzorgingstehuis in 

Zwijndrecht wordt overhandigd.1 Daarmee is de 

zoektocht van Sjaan nog niet afgerond, zeker niet als 

DNA-onderzoek bevestigt dat ze voor 20,2 % van 

asjkenazisch Joods bloed is. Die zal pas eindigen 

wanneer er voor het pand op Javastraat 44 in Den Haag 

een stolpersteen ligt voor de haar onbekende 

grootvader, van wie ze in elk geval de liefde voor 

dansen heeft geërfd. 

                                                           
1 Sjaan van Kekeren heeft het verhaal van haar biologische grootvader in Schoonhoven en Noordwijk verteld in 
het kader van het project ‘Joodse huizen’. 

Marie Brouwer-Gabry 

Benjamin Sternfeld 
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Blauwstraat 16 tot en met 19, 
Goudse gevels 5: tekeningen van Peter van der Kroef 
 

 

Als volgende ‘Goudse gevel’ van Peter van der Kroef is zijn tekening van het pand Blauwstraat 16-

17-18-19 gekozen. Het steil oplopende zadeldak doet vermoeden dat het om een oud pand gaat. De 

gevel wijst op een boeiende bouwgeschiedenis, terwijl de hardstenen stoep een aanwijzing kan 

zijn, dat het oorspronkelijk om twee panden ging. In de Goudsche Courant van 8 augustus 1964 

noemt Gerrit Schrijvers het niet voor niets het interessantste huis van de Blauwstraat, zowel door 

de bouwkundige ingrepen als door de bewoners. Het ANWB-bord op de gevel vertelt dat in het pand 

vanaf de late middeleeuwen priesters en kanunniken woonden. Het bord is er gekomen, omdat een 

van hen, Pieter Winckel, onderpastoor van de Sint-Jan, leraar, oom en voogd van Erasmus was. 

Gerrit Schrijvers meldt dat er diverse bedrijven in het pand hebben gezeten, zoals een 

kaarsenmakerij en een snipperfabriek. Albertus Dercksen van de koekfabriek heeft op nummer 19 

gewoond, net als Henri Breetveld, de plateelschilder, en onder de bewoners van nummer 16 komen 

we de naam van fotograaf W.J. van Zanen tegen.  

 

In 1994 is Peter van der Kroef een keer aan de overkant, op de Turfmarkt, gaan zitten om het pand 

te vereeuwigen. Hier was het volgens hem dat er een mevrouw voorbij kwam die zei: ‘Dat ziet er 

goed uit’, waarop Peter spontaan zei: ‘U ook, mevrouw’. De verwachte bitse reactie bleef uit, want 

tegen haar man zei ze: ‘Dat zeg jij nou nooit eens tegen mij’. (GJJ) 
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Bij de brandweer in Gouda (deel 1) 
 

Branden zijn mede bepalend geweest voor hoe de stad Gouda zich heeft ontwikkeld. Oud-

brandweerlieden Harry Heesen en Hans Stolk vertellen hoe de brandweer in het verleden 

functioneerde en hoe zij dit hebben zien veranderen. Het centrale woord in wat de brandweer doet 

is ‘schadebeperking’. Er worden branden bestreden, maar er wordt ook veel uitgerukt voor 

bijvoorbeeld ongelukken, auto’s te water en 

zelfdodingen. 

Harry: ‘Het was vroeger in Gouda op zich goed geregeld 

met beschikbare emmers en pottenbakkers en 

banketbakkers die verplicht moesten helpen blussen. 

Juist zij hadden verstand van vuur en waren ’s nachts 

aan het werk, uren waarin branden vaak ontstonden. 

Daarom ontstaat hier vrij laat vergeleken met andere 

steden in 1900 de vrijwillige brandweer. De gemeente 

kocht rond de kazerne in de Nieuwehaven woningen 

aan om de vrijwilligers te huisvesten. Zo konden zij 

razendsnel in de kazerne aanwezig zijn als er iets aan 

de hand was. In de jaren 70 van de 20e eeuw is er een 

beroepskern van drie mensen gekomen: de chauffeur 

en twee manschappen. Je had toen zes mensen op een 

auto nodig, en dat werd aangevuld door vrijwilligers. 

Het was een beetje een sport om snel in de kazerne te 

zijn want als er eenmaal zes in die wagen zaten werd 

er vertrokken.’ Hans: ‘Mijn vader ging begin jaren 

vijftig van de vorige eeuw bij de brandweer. Hij kwam 

te wonen in een bovenwoning achter de kazerne. Een 

collega woonde in het benedenhuis. Als vader door de 

slaapkamer van die brandweerman en diens vrouw ging, 

  was hij sneller bij de kazerne. Ook ik ben honderden  

  keren via een balkon en dak binnendoor naar de 

kazerne gerend, in plaats van via mijn voordeur aan de Turfmarkt. Als beroepskracht moest je 

binnen 1 minuut en 20 seconden paraat zijn: Uit je bed, naar de wagen toe, kleding aan, de motor 

starten en wegrijden.’ Harry had zijn eigen methode ontwikkeld: ‘Ik had een overall met 

klittenband die ik razendsnel kon aanschieten. Mijn vrouw had er een borstzakje ingenaaid voor de 

huissleutel. Op de pieper had ik een systeem gemaakt dat als die afging automatisch het licht in de 

slaapkamer aanging. Dan holde mijn vrouw naar beneden en deed zij de deur vast open zodat ik 

meteen op weg kon. Met de sleutel kon ik dan weer naar binnen na afloop.’ 

Zowel Harry als Hans 

zijn via de 

jeugdbrandweer eerst 

als vrijwilliger en 

daarna als beroeps bij 

de brandweer terecht 

gekomen. Harry: ‘Ik ben 

van de eerste lichting 

jeugdbrandweer, 

destijds voor 15-18 

jarigen. Op je 18e 

moest je dan de 

officiële opleiding doen, 

maar ik heb daar 

eigenlijk weinig nieuws 

geleerd. In 1976 ben ik 

als officiële vrijwilliger 

aangenomen en in 

1981/1982 beroeps 

Hans Stolk en Harry Heesen in de GD1, die ook 
rechtsonder te zien is 
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geworden. Momenteel ben ik nog parttime docent bij de opleiding voor brandweerman.’ Hans 

volgde een paar jaar later: ‘De jeugdbrandweer is in Gouda in 1974 voortgekomen uit de 

padvinderij. Het is echt een kweekvijver voor de vrijwilligers. Ik ben er ook instructeur geworden en 

heb de lesstof zelf geschreven, dat was er toen allemaal nog niet. Net als Harry ben ik later 

beroepskracht en brandmeester geworden.’ 

 

Vier periodes 

Het voornaamste blusmateriaal was vele eeuwen een emmer met water. Hans en Harry zien vanaf 

1900 vier periodes gebaseerd op de nieuwe middelen die de brandweer tot zijn beschikking kreeg. 

Hans vertelt over de eerste periode: ‘Er kwam een stoombrandspuit. Daarop stond continu een klein 

vuurtje aan, zodat het water erboven al een voortemperatuur had. Als er brand was werd er meer 

hout op gegooid. Dan ging het paard ervoor en trok deze het apparaat naar de brand. In de hoop dat 

als de spuit ter plaatse was de druk hoog genoeg was om de spuit te laten werken. Dat ding heette 

Domme August, het werkte ook niet goed. Het verhaal gaat dat er daarom ook bij of na een brand 

‘per ongeluk’ een muur op is gevallen, die vanwege instabiliteit werd omgetrokken.’ 

In 1929 brandde de brandweerkazerne af met daarin al het materiaal. Op dezelfde plaats aan de 

Nieuwehaven werd een nieuw gebouw neergezet. Dat luidde een tweede periode in want de 

gemeenteraad besloot gemotoriseerd materiaal aan te schaffen: drie brandweerwagens waarvan de 

eerste, de GD1, nog steeds wordt onderhouden, onder andere door Hans en Harry. ‘Dit is Gouds 

historisch erfgoed’, stelt Harry. ‘Er zit alleen een pomp op, je moest je water halen uit een sloot of 

ander open water. Hij rijdt op z’n snelst 65 km/u. Aan weerskanten van de wagen zit een koperen 

railing, daar zaten leren riempjes aan om je arm door te steken als houvast bij het rijden. We 

hebben ook nog de oude kleding van toen: duffelse jassen, een helm met een klein leren flapje 

rondom, een dikke broek en een soort rubberen laarzen.’ Tijdens de Tweede Wereldoorlog heeft de 

wagen verborgen onder het hooi in Moordrecht gestaan. In de feestelijke optocht na de bevrijding 

deed de wagen weer mee. Tijdens evenementen in de regio is de GD1 nu nog te bekijken.  

In de jaren ‘50 zijn er drie tankautospuiten aangeschaft, een derde ontwikkeling qua materiaal. Op 

zo’n auto zit een tank vol water waar je de spuit op aansluit dus ben je niet meer afhankelijk van 

het oppervlaktewater. Over de vierde periode vertelt Hans alvast: ‘Toen ik in de jaren ‘70 bij de 

brandweer kwam had je net perslucht in flessen. Voor die tijd moest je, gek gezegd, net zolang 

water naar binnen spuiten tot het er uit het dakraam weer uitkwam. Dan was de brand uit.’ Daarom 

de volgende keer over hoe ademluchtflessen de manier van blussen veranderde en zo een vierde 

periode inluidde waarin ook regionalisering en automatisering een rol spelen. En over hoe gevaarlijk 

een brand in de binnenstad nog steeds is. (Yvonne Balvers) 
 

50 Jaar geleden overleden: wethouder H. Luidens 
 

Ruim vijftig jaar geleden 
overleed de Goudse wethouder 
Herman Luidens. Voor Jan 
Luidens uit Bunnik was het 
aanleiding om herinneringen aan 
zijn vader op te schrijven. De 
redactie maakte een 
samenvatting. Harmannus 
Luidens werd op 30 december 
1914 in Groningen geboren. 
Grootvader Luidens was er 
fietsenmaker en bankwerker bij 
Fongers. Na de ULO mocht 
Herman naar de kweekschool, 
maar werk als onderwijzer was 
er niet. Een jaar stond hij 
onbetaald voor de klas op een 
ULO in Voorburg. Een zijstap bij 

het Ministerie van Sociale Zaken bracht hem naar Gouda waar hij een functie kreeg bij het 
Arbeidsbureau. In Voorburg had Herman Maria Anna Kok leren kennen. Ze trouwden in 1943. Het 
gezin huisde in een bovenwoning aan de Lange Tiendeweg, boven muziekhandel Bouter, schuin  
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boven de ijswinkel van Leenheer. Jan Luidens 
was in 1948 het derde kind. Eind 1952 verhuisden 
ze naar een hoekwoning aan de Da Costakade, in 
het stuk dat later werd omgedoopt tot Aernout 
Drostkade. 
Zijn vader was in 1949 gemeenteraadslid voor de 
Partij van de Arbeid geworden. Na de volgende 
verkiezingen werd hij in 1954 wethouder. De 
portefeuille Onderwijs en Sportzaken lag hem aan 
het hart vanwege zijn affectie met het 
onderwijs, maar ook omdat hij actief was 
geweest in de turnsport en Gronings 
damkampioen was geweest. Na de oorlog was ook 
in Gouda sprake van opbouw en ontwikkeling met 
tal van voorzieningen. Er werd een groot aantal 
nieuwe scholen geopend, waaronder een school 
voor Bijzonder Lager Onderwijs (nu speciaal 
onderwijs) De Ark en de Prof. Kohnstammschool. 
Op het terrein van de sport herinnert Jan Luidens 
zich de opening van (de alweer afgebroken) 
Sporthal de Springers in Gouda Oost en de opening van de zwembaden ‘op de dijk’ bij de Goudse 
waterleiding, in bassins die niet meer werden gebruikt voor de waterwinning. Zijn vader nam hem 
ook mee naar sportwedstrijden, meestal voetbal bij ONA in de Korte Akkeren, later ook naar 
Olympia aan de Bodegraafsestraatweg. Daar was ook transportbedrijf Rutges, waar ze in de loods 
naar volleybalmatches gingen kijken. 
Het wethouderschap was in die tijd een ‘bijbaan’. Herman Luidens bleef voorlopig werken bij het 
Arbeidsbureau aan de Turfmarkt. Hij kreeg het bestuurlijk steeds drukker en moest zijn hoofdbaan 
beperken tot ‘halve dagen’. Een wethouder had in die tijd geen eigen werkkamer op het Stadhuis. 
Het huis aan de Da Costakade was niet erg geschikt voor besprekingen; er was beneden maar één 
woon-eetkamer. Begin jaren ’50 was er sprake van woningnood, terwijl de verdiensten van zijn 
vader niet hoog waren. In 1961 verhuisde het gezin Luidens-Kok naar een woning aan de 
Joubertstraat. Daar was – dankzij schuifdeuren – een voor- en een achterkamer. De vergaderingen 
gingen naar de voorkamer. Door de vele activiteiten was de vader van Jan ’s avonds, maar ook in 
het weekend, vaak niet thuis. Voor een tienerzoon gaf dit de nodige vrijheid, zeker omdat zijn 
moeder vaak meeging naar officiële gelegenheden en naar de feestjes van jubilerende verenigingen. 
Herman Luidens hield van gezelligheid en kwam daardoor vaak laat thuis. 
De rest van het gezin kreeg het nodige mee van de politieke ontwikkelingen. Ook in Gouda 
manifesteerde Nieuw Links zich binnen de PvdA en er waren andere kwesties. Herman Luidens kreeg 
soms het gevoel dat ze aan zijn stoelpoten zaagden. Financieel ging het in de jaren ’60 beter. Het 
zal 1965 of 1966 zijn geweest dat ze thuis een auto kregen: een grijze Ford Taunus. Op een 
zaterdagavond schampte de wethouder een auto in de binnenstad, maar hij reed door en ging thuis 
gewoon naar bed. Het kenteken was genoteerd en de politie was op zoek naar de Ford Taunus en de 
eigenaar. Hij werd bij de rechter vrijgesproken voor het rijden onder invloed, maar kreeg wel een 
forse straf voor gevaarlijk rijgedrag. Het had ook politieke gevolgen. Herman Luidens moest 
aftreden als wethouder. Joop Borgman volgde hem tot het eind van de bestuursperiode op. De 
partij zette Herman Luidens voor de verkiezingen van 1968 toch op een verkiesbare plek en zo 
kwam hij opnieuw in de raad van Gouda en keerde terug als wethouder, net als Borgman. 
Ondertussen waren de politieke omstandigheden gewijzigd (‘de wethoudersaffaire-Arts’). Het zat er 
niet in dat hij weer wethouder Onderwijs en Sport kon worden. Het werd de portefeuille Openbare 
Werken. Hoofddoel: huizen bouwen en de wijk Bloemendaal ontwikkelen, geheel nieuw voor hem. 
Tijs Stout, hoofd bouwtoezicht Openbare Werken, zei hierover in Tidinge 2009/2: ‘Ook met 
wethouder Luidens kon ik het goed vinden. Hij was onderwijzer geweest. Had geen enkel verstand 
van bouwen, maar hij luisterde altijd goed naar zijn deskundige adviseurs.’ Fysiek ging het in die 
tijd steeds slechter met Luidens. Vanwege een longziekte moest hij rond 1969 een zware operatie 
ondergaan, waarvan hij niet volledig herstelde. Eind 1971 werd hij opnieuw ziek en kwam hij in het 
Bleulandziekenhuis te liggen. Op 24 december moest de familie afscheid van hem nemen. De 
uitvaart, geregeld onder leiding van burgemeester Van Dijke, was indrukwekkend. Achttien jaar 
later werd ook mevr. Luidens op de IJsselhof begraven. Twee jaar daarvoor had zij nog het slaan 
meegemaakt van de eerste paal voor de wethouder H. Luidensschool in Achterwillens. Die heeft 
ruim 25 jaar bestaan.   
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Carla Rodenberg en haar Gouwenaars (19): Fereshteh Salehi 
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In deze reeks presenteren wij portretten die Carla Rodenberg schilderde van Gouwenaars. Na Jos 

van Kersbergen en Olaf Paris ligt het voor de hand te zoeken naar iemand van een ander geslacht. 

Dat blijkt niet moeilijk. ‘Zal ik Fereshteh vragen of ze het leuk vindt? Ik heb haar meer dan eens 

geschilderd.’ 

 

Fereshteh Salehi, een naam om een paar keer over je tong te laten glijden, is van geboorte een 

Iraanse. Bijna de helft van haar leven woont ze in Gouda en daarvan weer het grootste deel aan de 

zijde van de Goudse kunstenaar Ruud Verkerk. Vanuit de Verenigde Staten, waar ze Engels 

studeerde, kwam ze in 1994 in Gouda te wonen. Enerzijds wilde ze als kunstenares een plaats 

verwerven, anderzijds wilde ze via de kunst de relatie met haar geboorteland in stand houden en 

verbeteren. In 2005 bijvoorbeeld organiseerde Fereshteh een tentoonstelling van hedendaagse 

Nederlandse kunst, waar zes schilders hun werk lieten zien, onder wie Carla Rodenberg. Daar was 

veel belangstelling voor. Als kunstenares heeft Fereshteh in Nederland diverse keren kunnen 

exposeren. Belangrijk was ‘Op scherp’, een tentoonstelling in de voormalige stijlkamers van 

Museum Gouda, waar eigen werk in relatie werd gebracht met bestaand museumbezit. ‘Een 

schilderij van mij hing naast dat van Odilon Redon!’ Recent exposeerde ze nog in Haastrecht tijdens 

Open Monumentendag. Veel lezers hebben wellicht het Goudse Icoon gezien dat zij in het kader van 

Gouda750 heeft beschilderd: Iraanse invloeden – Perzisch blauwe sierlijnen en poëzie - komen 

duidelijk tot uiting. ‘Zonder liefde heeft de wereld niets te betekenen’, valt te lezen. Was het 

toeval dat Koning Willem-Alexander op 12 april jl. met de maakster van dit beeld in gesprek ging? 

 

Voor het portret op de vorige pagina moeten we naar het jaar 1999, toen de Werkschuit een 

Masterclass portretschilderen organiseerde, die gegeven werd door Carla Rodenberg en Ruud 

Verkerk. Twaalf geselecteerde cursisten kregen toen Fereshteh als model. In die tijd zette Carla 

Fereshteh in haar atelier ook op het doek. Is de symboliek van de brief en de flarden Iraans gedicht 

duidelijk? Bijna iedereen in Iran kent de gedichten van de 13e-eeuwse dichter Hafez. De brief op 

het schilderij is de vogel die het goede nieuws brengt. ‘Het idee komt van Carla’, benadrukt 

Fereshteh. (GJJ)  
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