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Emancipatie en verzuiling vanaf 1850, lezing maandag 28
november door Marianne van der Veer
Marianne van der
Veer behandelt in
haar lezing op
maandag 28
november a.s. de
geschiedenis van
emancipatie en
verzuiling in
Gouda van 1850
tot pakweg 1970:
het proces van
emancipatie van
verschillende
groepen in de
samenleving in de
tweede helft van
de negentiende
eeuw als aanloop
naar de verzuiling
die rond 1900
Oprichting Vrouwenhuis Anna
ontstaat. In de
jaren zestig van de
vorige eeuw wordt de verzuiling geleidelijk aan minder dominant in de samenleving en treedt er
een versnelling op in het emancipatieproces van de vrouw. In de lezing wordt aan dit laatste punt
specifiek aandacht geschonken. Marianne zoomt hiermee in op bepaalde delen van het hoofdstuk
‘Een verzuilde samenleving’ dat zij schreef in Geschiedenis van Gouda. Het is tevens de afsluiting
van de reeks lezingen die werd georganiseerd in het kader van Gouda750.
Marianne van der Veer heeft in Leiden geschiedenis
gestudeerd met een nadruk op onze koloniale
geschiedenis. Ook heeft ze de eerstegraadsopleiding
voor geschiedenis afgerond. In Gouda is ze secretaris
geweest van de Open-Monumentendagcommissie en
heeft ze als secretaris van het Historisch Platform aan
de wieg gestaan van de succesvolle cursus Goudologie.
In opdracht van het Platform heeft ze voor de
basisscholen het (les)programma Goudazoekers
ontwikkeld. Ze was eindredacteur van de website
Goudse Canon en van het boek Verhalen van Gouda.
Vanaf 2014 is ze werkzaam bij het Streekarchief
Midden-Holland als coördinator Dienstverlening en
toegankelijkheid.
Marianne van der Veer is een van de auteurs van het
nieuwe boek van Die Goude over de geschiedenis van
Gouda, dat een jaar geleden verscheen.

De lezing is in sociëteit Concordia, Westhaven 27,
begint om 20.00 uur en is gratis toegankelijk.
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Donderdag 17 november: discussieavond ruimtelijke kwaliteit
buiten de binnenstad
Op 17 november 2022 verzorgt de werkgroep gebouwd erfgoed van de Historische Vereniging Die
Goude een discussieavond over ruimtelijke kwaliteit in de wijken buiten de historische binnenstad.
De bijeenkomst wordt gehouden in sociëteit Concordia aan de Westhaven 27 en start om 19.30 uur.
In verband met de organisatie graag aanmelding voor deelname via a.denelzen@mac.com.
Waar gaat het om?
In de gemeentelijke Leidraad
Inrichting Openbare Ruimte
(LIOR), onderdeel van het
Kwaliteitsplan Openbare
Ruimte, wordt het principe
gehanteerd dat alle wijken
buiten de binnenstad
ruimtelijk op dezelfde manier
worden ingericht. Volgens de
werkgroep gebouwd erfgoed
hebben de wijken rond de
binnenstad echter allemaal
een eigen karakter en hun
eigen cultuurhistorische
waarden, waarop je bij
ontwikkelingen kunt
aansluiten. Die waarden uiten
zich in prachtige plekken
waar buurtbewoners aan zijn
gehecht. Benut die identiteit,
waarden en kenmerken, laat
ze niet verloren gaan en
voorkom dat we buiten het
centrum te maken krijgen
met eenheidsworst.
Een manier om ervoor te
zorgen dat cultuurhistorische
waarden en kwaliteit bij nieuwe ontwikkelingen worden meegewogen, is om daarbij ook de
cultuurhistorici van de gemeente te betrekken én de Adviescommissie Omgevingskwaliteit (AOK)
een rol te geven. Bewoners van waardevolle wijken hebben terecht te maken met stevige
welstandsregimes, maar de gemeente laat haar eigen ingrepen en herinrichtingen niet toetsen door
de AOK. Hoe worden dan keuzes voor bepaalde ingrepen in het openbaar gebied onderbouwd en
getoetst?
Aanvullend onderwerp van de avond is dat de gemeente inwoners stimuleert waar mogelijk groen in
de openbare ruimte toe te passen. Dat is een prachtig initiatief, maar er ontbreekt een kader voor
voorstellen van bewoners. Bij het aanplanten van meer groen kun je de cultuurhistorische waarden
als inspiratiebron gebruiken, denk aan het Singelpark. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de
historische context bij ‘groene ingrepen’ wordt betrokken? Nu lijken ingrepen daarvan los te staan.
Graag wil de werkgroep hierover met de leden en andere belangstellenden in gesprek. Dat gaat
gebeuren aan de hand van twee vragen, toegespitst op vier wijken of buurten met elk hun eigen
waarden en karakteristieken: de Korte Akkeren, Nieuwe Park, Ouwe Gouwe en Bloemendaal.
Onze vragen:

Past het kader van de LIOR bij de wijk? Wat zou er anders moeten?

Welke vormen van vergroening passen bij de wijk? Hoe regel je dat?
U kunt de LIOR vinden onder https://gouda.bestuurlijkeinformatie.nl/Document/View/983c7d647cb1-48cd-aa7f-a838403c7415.
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Programma
De avond start om 19.30 uur met inleidingen over de inhoud van de ruimtelijke kwaliteit en
geslaagde en minder geslaagde voorbeelden van aanpassingen en ingrepen in enkele wijken. Daarna
volgt discussie in een aantal groepen aan de hand van de twee voornoemde vragen. Wethouders Van
Vugt en Klijmij-van der Laan zijn uitgenodigd om te reageren op de bevindingen van de
discussiegroepen. Behalve leden van Die Goude en andere geïnteresseerden zijn ook leden van de
gemeenteraad uitgenodigd voor de bijeenkomst.
De werkgroep hoopt op 17 november a.s. een levendige discussie te kunnen voeren. De werkgroep
bestaat uit Anne den Elzen, Jolanda Eegdeman, Bianca van den Berg, Jaap van Driel en Gerard van
Ham.

Herbestemming stadhuis: welke rol kan en wil Die Goude
spelen?
Vorig jaar is het stadhuis vrijgekomen voor een
nieuwe invulling. De Teka-groep zag
exploitatie niet meer zitten en vroeg om
ontbinding van het huurcontract met de
gemeente Gouda. Het college van B&W besloot
daarop om samen met de stad een verkenning
te doen naar een passende herbestemming van
het stadhuis. Ook de Historische Vereniging Die
Goude werd daarbij betrokken, zowel
inhoudelijk als bestuurlijk. In de
gemeenteraadsvergadering van 19 oktober jl.
heeft de gemeente de koers uitgezet. Alle
reden om – in aanvulling op wat ik op de
Algemene Ledenvergadering in april meldde - u
als leden nader te informeren en te bespreken
wat de positie van Die Goude in het verdere
proces is of zou moeten zijn.
De gemeenteraad heeft op 19 oktober jl. ingestemd met een schets van de inhoudelijke en de
ruimtelijke toekomst van het stadhuis, waarbij extra zal worden ingezet op duurzaamheid. Centraal
in die schets staat een rapport van Studio Louter waarin het stadhuis een locatie wordt voor alle
Gouwenaars ‘om te ontmoeten, te inspireren en om te vieren’ en een ruimtelijke visie, opgesteld
door Van Hoogevest Architecten. B&W gaan het concept nu uitwerken, waarbij exploitatie en
beheer in handen komen van een (op te richten) stichting waarin lokale private partijen
participeren. Die stichting moet per jaar naar verwachting € 130.000 aan huur opbrengen bij een
geraamde omzet van € 800.000. De gemeente zelf investeert € 7,3 mln. in verbouwing en renovatie.
De gemeenteraad heeft bij motie uitgesproken dat het bestuur van de nieuwe stichting in ‘brede
diversiteit’ moet worden samengesteld. U kunt het allemaal precies nalezen op
https://gouda.bestuurlijkeinformatie.nl/.
De discussie over de herbestemming van een wereldberoemd monument van grote historische
waarde is voor onze vereniging van grote betekenis. Zonder een waardeoordeel te willen geven is
eerder gebleken dat papier geduldig is en ronkende zinnen over ‘ontmoeten, inspireren en vieren’
geen garantie voor succes bieden. Juist dit soort trajecten vergt strategische keuzes en een
meerjarige visie. Dat is niet altijd eenvoudig in een versnipperd en steeds veranderend politiek
landschap. Dat gaat ook onze prachtige vereniging niet veranderen. Maar wat kan dan wel?
Onze vereniging heeft unieke kennis, een aanzienlijke achterban en voldoende middelen om een
serieuze gesprekspartner te zijn voor de gemeente. Sterker nog, Die Goude is onmisbaar in een
traject waar de historische waarde van dit monument voor de gemeenschap centraal staat. De
laatste jaren is de historische waarde wellicht wat onderbelicht geraakt. De keuze voor de markt en
een commerciële uitbater bleek niet succesvol en wordt terecht niet voortgezet. Uit het hele land
is expertise gehaald om mee te denken over de rol die het stadhuis in onze prachtige stad zou
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kunnen krijgen. Ook daarin schuilt een risico. Gouda is geen Haarlem, Amsterdam of Middelburg.
Gouda is Gouda, en juist dat zou ons stadhuis moeten ademen.
Onze reactie op het concept van de gemeente is positief. De verbouwingen blijven voor het zicht

Ruimtelijke schetsvisie door Van Hoogevest Architecten

beperkt, maar geven veel meer mogelijkheden aan het gebouw. Denk hierbij aan een ruimere
entree, een betere lift en een logischer plek voor sanitair. Voor zover we het nu kunnen
beoordelen, het ziet er stijlvol en passend uit. Ruim de helft van de genoemde investering is
bestemd voor verduurzaming; een derde is bedoeld om de toegankelijkheid te verbeteren voor
mensen met een beperking.
Tot zover het goede nieuws. De zorgen voor de komende maanden zitten vooral in de invulling en
het feit dat het stadhuis een tijdje geheel gesloten is. De elementen die worden genoemd in het
raadsvoorstel bieden kansen, maar hebben ook risico's. Daar zullen we op moeten blijven letten.
Voor onze vereniging is vooral onze stadhuisdienst van belang. Is men zich bewust van de rol die de
dienst heeft en hoe gaat dat er in de toekomst uitzien? Lukt het om van het stadhuis ècht de
schakel te maken in de beoogde culturele as tussen de Waag en de Sint-Jan? Dat vraagt om een
grotere rol voor de stadhuisdienst en het vraagt om veel meer zichtbare Goudse geschiedenis in
meer ruimtes van het stadhuis, zo lijkt me. Een grotere rol voor onze vereniging zou de stabiele
pijler kunnen zijn, waarop de nieuwe ‘governance’ zou kunnen rusten. Onze vereniging was, is er,
en zal er nog heel lang zijn. De rol zou nog groter kunnen worden, wanneer we – in lijn met onze
doelstellingen - zouden investeren in het nieuwe concept: meer (Goudse) historie zichtbaar maken
in het stadhuis, op een goede manier gepresenteerd. Dat zou een uitdaging zijn voor onze
vereniging en voor de stadhuisdienst. Maar willen we dat wel? Kunnen we dat? En maken we het
waar, als we zeggen dat we het kunnen? Ik zeg ja. Als we het willen, dan kunnen we het. Sterker
nog, ik denk dat niemand in Gouda dat beter kan.
De komende periode informeer ik u over de verdere ontwikkelingen rond de herbestemming. In het
bestuur is consensus over het verder verkennen van de grotere rol van de vereniging, zelfs als daar
een investering bij zou horen. Maar voor niets gaat de zon op. Als we meedoen, willen we ook een
bepalende rol. De gemeente heeft ons verzekerd dat we actief worden betrokken bij de verdere
gesprekken. Ik proef dat ze ons er graag bij hebben. Maar ook van u als lid willen we graag het
signaal dat we op de goede weg zitten. Ik hoop dat u me weet te vinden als u ideeën hebt. Ik hoop
ook dat ik op u kan rekenen als we expertise nodig hebben. Maar vooral ook als u straks een rol wilt
spelen in een stadhuisdienst met een uitgebreide taak. Dat is onmisbaar. Als we ons een rol
toedenken, moeten we die ook waarmaken.
Uw voorzitter, Ronald Verkuijl
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Overzicht lezingen in 2023
De Lezingencommissie heeft het lezingenprogramma voor 2023 op de website gezet.
Locatie: Sociëteit Concordia, Westhaven 27. Aanvang: 20.00 uur.
Datum

Onderwerp/thema

Spreker

Maandag
23 januari
Maandag
6 maart
Woensdag
12 april
Maandag
22 mei
Maandag
4 september

Trekvaarten in Zuid-Holland

Marloes Wellenberg

Jan Bleuland

Reina de Raat

Gouda Tijdmachine

Henkjan Sprokholt

De stad, het vuil en de beerput

Roos van Oosten

Lezing in samenwerking met Stichting Open Monumentendag Gouda, thema
‘Levend Erfgoed’. De landelijke OMD-koepel heeft aanvullend gekozen voor een
‘welsprekende’ slogan: ‘Als monumenten konden praten’.

Voor de lezingen op maandag 25 september, maandag 23 oktober en maandag 27 oktober zijn nog
geen definitieve afspraken gemaakt.

Tidinge nr. 4 met thema ‘Gouda met andere ogen bekeken’
Deze maand verschijnt het vierde
themanummer van Tidinge van Die
Goude in het kader van Gouda750.
Deze keer wordt onder redactie
van Tom Hage ‘Gouda met andere
ogen bekeken’. In zijn voorwoord
kondigt hoofdredacteur Paul van
Horssen vier artikelen aan.
 Soesja Citroen beschrijft in
‘Beelden die je bijblijven:
“een enkeling hielp, de
anderen keken weg”’ het lot
van de Joden in Gouda in de
Tweede Wereldoorlog en hun
relaties met de overige
Gouwenaars.
 Tilo Propp neemt in ‘Gouda
door fremde Augen’ het
schoolkrantverslag als
uitgangspunt dat Irmela
Wellner, leerlinge van de
Deutsche Schule in Rotterdam,
in juni 1942 maakte van een
dagje uit naar Gouda. De
auteur probeert na te gaan
wat Irmela van die eerste oorlogsjaren had kunnen weten en wat dat met haar gedaan zou
kunnen hebben.
 Mohammed Mohandis verduidelijkt de relaties tussen Marokkanen en Gouwenaars. Aan de hand van het
leven van een aantal Marokkaanse Gouwenaars gaat hij in ‘De zoektocht naar een nieuw thuis’ na hoe zij
zich een plaats moesten verwerven en kregen in de Goudse samenleving.
 Gert Jan Jansen ging voor het Gouwe Verhaal langs bij oud-burgemeester Jan Hein Boone,
inmiddels 83 jaar oud. Door zijn werk als gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland kende hij
Gouda en zijn inwoners al aardig toen hij eind 1989 als burgemeester werd benoemd.
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‘Gouwenaars voeren meestal redelijk beheerst actie’,
verslag lezing Ronald van der Wal

‘In Gouda is het hele repertoire van actievoeren sinds medio 19 e eeuw wel voorbijgekomen. In
oplopende volgorde van licht naar zwaar: informeren en argumenteren, demonstreren, procederen,
contesteren of confronteren en gewelddadige actie. Gouda heeft altijd activistische burgers gehad
die niet bang zijn om hun mond open te doen om hun belangen dan wel hun principes of hun gevoel
voor rechtvaardigheid te verdedigen. Maar als je het geheel overziet, kun je zeggen dat actievoeren
vrijwel altijd redelijk beheerst is gebeurd, en dat slechts bij hoge uitzondering geweld is gebruikt.’
Ronald van der Wal, medeauteur van Geschiedenis van Gouda, presenteerde zijn gehoor in
Concordia op maandag 17 oktober jl. in zijn lezing ‘De mondige Gouwenaar – in de periode 18502021’ voorbeelden van Gouwenaars die hun gemeentebestuur lieten weten het ergens niet mee eens
te zijn: ingezonden brieven in de Goudsche Courant in 1862 tegen de gevaarlijke drukte van koetsen
bij Sociëteit De Réunie aan de Oosthaven, een petitie van omwonenden in 1889 voor stapvoets
rijden en eenrichtingsverkeer in de Korte Groenendaal, brieven en petities om het traject van de
stoomtram te wijzigen vanwege de ongelukken en klachten over lastige hangjongeren in de Jan
Kottensteeg in 1924.
Van der Wal: ‘Een van de weinige gewelddadige protesten betrof het Passiespeloproer van 1883. De
kerkenraden van Hervormde gemeente (11.078 leden) en Christelijk Gereformeerde kerk (446
leden) vingen elk jaar bot met hun verzoeken om de kermis te verbieden, en kwamen in juli 1883 in
verzet tegen wat ze als heiligschennis zagen: het opvoeren door een Beiers gezelschap van een
Passiespel in Zaal Kunstmin. Er werden 2.160 handtekeningen verzameld en vanaf de kansels
werden gelovigen aangezet tot protest. Er sneuvelden ruiten, er werd gevochten en er vielen
gewonden. Uiteindelijk moest de burgemeester huzaren uit Den Haag laten overkomen om samen
met politie en lokaal garnizoen het oproer de kop in te drukken.’
Na 1850 ontwikkelde Gouda zich tot moderne industriestad en dat zorgde voor spanningen tussen de
kleine groep rijke notabelen en de grote groep arme arbeiders. De Sociaal-Democratische Bond van
Ferdinand Domela Nieuwenhuis zag de ruiten van zijn volksbierhuis aan de Lange Noodgodsstraat
nog ingegooid op verjaardagen van koningin Wilhelmina, maar in 1892 werd de SociaalDemocratische Arbeiderspartij (SDAP) opgericht die ook in Gouda een afdeling kreeg. Veel steun
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was er dankzij het verzet van kerken en werkgevers
eerst niet, maar de Eerste Wereldoorlog zorgde voor
een omslag.
Van der Wal: ‘Im- en export kwamen vrijwel stil te
liggen, er was schaarste en de prijzen stegen. Op 14
juni 1916 stroomde de Markt vol voor een
duurtebetoging. Burgemeester Martens ontving een
delegatie van vrouwen die meer aardappelen eisten en
ging na afloop naar Den Haag waar hij inderdaad extra
aardappelen kon loskrijgen. En op 22 juli 1918
plunderde een groep vrouwen een zeepkar van T.P.
Viruly omdat zeep nauwelijks te verkrijgen was en ze
hadden gehoord dat Viruly de eigen werknemers zeep
verstrekte. Die demonstraties betekenden de
doorbraak van het socialisme in Gouda. Na de
invoering van het algemeen kiesrecht zijn er altijd
raadsleden en wethouders van de SDAP en haar
opvolgster de PvdA in Gouda geweest.’
De sociale spanningen leidden tot een staking bij o.a.
de Plateelbakkerij Zuid-Holland (1928-1929). Die zou bijna een jaar duren. In die tijd werd er
gecollecteerd om de gezinnen van de stakers de winter door te helpen en werden woningen van
werkwilligen soms vernield en beklad. Bij andere plateelbakkerijen werd ook gestaakt maar korter.
Uiteindelijk wisten de stakers betere lonen en arbeidsvoorwaarden af te dwingen. Na de Tweede
Wereldoorlog keerden de Goudse burgers zich vooral tegen woningnood, leegstand en verkrotting.
Ook de radicale sloopplannen voor brede autowegen door de stad leidden tot ludieke acties en
demonstraties. Zelfs Die Goude mengde zich in de strijd met het pamflet ‘Mag het historische
karakter van Gouda worden aangetast?’ (1951) en met een juridische procedure tegen de gemeente.
Er kwamen jongerenclubs, stichtingen en straatgroepen in Korte Akkeren en de Kadebuurt – waar de
gemeente grote sloopplannen had – en krakersgroepen.
‘In 1974 werd door ontevreden bewoners van de binnenstad, veelal jonge mensen die net een
pandje hadden gekocht en opgeknapt, in Carte Blanche de Kritiese Siroopwafel opgericht, een groep
die zich wilde inzetten voor verbetering van de leefbaarheid van de stad’, aldus Van der Wal. ‘Er
kwamen ludieke acties in de raad en op straat, staatssecretaris Jan Schaefer werd onder valse
voorwendselen naar Gouda gehaald om de wethouder onder druk te zetten, er werd op de
Oosthaven gedemonstreerd, er werden panden gekraakt, enzovoort. Veel acties hadden resultaat,
zo is bijvoorbeeld de Gouwekerk voor sloop behoed. Sinds de jaren ’90 zijn buurtbewoners ook met
succes in actie gekomen, denk maar aan de Erotheek aan de Walvisstraat, de PWA Kazerne, de
darkstore op de Nieuwehaven. Het loont dus vaak om je mond open te doen.’ (JPvdZ)

Brieven van Willem van Oranje aan Gouda en Schoonhoven
Dinsdag 1 november jl. ontvingen Pauline Bouvy-Koene en
Pieter Verhoeve, de burgemeesters van Krimpenerwaard en
Gouda, het boek ‘Was geteyckent Guillaume de Nassau’.
Leden van het Transcriptiecafé van het Streekarchief
Midden-Holland hebben gezorgd voor transcriptie en
hertaling van de brieven. Op de bijeenkomst werd het hele
proces achter dit boek helder toegelicht door een van de
cafégangers.
SAMH-directeur Coretta Bakker en Cristel Stolk, medewerker
educatie en regionaal erfgoed, toonden zich trots op het
boekje dat daaruit voort is gekomen.
Het boek is voor € 15,72 te koop in de boekhandel en in de
Chocoladefabriek.
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‘Coornhert schatplichtig aan de vroege Augustinus’, impressie
slotmanifestatie Coornhert500

Kerkhistoricus Paul van Geest

‘Op de marktplaats van zijn geweten was Coornhert
niet alleen schatplichtig aan Erasmus, maar ook aan
de vroege Augustinus. Deze geloofde dat je een vrije
wil hebt. Wel had je de vriendschap of genade van
God nodig zodat de goede over de kwade wil kon
zegevieren. Coornhert moest net als Calvijns
tegenstander Castellio niets hebben van ideeën over
predestinatie en baseerde zich liever op een uitspraak
van Paulus: “Het heil is voor allen”. Om het goede te
kunnen willen, waren echter wel zelfkennis (“Ken
Uzelve”) en zelfduiding in het Licht van de Schrift
nodig.’
Hoogleraar kerkgeschiedenis Paul van Geest schetste
tijdens de slotmanifestatie van Coornhert 500, op
zaterdag 29 oktober in de Sint-Janskerk, Coornherts
opvattingen over de vrije wil. Hij noemde Coornhert
een van de fascinerendste en veelzijdigste types uit
onze geschiedenis, alsook een ‘daluren-katholiek’ bij
wie goddelijke genade en vrije wil net als bij
Augustinus in harmonie samengaan.

Paul Abels, voorzitter van de
Werkgroep Coornhert500, had
daarvoor al de veelzijdigheid van
Coornherts talenten geschetst, en de
centrale gedachten van diens
filosofie: ‘Coornhert geloofde dat
iedereen een beter mens kan
worden, dankzij de vrije wil.
Gewetensdwang was voor hem
taboe.’
Burgemeester van Haarlem Jos
Wienen vertelde zijn gehoor van
ruim 350 toehoorders over de 48
jaren die Coornhert – met
onderbrekingen van in totaal zo’n
tien jaar toen hij als balling in
Duitsland leefde – in zijn stad had
gewoond. Dat hij zich vestigde in de
stad van zijn grote liefde Cornelia,
met wie hij 45 jaar gelukkig
getrouwd zou zijn, en dat hij als
graveur en drukker veel produceerde
en vele leerlingen had. Dat hij zich
met succes had ingespannen om een
beeldenstorm in Haarlem te
voorkomen en dat hij zijn hele leven als notaris actief was. Dat hij moest vluchten zowel voor Alva
als voor Lumey en dat hij felle debatten met de gereformeerde predikanten aanging.
Wienen: ‘Hij drukte boeken, maakte prenten en vertaalde werken van Cicero. Hij was ook degene
die Haarlem als eerste koppelde aan de uitvinding van de boekdrukkunst. Hij noemde geen namen
maar schreef dat iedereen in de stad wel wist wie hij bedoelde. Later is daar de naam van Coster
aan verbonden.’ Coornhert verruilde Haarlem voor Delft, maar was daar ongewenst en koos
vervolgens voor het tolerante Gouda. Ook anno 2022 is Coornhert volgens Wienen nog van belang.
‘Hij ging tekeer tegen de dogmatische predikanten en nam het op voor de katholieken. Hij was geen
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held, maakte fouten, was niet altijd even consequent, maar blijft met zijn pleidooien voor
verdraagzaamheid een belangrijk denker die ons nog altijd iets te vertellen heeft.’
Zijn collega-burgemeester Pieter Verhoeve ging nader in op Coornherts uiterst productieve Goudse
jaren. ‘Sinds 1583 lag er een publicatieverbod op zijn religieuze werken uitgevaardigd door de
Staten van Holland. In Gouda mocht hij echter wel publiceren. Hij woonde aan de Oosthaven, in het
huis van een schepen, dus hij wist zich gesteund door het stadsbestuur. In die slechts twee jaar dat
hij hier woonde, is er enorm veel uit zijn handen gekomen. Zijn bekendste werken Over de
predestinatie, Tegen het ketterdoden en veertien andere boeken zijn hier geschreven. Doordat hij
amper sliep, heeft hij zich, ook volgens stadsdokter Boudewijn Ronsse, letterlijk doodgewerkt.’
Volgens Verhoeve was Coornhert dwars, koppig, eigenwijs en overtuigd van zijn gelijk, wilde hij het
strafrecht hervormen, de duurzaamheid bevorderen en tot verdraagzaamheid aanzetten. Hij hoopte
dat Haarlem en Gouda samen zouden kijken hoe Coornherts gedachtengoed naar de toekomst kon
worden doorgegeven. Niet lang daarna mocht hij samen met zijn collega Wienen de twee eerste
exemplaren in ontvangst nemen van het door Paul Abels geschreven en door de Drukkerswerkplaats
in beperkte oplage gedrukte essay ‘Coornhert en de drukpers’. Peterpaul Kloosterman gaf een korte
uiteenzetting over het ontstaan van de Drukkerswerkplaats en het drukproces.
De klassieke altzangeres Margot Kalse, luitspeler Earl Christy en de koorzangers van het Ensemble
Piacevole zorgden voor inspirerende muzikale intermezzo’s, waarbij uiteraard ook liedteksten uit
Coornherts Liedboeck (1575) en Een nieu Geuse Liede Boecxken (1576-1577) ten gehore werden

gebracht. Leerlingen van het Coornhertgymnasium voerden onder regie van Peter Meijer het
toneelstuk “De Vrijheid van Consciëntie komt tot leven” op (zie foto hierboven) en traden
vervolgens onder leiding van de remonstrantse dominee Kim Magnee-de Berg in het
(debat)strijdperk tegen leerlingen van de Mandeville Academy. De jury was van oordeel dat
‘Coornhert’ dat het beste deed. Peter Noordhoek trad voor de laatste maal als stadsdichter op, met
“Coornhert. Woorden van waarheid”.
De Kraamkamer van de Vrijheid, een aan Coornhert gewijde expositie in het Remonstrantse Poortje
aan de Keizerstraat die tegelijk met het Coornhert500-jaar werd afgesloten, heeft exact 6.666
bezoekers getrokken. Dezen werden opgevangen door tien vrijwilligers, die het mogelijk maakten
om de expositie elke dag open te houden. Abels: ‘We hebben heel veel interessante gesprekken
gevoerd met bezoekers, er was veel belangstelling, ook bijvoorbeeld van Oekraïense vluchtelingen,
en we mogen daarom terugkijken op een zeer geslaagd Coornhert500-jaar.’ (JPvdZ)
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‘Stadsbestuur vroeg zelf om wetsverzetting’, impressie
symposium ‘Burgemeesters in crisistijd’
Gerard Cincq en Pieter Verhoeve, twee burgemeesters van
een Gouda in crisistijd. De eerste vervulde zijn functie in
het Rampjaar 1672 toen ons land werd aangevallen door
Frankrijk, Engeland en de bisschoppen van Keulen en
Munster, de tweede moest (en moet) omgaan met de
uitdagingen van een coronacrisis en alle sociale en
economische gevolgen van dien. Cincq werd afgezet door
stadhouder Willem III en zag zijn huis geplunderd, Verhoeve
heeft goede hoop dat hem zo’n lot bespaard zal blijven.
Het historische symposium dat elk jaar in de Sint-Janskerk
rond een bekende Gouwenaar wordt georganiseerd door de
Stichting Goudse Sint-Jan en Historische Vereniging Die
Goude, werd deze keer gehouden op zaterdag 5 november
jl. en sloot aan bij het thema van de Maand van de
Geschiedenis: ‘Wat een ramp’. Secretaris van de stichting
Gerard Schotanus herinnerde de toehoorders eraan dat het
symposium sinds 2015 wordt georganiseerd. Deze keer was
burgemeester Gerard Cincq de bekende historische
Gouwenaar wiens handelen werd gekoppeld aan het heden.
Wout Troost vertelde over de oplopende spanningen tussen enerzijds raadpensionaris Johan de Witt
en de meeste regenten en anderzijds prins Willem III van Oranje en de meeste burgers. De aanval
door buitenlandse legers leidde in 1672 tot de aanstelling van Willem III als stadhouder en kapiteingeneraal en de gruwelmoord op Johan en Cornelis de Witt. Troost: ‘Het Goudse bestuur bleef tot op
het laatst loyaal aan Johan de Witt maar begon eind juni 1672 een charmeoffensief richting de
prins. Hoewel hier geen ongeregeldheden waren, kregen de regenten het zo benauwd dat ze zelf om
een wetsverzetting vroegen. En op 25 september stuurde Willem III inderdaad een lijst met de
namen van ontslagen vroedschapsleden – onder wie Cincq – en met die van hun opvolgers.’
Verhoeve schetste een
chronologisch beeld
van de
coronaontwikkelingen
en van de in 2020
geleidelijk
veranderende
stemming onder de
burgers, van begrip en
saamhorigheid naar
chagrijn en verzet.
Begin 2021 waren er
in Korte Akkeren en
Bloemendaal
avondklokrellen
waarbij de politie
moest ingrijpen, en in
januari 2022
protesteerde de lokale
horeca tegen de
verplichte sluitingen. Verhoeve: ‘Er was nauwelijks ruimte voor lokaal beleid, toch heb ik besloten,
met steun van alle raadsfracties, om de horeca wat lucht te geven: ze mochten onder voorwaarden
drie uur opengaan. Het was op het randje van de wet, misschien zelfs erover, maar de spanningen
moesten eruit en ik sta er nog steeds achter. We deden wat we konden en soms geldt nu eenmaal
“rechtvaardigheid voor recht”.’ (JPvdZ)
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Overzicht van Goudse boekhandels op basis van etiketten en
stempels. Compleet?
Aad van Maanen in Leiden heeft een verzameling
aangelegd van etiketten en stempels van boekhandels
zoals die (voorheen) op de binnenzijde van een
boekomslag werden geplakt of geplaatst. Ver hoefde hij
daarvoor niet te zoeken, want in zijn Antiquarian
Bookshop Klikspaan heeft hij pakweg een kwart miljoen
boeken staan. Op een bepaald moment is hij bij elk
etiket informatie gaan zoeken: eigenaren, locaties,
foto’s e.d. De beschrijving die daaruit voortkomt, plaatst
hij in een blog met de naam www.boekhandelsetiketjes.blogspot.com. Drie jaar geleden is hij
begonnen met Leiden, maar inmiddels heeft hij Gouda ook ‘afgewerkt’. Zo is een overzicht ontstaan
van 24 Goudse boekhandels:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

F. Bijlsma
Bovenkamp
J.A. Broer
Van Burk
Edauw
Eressëa
C.P.A. de Jong
Jongeneel
Karssen
A. Kok & Comp.
S.H. van de Kraats
P.C. Maas
Quant
The Read Shop
Samma
Cor Sevenhoven
R. Smit
J.T. Swartsenburg
J. de Ven
Verkaaik
J. Verschoor
Verzijl
K. Wessels
C.J. van Zijverden

Boekhandel
Leesbibliotheek
Boekbinderij
Boekhandel
Boekhandel
Nieuwetijdsboekhandel
Boek- en kantoorboekhandel
Kantoorboekhandel
Boeken & kantoor
Boek- en Kantoorhandel
Boekbinder
Boek- en schoolhandel
Kantoorboekhandel
Meer dan lezen alleen
Bijbelshop
Boekbinder
Boekhandel
Boek- en kantoorboekhandel
Boek- en kantoorboekhandel
Boekhandel
Boekhandel
Kantoorvakhandel
Boekhandel
Boekhandel

Lange Tiendeweg 18
Walestraat 4 / Doelenstraat 1a
Nieuwehaven 326
Kleiweg 39
Oosthaven B44 / Dubbele Buurt B11 = DB3
Lange Groenendaal 97
Dubbele Buurt 9
Korte Tiendeweg 3 / Markt 41
Kleiweg 39
Kleiweg E100
Zeugstraat
Westhaven B203
Wijdstraat A174 / Kleiweg 90 later 1-7
Agnietenstraat 12
Kleiwegstraat 28
Ridder van Catsweg 78 / Keizerstraat 39
Korte Tiendweg 19
Kleiweg E92 /Kleiweg E85 (later 39)
Markt A132 / Wijdstraat A37 (later 4)
Lange Tiendeweg 35
Dubbele Buurt 3 / W. en M.-laan 48
Korte Tiendeweg D1 (later 1-5)
Korte Groenendaal I10 (later 24)
Burgvlietkade 83

Is dit een compleet overzicht van Goudse boekhandels? ‘Nee’, zegt Aad van Maanen bij voorbaat,
‘zolang in mijn verzameling geen etiket of stempel van een bepaalde boekhandel voorkomt, ga ik
niet op zoek naar verdere informatie.’ Er ontbreken dus zeker boekhandels in dit overzicht.
Welke? Hebt u daar wel een etiket of stempel van? Zo ja, wilt u daar een foto van maken en die
opsturen naar de redactie via nieuwsbrief@diegoude.nl?
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Abraham Dudok van Heel: Willemsorde, wielrijders en zeep
Abraham Dudok van Heel
is in Gouda bekend als
kapitein bij het Militaire
Wielrijdersdepot en als
directeur van
stoomzeepfabriek T.P.
Viruly en Co. Zijn
kleinzoon Bram Dudok
van Heel heeft contact
opgenomen met Die
Goude. Hij heeft al veel
informatie over zijn
grootvader verzameld,
maar juist over de
periode dat zijn
grootouders in Gouda
woonden, heeft hij nog
niet veel gevonden. Zo is
bijvoorbeeld niet
duidelijk waarom het
gezin Gouda verliet en in
augustus 1931 verhuisde
naar een bovenwoning in
Westhaven 53 in de tijd dat de familie Dudok van Heel er woonde
Den Haag. Er is een
aanwijzing dat grootvader betrokken was bij de Vereeniging Openbare Leeszaal en Boekerij te
Gouda en mogelijk ook bij de Sociëteit ‘Ons Genoegen’. Klopt dat? Is er meer
informatie/documentatie over de zeepfabriek in de periode 1918-1930 toen grootvader daar
directeur was? Was het een groot bedrijf, hoeveel mensen werkten er?
Namens Die Goude is geadviseerd om
allereerst het krantenarchief van het
Streekarchief te raadplegen. Dat
geeft op z’n minst aanknopingspunten
om verder te zoeken. Zo meldt de
Goudsche Courant op 27 juni 1931
dat er een reorganisatie is
doorgevoerd bij Viruly en dat als
gevolg daarvan eervol ontslag is
verleend aan de heer A. Dudok van
Heel.
Voor de redactie is de vraag van Bram
Dudok van Heel aanleiding om de
figuur van zijn grootvader in
herinnering te roepen. Volgens de
betreffende pagina op Wikipedia
verdiende Abraham Dudok van Heel
zijn sporen in het toenmalige Nederlands Indië, waar hij als infanterie-officier was gedetacheerd bij
het Indische leger: https://nl.wikipedia.org/wiki/Abraham_Dudok_van_Heel_(18711936)?fbclid=IwAR3mi-FaxgEyDyAe3WjfGz1-5zS7cPGu3CkaFI1nJ1h6CMSvLD2YA3AC7TU. Bij
krijgsverrichtingen in 1896 in Atjeh raakte hij gewond. Voor zijn optreden werd hij bij Koninklijk
Besluit van 24 mei 1897 benoemd tot ridder van de Militaire Willems-Orde, niveau 4. Terug in
Nederland werd hij diverse keren overgeplaatst naar een nieuwe functie, waaronder die van
commandant van het Wielrijdersdepot in Gouda. Na een ernstig auto-ongeluk verliet hij in 1916 de
dienst om gezondheidsredenen. In 1918 werd hij directeur van Viruly en liet hij – blijkens een
bouwtekening – het pand Westhaven 53 tot woonhuis verbouwen. (GJJ)
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Bij de brandweer in Gouda (deel 2)
Dit is het tweede deel van een interview met Hans Stolk en Harry
Heesen, gepensioneerde Goudse brandweermannen. In het eerste
deel (zie Nieuwsbrief 126) vertelden zij hoe het materiaal na
1900 steeds beter werd. Over de ontwikkelingen vanaf de jaren
‘70 kunnen Hans en Harry uit eigen ervaring vertellen.
Harry en Hans zijn allebei duiker geweest. Harry: ‘De
duikerspakken waren in het begin van de jaren ‘70 nog van
neopreen. Dat hield het water niet tegen. Duikalarm is een
kwestie van seconden, dus dan rende je zonodig in je onderbroek
naar de kazerne. Je werd toch kletsnat. Nu zijn het allemaal
‘droogpakken’, daar komt geen water in.’ Ademluchtflessen
worden nu ook bij brand gebruikt. Het van buitenaf blussen
(‘buitenaanval’) wordt dan vervangen door een ’binnenaanval’.
Hans legt uit: ‘Vanaf ongeveer de jaren ’80-‘90 gingen we met die
flessen op de rug en het masker op een brandend pand binnen om zo meer gericht de brand te
bestrijden. Je staat onder een warme douche van je eigen bluswater, maar de speciale kleding is
daartegen bestand.’ Harry somt de middelen op die de brandweer nu tot zijn beschikking heeft:
‘Onderweg naar de brand zie je op een tablet de beste aanrijroute, rekening houdend met
bijvoorbeeld opstoppingen. Je kunt de plattegrond van het betreffende gebouw bekijken en zien of
er gevaarlijke stoffen zijn. Je gaat een brandend pand binnen met een warmtebeeldcamera, een
melder voor het kooldioxidegehalte, een meter voor explosieve gassen en zuurstof en een
methaangasmeter.’
Waar de brandweer vroeger binnen de gemeentegrenzen bluste, is het werk sinds 1976 steeds meer
regionaal georganiseerd. De aanrijtijd en beschikbaarheid zijn bepalend. Harry: ‘Een
computersysteem, gebaseerd op waar hulp nodig is en wie daar het snelst kan zijn. Goverwelle
bijvoorbeeld is door de brandweer van Haastrecht meestal sneller te bereiken.’ Hans: ‘Met de
verhuizing van de kazerne in 2000 van de Nieuwehaven naar de Keerkring, viel samen dat de Goudse
brandweer helemaal uit
beroepspersoneel ging
bestaan. Gouda is een kazerne
met veel specialismen zoals
een gaspakkenteam en een
duikteam. Specialisme vergt
veel oefening en dat kun je
niet doen met vooral
vrijwilligers. Nu is de eerste
wagen gevuld met
beroepskrachten. Indien een
tweede wagen nodig is kunnen
ook vrijwilligers worden
opgeroepen. Beroeps komen
niet meer per se uit Gouda.
Vrijwilligers nog wel.’ Harry:
‘Wij woonden rond die
kazerne en wisten hoe de stad
in elkaar zat. Een
beroepsbrandweerman die in
Utrecht woont en hier werkt
heeft die feeling met de stad
niet vanzelf. Daarom worden
er regelmatig bezoeken
gedaan in de binnenstad.’
Harry: ‘Brand in een monument geeft een bijzondere spanning. Vroeger kreeg je meestal een hele
bos grote koperen sleutels mee, bijvoorbeeld van de Sint-Jan of het Catharina Gasthuis. Met
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geknepen billen
ging je erheen in
de hoop dat je er
snel binnen kon.
Die monumenten
zijn
onvervangbaar.’
Hans: ‘Boven de
gewelven van de
Sint-Jan zit een
zolderruimte. Je
moet via de toren
naar binnen,
trappetjes over,
gangetjes door.
Dat gaat niet met
een slang achter
je aan. Er is daar
‘een droog
sprinklersysteem’
gemaakt met
1500 sprinklerkoppen. De buizen moet je bij brand vullen met water om het systeem in werking te
zetten. Er zijn oefenmomenten voor om dit zo snel mogelijk te doen.’ In het Stadhuis is vanwege de
brandveiligheid een tweede vluchtweg aangelegd, de moderne wenteltrap. Harry: ‘Een gedrocht,
maar wel nodig.’ Elke brandmelding in de binnenstad is een ‘middelbrand’. Daar gaan standaard
twee auto’s heen. Harry: ‘Wat een monument gevaarlijk maakt is dat er vaak ‘stapelend’ gebouwd
is. Als één stuk wegvalt is het maar de vraag hoe stabiel de omliggende bouw nog is. Gedeelde
dakbalken maken dat het vuur makkelijk van het ene naar het andere pand overslaat. Bij een brand
bij Bram Ladage op de Markt moesten we ooit een plafond weghakken met zeven verschillende
lagen, meer dan een meter dik.’ Niet alleen vuur maar ook vrijkomende gassen zijn gevaarlijk. In
niet goed geventileerde ruimtes of loze tussenruimten in muren of plafonds, zo leggen Harry en
Hans uit, is de zuurstof op een gegeven moment opgebruikt door het vuur. De temperatuur blijft
hoog en er ontstaat een ophoping van gassen die door gebrek aan zuurstof niet ontbranden. Komt er
dan plots zuurstof bij, kan één vonkje zorgen voor een plotselinge ontbranding, een ‘flashover’.
Harry geeft nog een complicatie aan: ‘Steeds meer grote oude panden worden verbouwd en
gesplitst in woningen. Er worden hofjes van gemaakt of appartementen achter of bovenop elkaar.
Komt zo’n woning meer dan 90 meter van de straat te liggen, kunnen we er wellicht niet meer bij.
Je weet soms niet hoe het in elkaar zit en hoe je ergens moet komen. Achter de verfwinkel van
Natte of achter slager Konermann bijvoorbeeld zijn woningen gemaakt. Waar zit precies de ingang?
Soms komt die informatie op de tablet tevoorschijn.
Bij nieuwbouw of verbouw in de binnenstad gaat de
brandweer even kijken. Na een melding is er altijd wel
iemand die informatie heeft, zodat tijd gewonnen
wordt. Gebouwenkennis is macht bij de brandweer.’
Om te weten of de ladderwagen overal in de
binnenstad kan komen, wordt soms proefgereden. Een
paal in de Blauwstraat bij een
gehandicaptenparkeerplaats kan ervoor zorgen dat
panden daarachter niet goed bereikbaar zijn. Hans:
‘Ooit zat in Gouda een afdeling die dit soort zaken
regelde, waren de lijntjes kort en kende men de
situatie ter plekke. Nu moet dit gemeld worden aan
een bureau in Leiden en wordt er naar de officiële
regelingen gekeken en niet naar wat iets praktisch
betekent op plaatselijk niveau. Als zo’n paal er
officieel mag staan, houdt het op. Dat geeft meteen
Invalidenparkeerplaats Blauwstraat
aan dat regionalisering ook nadelen kan hebben.’
(Yvonne Balvers)
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Schilder Jan Cornelis de Mik (1921-1990)

Jan Cornelis de Mik uit Boerdonk (N.B.) was zo vriendelijk om contact op te nemen met Die Goude,
omdat zijn vader en naamgenoot een zekere relatie met Gouda had. Hij wil ons graag – zonder
commerciële bedoelingen - kennis laten maken met enkele schilderijen die zijn vader tussen 1948
en 1979 in Gouda en omgeving maakte. Hij kwam er vaak, omdat zijn tante (Willemijn van
Wijngaarden-Noomen) met haar man Cornelis van Wijngaarden een melkzaak had op Keizerstraat
57. Later werd de zaak overgenomen door hun schoonzoon Gerard Reparon en verplaatst naar Lage
Gouwe 186. Jan Cornelis de Mik senior kwam uit een gezin dat
zich in 1927 in de Rosestraat in Rotterdam vestigde. Hij
bezocht daar de ambachtsschool in de Tamboerstraat en werd
huisschilder. In zijn vrije tijd was hij op pad om te schilderen
en te tekenen. Zijn ouders waren allebei in Stolwijk geboren.
Gouda en de Krimpenerwaard hadden op hem een bijzondere
aantrekkingskracht, niet alleen vanwege de familie; de dijken
en het polderlandschap waren voor hem een bron van
inspiratie. In 1943 werd hij tijdens een razzia meegenomen om
in Duitsland te gaan werken, in de Maschinenfabrik Esslingen
(bij Stuttgart). In 1948 trouwde Jan Cornelis. Het echtpaar
ging in Rotterdam-IJsselmonde wonen. Naast zijn werk als
huisschilder, bezocht hij de Kunstacademie te Rotterdam, een
opleiding die hij ook afmaakte. Hij werd leraar technisch
schetsen en reclameschilderen op de ambachtsschool waar hij
zelf leerling was geweest. In zijn vrije uren was hij te vinden
op zijn atelier of in de vrije natuur. Jan Cornelis schilderde
impressionistisch in de stijl van de Haagse School. Bij zijn
overlijden in 1990 liet hij een grote verzameling schetsen,
aquarellen en schilderijen na, waarvan er hier een wordt
getoond: een aquarel van Bevrijdingsdag 1948, zoals deze werd
gevierd op de Markt in Gouda.
Jan Cornelis de Mik senior
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40 jaar Stichting Archief en Librije
‘In de toekomst is het
heden verleden’, zei
voorzitter Jan Willem
Klein op 7 oktober jl. bij
de aanvang van de viering
van het 40-jarig jubileum
van de Stichting Vrienden
van Archief en Librije. Hij
reikte aan wethouder
Thierry van Vugt een
exemplaar uit van het
boekje Silva Carminum
met jeugdgedichten van
Erasmus. Letterkenner
Diedrik van der Wal sprak
over zijn boek Alles
begint met A en Dirk
Geirnaert gaf een
toelichting op zijn
onderzoek naar het boek
Het bloemetje voor SVAL-secretaris Thea van Wordragen
Van zondeval tot hemel,
ooit uitgegeven in Gouda
door Gerard Leeu. Voor de bestuursleden van de jarige stichting was er een bloemetje. Wethouder
Van Vugt deelde ook mee dat B&W van Gouda aan de in mei overleden voorzitter van de SVAL, Adri
den Boer, postuum de vrijwilligerspenning van de gemeente Gouda hebben toegekend.

Walvisprijs uitgereikt
Op vrijdagmiddag 4 november a.s. had
(voor de dertiende keer) de uitreiking
plaats van de Walvisprijs. De prijs,
ingesteld door de Stichting Vrienden
van Archief en Librije (SVAL), gaat naar
het beste nieuwe historische artikel
over Gouda of de regio dat is
ingezonden. Er waren drie inzendingen:
a. ‘Schrikkelijke gevolgen en groote
verwoestingen’, over de
runderpestepidemie van 1865 in
Krimpen aan den IJssel;
b. ‘Schoonhovens vroegste stadsrecht
uit circa 1280’, zoals vastgelegd door
de Hollandse graaf Willem III. Zijn
declaratoir vonnis van 4 mei 1322
wordt ontrafeld en het duplo aan het
licht gebracht;
c. De ‘Billieten wegens het middel van
’t begraven’ gaat over simpele
documenten met een bijzonder verhaal
en over begraven in vroeger tijden in
de Sint-Janskerk.
Juryvoorzitter Yvonne Bos-Rops maakte
bekend dat de dertiende Walvisprijs is toegekend aan Andre Hoogendijk voor het verhaal onder a.
Zij prees het boeiende verhaal, de pakkende details en de voorbeelden die laten zien hoe actueel
het verleden kan zijn: ‘Op basis van goed bronnenonderzoek geeft Hoogendijk een mooi inzicht in
de bestuurlijke processen en de reacties die daarop volgden. Hij laat zien hoe de landelijke
maatregelen die in 1865 werden genomen hun weerslag hadden op lokaal niveau.’
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45 Stolpersteine erbij in Gouda

Met het gedicht ‘Stolpersteine’ van Inez Meter sloot Soesja Citroen maandagmiddag 7 november een
driedaagse stadstocht af, waarbij 45 nieuwe stolperstenen werden geplaatst voor Joodse
Gouwenaars die in WOII door de nazi's werden vermoord. De laatste was die voor Carl Liffmann die
woonde op Jan Luykenstraat 60. Soesja Citroen was de enige persoon die alle 21 plaatsingen dat
weekend aanwezig was. Op zaterdagmorgen 5 november was de reeks gestart op de stoep van
Crabethstraat 35, waar Hugo Jakobi in herinnering wordt geroepen. Zondagmorgen 6 november om
09.00 uur was Wethouder Venteweg 224 het eerste adres. Daar - destijds nog in de gemeente
Reeuwijk – woonde Rosa Schlamowitz. Op zaterdag en zondag was het kunstenaar Gunter Demnig
zelf die Stolpersteine op de juiste plek aanbracht; op maandag werd het werk namens de gemeente
Gouda uitgevoerd door John en Giovanni Lever. Zie verder
https://www.facebook.com/stolpersteine.gouda.

Stadshistorie
voor filatelisten bij Gouda750
De festiviteiten rond Gouda 750 jaar stadsrechten
hebben ook enige filatelisten tot een duik in de lokale
geschiedenis aangezet. Op www.postzegelblog.nl heeft
Randy Koo op 19 juli jl. het artikel ‘Gouda viert 750 jaar
stadsrechten: zien, doen en beleven in deze jonge stad’
geplaatst. Hierin worden episodes en gebeurtenissen uit
de Goudse geschiedenis op beknopte wijze
weergegeven, geïllustreerd met eigen fotomateriaal,
gravures, postzegels, stempels en andere illustraties.
Dit webartikel is een mooi voorbeeld van de wijze
waarop postzegels en stempels een stukje geschiedenis
kunnen vertellen.
Het is te vinden op https://tinyurl.com/yue4hhew of
https://www.postzegelblog.nl/2022/07/19/gouda-viert750-jaar-stadsrechten-zien-doen-en-beleven-in-dezejonge-stad/.
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Foto’s van Goudse artsenfamilies uit het eind van de 19e eeuw
In de vorige Nieuwsbrief
stond het artikel ‘Goudse
artsen Niemeijer en
Romeijn’, waarin gemeld
werd dat gedenkboeken en
ander materiaal van deze
familie(s) waren
overhandigd aan Die Goude.
Inmiddels zijn uit dezelfde
verzameling ook twee
fotoalbums terug in Gouda.
Eind oktober hebben
Pauline en Cees Niemeijer
de albums gebracht. Ze
bevatten glasheldere
portretten die tussen
pakweg 1880 en 1900 zijn
gemaakt. In het ene album
staat de familie van hun
overgrootvader dr. J.H.
Bakker Niemeijer (25 jaar
arts te Gouda) centraal. Hij
trouwde hier (zie foto) met
de 11 jaar oudere
Antoinetta Adriana Romeijn,
dochter van een andere
Goudse arts, dr. Adrianus
Romeijn. Na het overlijden
van Antoinetta in 1886
hertrouwde Bakker
Niemeijer met de 14 jaar
jongere Elisabeth Dupper,
een dochter van de
burgemeester van
Haastrecht. Hun grafstenen
liggen op de Oude
Begraafplaats aan de
Vorstmanstraat. In het
album komen ook de
gezinnen van twee zusters
van Antoinetta ruim aan
bod. Elizabeth (Bets)
Romeijn trouwde met de
Goudse uitgever Dirk Lulius van Goor, terwijl Johanna (Jans) Romeijn in het huwelijk trad met de
Hongaarse dominee Leopold Kalosi. Veel foto’s komen van fotografen uit Boeda of uit Pest. Ook de
ouders Adrianus Romeijn en Maria Elizabeth Stoelendrajer staan daar diverse keren op afgebeeld,
net als trouwens Bakker Niemeijer. Op de achterzijde van een van de foto’s staat dat Jans Romeijn
na het overlijden van eerst hun zoontje en later haar man berooid vanuit Boedapest terugkeerde
naar het ouderlijk gezin in Gouda. Andere foto’s in het album vermelden op de achterzijde de naam
van Fotoatelier J.H. Kiebert of van F. Harting Fotograph, voldoende bewijs dat het hier gaat om
voorbeelden van de vroegste Goudse fotogeschiedenis.
Het andere album heeft Antonie Romeijn als beginpunt, een jongere broer van Adrianus Romeijn.
Antonius promoveerde in 1856 aan de Faculteit voor theoretische filosofie en letterkunde van de
Universiteit van Leiden op Vitam Philippi Macedonis, Amyntae Fil. Hij was o.a. rector van het
gymnasium in Enkhuizen. Veel foto’s stammen ook van Enkhuizer fotografen. In de meeste gevallen
ontbreekt echter een naam en of een relatie met Gouda.
De albums worden geschonken aan het Streekarchief Midden-Holland. (GJJ)
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Hoe de Aaltje Baksteeg tot Aaltje Bakstraat werd
Op de kruising Hoge
Gouwe/Aaltje Bakstraat deden
zich door de eeuwen heen met
enige regelmaat ongelukken
voor. Niet voor niets moeten
auto’s rijdend op de Hoge
Gouwe vandaag de dag bij
deze hoek helemaal stoppen,
vervolgens goed kijken of er
verkeer uit de Aaltje Bakstraat
aankomt, om pas daarna
rechtdoor te rijden of rechtsaf
te slaan. Sommige vooral
oudere Gouwenaars refereren
nog altijd aan de Aaltje
Baksteeg, en de
naamsverandering die in de
20e eeuw is doorgevoerd,
blijkt nauw samen te hangen met genoemde problematische verkeerssituatie.
Aertgen Back, verbasterd tot Aaltje Bak, woonde begin 16 e eeuw aan de Hoge Gouwe, op de hoek
van de steeg die haar naam zou krijgen en die eeuwenlang een slechts drie meter brede flessenhals
vormde voor het verkeer – met name karren en koetsen – dat vanaf de westzijde van de stad naar
het centrum (of vanuit het centrum westwaarts) wilde rijden. Wie met de pont de Turfsingel was
overgestoken, reed door de Vlamingstraat, passeerde de Raamgracht via een brug en wrong zich
vervolgens met moeite door de zeer nauwe Aaltje Baksteeg alvorens de Gouwe te bereiken. In 1885
wordt de houten draaibrug over de Raamgracht vervangen door een ijzeren ophaalbrug, die door
een brugwachter wordt bediend en die pas in 1950 een naam zal krijgen: Koningsbrug.
Zo rond 1900 zijn in de steeg sigarenfabriekjes, winkels, werkplaatsen, een slagerij annex vlees- en
spekrokerij en een blikslagerij met vertinnerij te vinden. Er wonen pijpmakers, arbeiders,
weduwen, kooplui, een machinist en verder enkele kleine zelfstandigen. In 1896 verzoeken enkele
bewoners vanwege de verkeersonveilige situatie om in de Aaltje Baksteeg eenrichtingsverkeer, van
Raam naar Gouwe, in te stellen, plus een verbod om harder dan stapvoets te rijden. Dit voorstel
wordt verworpen doordat de stemmen in de raad staken, maar in 1903 komt het inrijverbod vanaf
de Gouwe er alsnog. In 1906 worden door dieren getrokken rij- en voertuigen verplicht stapvoets te
rijden, in 1908 wordt deze verplichting uitgebreid met onaangespannen paarden en in 1909 wordt er
een inrijverbod voor motorrijtuigen op meer dan twee wielen ingesteld. Menigeen ontvangt in deze
jaren een boete wegens met name het negeren van het inrijverbod vanaf de Gouwe.
In 1913 meent het Goudse college van B&W het blijvende knelpunt te kunnen oplossen. Er worden
met instemming van de raad enkele panden – waaronder het toenmalige (Hoge) Gouwe 81 met
bovenwoning Aaltje Baksteeg 1 – en een stuk tuin aan de zuidoostzijde van de steeg opgekocht met
de bedoeling deze te slopen en zodoende de steeg te verbreden tot 8,5 meter. De kosten van
verwerving, compensatie van huurders, sloop en straatverbreding bedragen 18.500 gulden. Het jaar
daarop verwerven de lokale aannemers D.A. Verbeek en J.M. van den Berg de opdracht tot sloop en
straatverbreding. Na de Tweede Wereldoorlog neemt het gemotoriseerde verkeer toe, en al snel
doen zich op de kruising Hoge Gouwe/Aaltje Baksteeg opnieuw ongelukken voor.
Schoenen- en klompenverkoper H.G. van Meerten is voor zover bekend de eerste die vanaf 1947 in
zijn advertenties steevast van Aaltje Bakstraat spreekt, de banket- en siroopwafelbakkerij aan de
overkant doet dit vanaf 1951 ook en andere in de nog altijd drukke doorgangsstraat gevestigde
winkeliers volgen in de jaren daarna. In de plannen voor demping van de Raam en verdere
verbreding van de Aaltje Baksteeg vinden de bewoners een goede aanleiding om ook officieel van de
negatief beladen aanduiding ‘steeg’ af te komen. Ze hebben succes. De raad besluit eind september
1955, vooruitlopend op een tweede verbreding en herinrichting die het jaar daarop zal worden
uitgevoerd om de bereikbaarheid van de binnenstad te verbeteren, de naam Aaltje Baksteeg
officieel te wijzigen in Aaltje Bakstraat. De Raam zal uiteindelijk als een van de laatste Goudse
grachten in 1960 worden gedempt. (JPvdZ)
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Spieringstraat 113, rubriek ‘Monument en eigenaar’ nr.10
Toen Miranda van
Elswijk en Ramon
Hagedoorn 17 jaar
geleden het pand
Spieringstraat 113
van de gemeente
kochten, stond
het op Funda
vermeld als
‘grachtenpand’.
Er stonden twee
foto’s bij. Ze
waren op zoek
naar een
‘kluswoning’,
maar de
veronderstelling
dat het wel een
bouwval zou zijn,
klopte niet.
Ramon: ‘Het viel
reuze mee. De gemeente had het prima onderhouden. We hebben veel weggehaald, bijvoorbeeld de
verlaagde plafonds waardoor de balken weer zichtbaar werden.’ Ramon heeft onlangs de laatste
geplande verbouwing afgerond. ‘Omdat ik het zelf kan en doe, is het te betalen om zo’n oud pand
naar je eigen wensen te maken. Je moet er ook lol in hebben’, zegt Ramon. ‘En je moet geen haast
hebben’, vult Miranda aan. Beiden zijn een tijdlang zzp’er geweest en ze hebben klussen vooral
uitgevoerd in tijden dat dat uitkwam met opdrachten.
Ramon: ‘De gemeente werkte en
dacht prima mee. Wij sliepen
bijvoorbeeld op de
bovenverdieping maar bij brand
zouden we er eigenlijk niet goed
uit kunnen. We wilden daarom
aan de achterzijde een nooddeur
laten maken. Dat had wat voeten
in de aarde omdat daar een
verandering van het
bestemmingsplan voor nodig was.
Men is terecht heel streng om zo
het karakter van zo’n pand te
behouden.’ Die nooddeur kon er
gelukkig wel komen. Miranda:
‘Letterlijk op de dag dat de
verhuiswagen was leeg geladen,
klepperde de brievenbus. Nico
Habermehl, die ik kende van mijn
werk, had allerlei documenten
over de geschiedenis van ons huis bezorgd. Zo leuk om de verhalen van je huis te kennen.’ Ramon
vervolgt: ‘Aan deze kant van de stad stonden veel kloosters. De fundamenten van het gebouw zijn
ook echt van die kloostermoppen.’ Het pand bestaat uit twee delen. Aan de rechterkant is o.a. een
gang, een binnentuintje en een kamer die ooit de wachtruimte was van het consultatiebureau
(vanaf 1928) en later van het medisch centrum. Erboven is een dakterras. Ooit was hier wellicht een
erf. In het linkerdeel is op de begane grond o.a. een soort extra grote ruimte. Daar was in de 19 e
eeuw een koetshuis dat in 1861 werd omgevormd tot gymnastieklokaal en later als gemeentelijk
kantoor functioneerde. Ramon: ‘De diepe lange panden in de binnenstad zijn vaak heel donker.
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Maar door de hoge ramen, resterend van het gymnastieklokaal en grenzend aan de binnentuin, komt
er veel licht binnen. Dat maakt dit huis heel prettig wonen.’
Op de eerste en tweede verdieping aan de linkerkant van het pand bevindt zich de woonruimte.
Miranda: ‘Toen de kinderen klein waren, hebben we de benedenruimte beschikbaar gesteld voor
diverse activiteiten die wij leuk vonden. Zoals voor kleine concerten van conservatoriumstudenten
en voor optredens tijdens kaarsjesavond. Zes jaar lang was er eens in de maand ‘Open Coffee’,
waarbij mensen uit de stad met elkaar in contact konden komen. Er zijn ook op die manier veel
mensen in dit pand binnen geweest.’ Nu de kinderen groter zijn, is het handig om de
benedenruimte zelf te gebruiken. Daar staat ook nog steeds de professioneel ogende houten bar uit
1990, gebouwd omdat het COC er avonden organiseerde. ‘Wonen in dit soort panden, waar je de
vroegere functies nog aan af kunt zien, is bijzonder’, besluit Ramon. (Yvonne Balvers)

Westhaven 33 en verder,
Goudse gevels 6: tekeningen van Peter van der Kroef

Deze keer geen tekening van één pand, maar van een hele straatwand. Peter van der Kroef heeft
een bijzondere herinnering aan de tekening. U ziet een stuk van ‘het oude postkantoor’, gevolgd
door een aantal monumentale huizen aan de Westhaven. Voor Peter een extra bekend stukje van
Gouda, want aan de overkant, tussen Oosthaven en Spieringstraat werkte hij – vanaf 1963 jarenlang bij plateelbakkerij Regina. Het postkantoor herinnert hem aan de overgang naar een
ander systeem van loonuitbetaling. Aanvankelijk werd er nog wekelijks contant uitbetaald in een
loonzakje, waar een heel smal loonstrookje inzat. Op een bepaald moment werd er van weekloon
overgeschakeld op maandloon. Daar was ook een voorschotregeling aan gekoppeld, want bij die lage
salarissen was het niet voor iedereen mogelijk om financieel het eind van de maand te halen. Nog
meer wennen was het giraal uitbetalen via de Postbank, of was het nog de Rijkspostspaarbank?
Eén collega ging toen met het loonstrookje naar het Postkantoor aan de overkant, legde dat op de
balie van het loket en zei: ‘Ik kom mijn loon halen’.
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Carla Rodenberg en haar Gouwenaars (20): Arie Bouter
In deze reeks presenteren wij portretten die Carla Rodenberg schilderde van Gouwenaars. Deze
keer wil ze graag Arie Bouter in beeld brengen, een goede collega die ze al heel lang kent en van
wie ze meer portretten heeft geschilderd. Het oudste doek, met kenmerken van de provotijd, ligt
ergens opgerold op zolder. Daarom kiezen we voor een ander werk, het middelste van een drieluik.

‘Een dominant werk,’ zegt Arie Bouter, ‘het kleinste mannetje op een groot doek.’ Het meet 160 x
160 cm en de signatuur is niet zo duidelijk meer. Arie meent dat het stamt uit de tijd dat Carla ook
bezig was met het portret van koningin Beatrix, dus van rond 1995. Het portret staat min of meer
symbool voor zijn eigen overgang naar de periode van de torens, waarvan er één schetsmatig, links
achter hem, opduikt. Hij vindt het ook in die zin bijzonder dat de verhouding mens/achtergrond
afwijkt van die op de meeste portretten van Carla.
Arie spreekt de woorden uit in zijn atelier Achter de Kerk 12, waar hij nu meer dan een halve eeuw
werkzaam is. Iedereen die regelmatig op de fiets in de stad komt, weet waar het is, tussen het
Golda-poortje en de Kunsthouwerij, voorheen Steenhouwerij Roodbol. Arie Bouter is een geboren
Gouwenaar, die dat ook verbaal laat merken. Hij spreekt de woorden langzaam en wat zangerig uit,
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waarbij de toonhoogte aan het
eind van de zin iets omhoog gaat.
In de stad is hij geworteld;
geboren op de Dubbele Buurt gaat
hij naar kleuterschool ’t
Kaboutertje in de Patersteeg en
naar de Klaas de Vriesschool om de
hoek. De Ambachtsschool en een
avondschool Goud en Zilver leiden
hem naar het kunstenaarschap.
Die rol beleeft hij niet als eenling,
Arie Bouter speelde een actieve
rol in So What, de Kritiese
Siroopwafel, de Werkschuit en
Kunstenaarssociëteit Burgvliet.
Zijn werk bestaat voor het
grootste deel uit keramiek. Daarin
gaf hij ook les. Maar hij maakte
ook tekeningen en metaalcollages.
Zijn grootste bekendheid ontleent
Arie aan de torens ‘als tekens van
het gemoed van de tijd’, sommige
wel tweeëneenhalve meter hoog;
de beschouwer verleidend tot
koppeling aan flarden van zijn eigen denkwereld. De torens leiden tot associaties, zijn achtergrond
voor verhalen, waarvan Arie de woorden niet kan geven. Hij gaat ermee door, want ‘ouder worden
is iets wat een ander van je denkt. In ons hoofd blijven we altijd jong’. (GJJ)

Fotoverantwoording en colofon
Nico J. Boerboom: blz. 1
Collectie SAMH: blz. 2(b), 14(o) en 21(b)
Van Hoogevest Architecten: blz. 5
Collectie Dudok van Heel: blz. 13
Collectie J.C. de Mik: blz. 16
Collectie Gé Vaandrager: blz. 21(o)
Gerard Bakker: blz. 23
Logo’s en scans van betreffend(e) boek,
tijdschrift of website

Rinus Lasschuyt: blz. 15(b) en 20
Gert Jan Jansen: blz. 2(o), 4, 7, 8(b), 9, 10,
11(o), 15(o), 17(b) en 18(b)
Adri van Maanen: blz. 12
Collectie Hans Stolk: blz. 14(b)
Collectie Bakker Niemeijer: blz. 19
Peter van der Kroef: blz. 22
Annelies Bouter: blz. 24
b=boven; o=onder
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