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Oproep tot deelname aan de Algemene Ledenvergadering 2021 
 

Gezien de coronapandemie is de Historische Vereniging 

Die Goude niet in staat om de op woensdagavond 14 april 

a.s. geplande Algemene Ledenvergadering (ALV) op de 

gebruikelijke wijze te houden. Het bestuur voorziet dat 

dit ook niet het geval kan zijn vóór 1 juli 2021, de 

uiterste datum die de statuten noemen voor het 

bijeenroepen van de jaarvergadering. Daarom stelt het 

bestuur voor om de discussie over de ontwerpbesluiten – 

vergelijkbaar met vorig jaar – per brief, per mail of per 

telefoon te voeren. Wij stellen ons voor om u alle 

voorstellen en ontwerpbesluiten na de 

bestuursvergadering van 17 maart aan te bieden via de 

Nieuwsbrief en op de website. Wij verzoeken u vragen, 

bezwaren, standpunten e.d. uiterlijk zondag 11 april 

kenbaar te maken via secretaris@diegoude.nl, via 

Postbus 307, 2800 AH Gouda of via het contactformulier 

op onze website. Ook kunt u zo vragen om telefonisch 

overleg.  

Voor het stellen van tegenkandidaten voor een bestuursfunctie kennen onze statuten een duidelijke 

procedure. Tegenkandidaten moeten minimaal drie dagen vóór de ALV worden gesteld, met 

handtekeningen door ten minste tien leden ondersteund.  

Het bestuur zal alle opvattingen vastleggen en op woensdag 14 april in zijn vergadering bespreken. 

Wij stellen ons vervolgens de vraag of geconcludeerd zou mogen worden dat de ontwerpbesluiten 

ruime steun van de leden genieten. Bestaat daarover bij een of meer voorstellen twijfel, dan zullen 

wij daarvoor op dat moment een passende procedure van behandeling voorleggen.  

 

De volgende onderwerpen vragen om een besluit van de Algemene Ledenvergadering: 

1. vaststelling proces-verbaal van de besluiten van de Algemene Ledenvergadering 2020; 

2. vaststelling activiteitenverslag 2020; 

3. vaststelling van de jaarrekening 2020 (bestaande uit de verlies- en winstrekening 2020 en de 

balans per 31 december 2020), rekening houdend met het verslag van de Kascommissie, annex 

verlening decharge aan het bestuur; 

4. benoeming van een lid van de kascommissie 2021; 

5. vaststelling begroting 2021; 

6. benoeming van nieuwe bestuursleden resp. in de vacature-Van Ham, in de vacature-Hoogenraad 

en in de vacature-De Haan. 

 

De drie aftredende bestuursleden (in alfabetische volgorde): Jan de Haan, Gerard van Ham en Hans Hoogenraad 
  

mailto:secretaris@diegoude.nl
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Nieuws van de Lezingencommissie 
 

Corona heeft ons nog steeds in de 
greep. Daarom heeft de 
Lezingencommissie besloten de 
lezingen in sociëteit Concordia tot 
en met de zomervakantie niet door 
te laten gaan. We hopen dat de 
lezing van maandagavond 6 
september de eerste van 2021 zal 
zijn. Zoals gebruikelijk voorafgaand 
aan Open Monumentendag is dat de 
lezing in samenwerking met de 
stichting OMD Gouda. Het thema is 
‘Mijn monument is jouw 
monument’. We zijn met de 
stichting OMD in gesprek om dit 
thema uit te werken en een 
geschikte spreker te vinden.  
 
Ondertussen gaan wij door met het 
realiseren van korte lezingen op 
film, die op onze website bekeken 
kunnen worden. Afgelopen zaterdag 
is er een nieuwe film aan de reeks 
toegevoegd. Tanja Wassenberg 
vertelt u daarin over Jacobus 
Blauw, de Goudse patriot en 
diplomaat, die toch wat in de 
vergetelheid is geraakt. In 
Nieuwsbrief 112 (toen we nog 
dachten dat de lezing echt 
gehouden zou worden) hebt u er al 
over kunnen lezen. Zie  
hiervoor 

https://www.youtube.com/watch?v=GSYlCL4vylo&ab_channel=DieGoude. 
 
Eerder dit jaar is de lezing van Peter Sluisman ‘Resten uit een rokerig verleden’ gepubliceerd. Een 
impressie van de lezing treft u aan op pagina 4. Zie:  
https://www.youtube.com/watch?v=vOR5xs31dPU&feature=youtu.be. 
Er staan nog meer films van lezingen in de planning. U leest het in de volgende Nieuwsbrief. 

 
Deze maand heeft de Lezingencommissie een mail gestuurd naar alle – ruim dertig – nieuwe leden 
die in de tweede helft van vorig jaar zijn toegetreden. Normaal wordt een nieuw lid gebeld en 
uitgenodigd voor de eerstvolgende lezing, waarbij dan een kopje koffie of thee wordt aangeboden 
en een Gouds boek kan worden uitgezocht. Aangezien het (zie boven) nog wel even kan duren 
voordat de eerstvolgende lezing in Concordia kan worden gegeven, leek het de Lezingencommissie 
goed om nogmaals te laten weten dat het lid worden op prijs gesteld wordt. Geattendeerd wordt op 
de activiteiten die wel doorgaan en gevraagd wordt naar ideeën om die verder te ontwikkelen. Het 
kopje koffie of thee en het boek houden de nieuwe leden natuurlijk tegoed. 
De Lezingencommissie  

https://www.youtube.com/watch?v=vOR5xs31dPU&feature=youtu.be
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Uit de rijke wereld van onze historische tabakscultuur 
Impressie online-lezing Peter Sluisman over rookattributen 
 

Behalve door kazen en stroopwafels is Gouda ook lange tijd bekend geweest door de productie van 

kleipijpen. Na 1600 ontstond er in de Republiek en ook in onze stad geleidelijk aan een 

tabakscultuur, en dat leidde tot een keur aan attributen die we nu vaak niet meer herkennen. In 

zijn online lezing ‘Resten uit een rokerig verleden’ voert oud-antiquair Peter Sluisman zijn 

toehoorders mee naar een wereld van oude en vaak opvallende rookattributen. Een beknopte 

impressie. 

‘Hoe kleiner de kop van de (klei)pijp, hoe ouder de pijp is’, aldus Sluisman. ‘Tabak was net na 1600 

schaars en duur, en een pijpenkop bevatte er dus weinig van; naarmate er meer tabak kwam en de 

prijs daalde, werden de kopjes groter. Bezitters van die oudere pijpen hadden met hun dikke 

vingers moeite met het aanstampen van tabak in die kleine kopjes, vandaar dat er toen 

‘stoppertjes’ werden gemaakt om de tabak aan te duwen. Hiervan is menig exemplaar bij 

opgravingen in de bodem teruggevonden.’ 

Behalve het stoppertje of stampertje in al zijn originele vormen en materialen bracht de 

tabakssector nog meer handige dan wel noodzakelijke attributen met zich mee. Zo waren er de 

schrapertjes of wroeters, waarvan sommige uitgevoerd in zilver en waarmee een uitgerookt 

pijpenkopje kon worden schoongeschraapt. Wie tabak wilde meenemen, droeg een tabakszak of, 

wat chiquer, een tabaksdoos. De oudste doosjes, tot ongeveer 1650, hadden aan de binnenkant een 

stoppertje zodat iemand die zijn pijpje vulde met tabak deze meteen kon aanstampen. 

De oud-antiquair beschikt over een interessante collectie voorwerpen 

met bijbehorende verhalen waarmee hij zijn betoog van concrete 

historische voorbeelden voorziet. Sluisman: ‘Met een dure tabaksdoos van 

zilver kon je laten zien dat je een hoge status had, evenals met een luxe 

model tondeldoos, vuursteen en vuurslag waarmee je de tabak kon 

aansteken. Maar je hebt ook bijzondere tabaksdozen van blik, koper, 

schildpad of roggenhuid van de 17e tot en met de 19e eeuw. Voor 

thuisgebruik hadden mensen tabakspotten om hun tabak in te bewaren, 

van hout, tin of – voor de rijksten – zilver, en pijpenkomforen om hun pijp 

aan te steken. Wie van snuiftabak hield, had een snuifdoos en soms thuis 

een tabaksrasp en wie pruimtabak gebruikte, had een kwispedoor nodig. En zo zijn er nog meer 

voorwerpen die een functie in de vroegere tabakologie vervulden.’  

Zie:  https://www.youtube.com/watch?v=vOR5xs31dPU&feature=youtu.be  (JPvdZ) 

https://www.youtube.com/watch?v=vOR5xs31dPU&feature=youtu.be
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Ook Tidinge van Die Goude verschijnt 
 

Een dezer dagen krijgen de leden van 

Die Goude ook een Tidinge van Die 

Goude in de brievenbus. Het is het 

eerste nummer van 2021. 

Hoofdredacteur Paul van Horssen 

benadrukt in zijn voorwoord dat het – in 

deze bijzondere tijden – voor auteurs 

lastig is om onderzoek te doen, nu de 

archieven gesloten zijn.   Toch is het 

gelukt om een aantal interessante 

artikelen bijeen te brengen.  

 Jan Willem Klein bijt de spits af met 

het tweede deel van zijn 

verhandelingen over de Goudse 

boekcultuur tot het jaar 1600. 

Centraal staat het 

Margarethaconvent en het verhaal 

over ‘de zeven zusters’ die perfect 

Latijn schreven in een vrijwel 

identiek handschrift. Het is ’niet te 

zien waar de ene zuster ophoudt en 

de andere verdergaat’. 

 Jack Elich reageert op een artikel in Nieuwsbrief 101 (van februari 2019) over de in Gouda 

geboren wiskundige Adriaen Vlacq onder de titel ‘Adriaen Vlacq was helaas geen wiskundige van 

formaat. Wat dan wel?’ 

 Jean-Philippe van der Zwaluw heeft (toen het streekarchief nog open was) het archief 

doorgenomen van Euphonia, een bloeiend Gouds muziekgezelschap in de 19e eeuw. Zijn artikel 

is getiteld ‘Een “welluidende” muziekvereniging. Hoe Euphonia (1826-1870) het nuttige met het 

aangename verenigde’.  

 Gert Jan Jansen ging voor het Gouwe Verhaal op bezoek bij de 82-jarige Jan van Dijk, een echte 

onderwijsman en een raspoliticus die als liberaal tientallen jaren actief was in de gemeenteraad 

en het College van B&W van Gouda en als lid van Provinciale Staten van Zuid-Holland.  

 
Reactie op vorige Tidinge: Scheepswerven 
Naar aanleiding van het artikel van 
Caspar Blaauw over ‘Scheepswerven 
langs de Gouderakse dijk’ (in 
Tidinge 2020 nr.4) herinnerde Corry 
de Jong-Steenland zich deze dia: de 
Hollandse IJssel, gezien vanaf het 
dak van Meubelfabriek Steenland. 
Aan de overkant ligt wel een schip, 
maar het is geen echte werf meer. 
Op Facebook meldt Tom Graaf dat 
het de oud-ijzerhandel firma Dukker 
Dumé betreft, daarvoor op de Vest 
bij molen De Roode Leeuw 
gevestigd. Op de wal ligt het casco 
van de Artevelde, die eigenaar 
Gerrit Dukker sr. ooit wilde 
verbouwen. Hans du Pré geeft aan dat hier wel een scheepswerf is geweest. Hij stuurt een artikel 
uit Golderake. Jasper Brand zou de laatste eigenaar zijn geweest.  Bou Huisman meldt dat links het 
oude huis van Hannes van Duijvendijk van de scheepswerf ‘De IJsel’ te zien is. In het huis aan de 
waterkant woonde eerst Hans van der Poel en later Gerrit Dukker Jr. Het hoge dak over de dijk is de 
herenboerderij  Rust-Hove, waar Karel Doorman een tijdje gewoond zou hebben.  
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Iets over het ontstaan van de werkgroep ‘Gouda op Schrift’ 
Een bijdrage van Jan Willem Klein 

 
Vanaf 1 januari 2020 vormt het project ‘Gouda op Schrift’ een werkgroep van de Historische 
Vereniging Die Goude. Zie https://www.diegoude.nl/werkgroepen/gouda-op-schrift/. Gouda op 
Schrift (GoS) komt oorspronkelijk voort uit een cursus Oud Schrift in 2010 waar onder mijn leiding 
een vroeg 18e-eeuws handschrift met een beschrijving van Gouda getranscribeerd werd. Dit 
handschrift, van de hand van Franco de Vrije, was wel bekend, maar leidde een verborgen bestaan 
op het streekarchief. Ik vond de tekst echter interessant genoeg om er een cursus Oud Schrift aan te 
wijden. De transcriptie ervan heeft indertijd heel wat hoofdbrekens gekost: het is een best wel 
lastig schrift. In het kader van die cursus kon de transcriptie niet worden afgemaakt. Maar die is 
later, toen Gouda op Schrift een feit was, alsnog voltooid. Zie verder blz. 18. 
 
Tezelfdertijd verzorgde ik een Goudologie II-cursus over de geschiedenis van de Goudse stadslibrije. 
Hier hoorde een eindopdracht voor de cursisten bij. Dat was in dit geval het maken van een 
transcriptie van een fabel uit het boek Twispraec der creaturen, in hedendaags Nederlands: 
‘Tweespraak tussen geschapen zaken’. Het is een boek gedrukt door Gerard Leeu in Gouda in 1481.  
 
Uit beide initiatieven kwam de wens naar voren om er ‘meer mee te doen’. Een papieren uitgave 
leek minder voor de hand te liggen. Toen ontstond het idee om deze en soortgelijke teksten aan het 
grotere publiek te presenteren door middel van een website. Gouda op Schrift was geboren. 
De transcriptie en hertaling (overzetting in modern Nederlands) van de Twispraec werd een apart 
project, los van Gouda op Schrift. Het bewonderenswaardige eindresultaat hiervan is wel te zien op 
de website van GoS: https://goudaopschrift.nl/index.php/publicaties/twispraec.  
 
Het is dus de bedoeling dat de diverse teksten digitaal gepubliceerd worden op de website van 
Gouda op Schrift: https://goudaopschrift.nl. Op zoek naar methoden om digitaal teksten te 
editeren en publiceren kwamen we op het spoor van het Huygens Instituut KNAW 

https://www.diegoude.nl/werkgroepen/gouda-op-schrift/
https://goudaopschrift.nl/index.php/publicaties/twispraec
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(https://www.huygens.knaw.nl/), dat software ontwikkelt waarmee tekstwetenschappers online en 
in samenwerking met anderen een editie kunnen maken die daarna wordt omgezet in een digitale 
editie. De ontwikkelde software heet e-Laborate; zie https://www.e-laborate.nl/nl/.  
We hebben bij het Huygens Instituut 
uitgelegd waar we mee bezig waren en 
wat we van plan zijn. Men stond daar 
positief tegenover onze ideeën en zo 
kregen wij een contract om een aantal 
teksten met behulp van e-Laborate te 
editeren en bij hen onder te brengen. We 
hebben ervoor gekozen om daar enkele 
langere teksten door middel van e-
Laborate te publiceren. Dit hield wel in 
dat de teksten niet op onze eigen website 
geplaatst zouden worden, maar via een 
link naar het Huygens ING bereikbaar 
gemaakt. Dat heeft voordelen, want het 
Huygens Instituut zorgt ook voor de 
hosting van de bestanden en ze zijn 
gemakkelijk bereikbaar voor 
onderzoekers. Maar er kleven ook 
nadelen aan. Zo is het vooral jammer dat 
de teksten niet op de website van Gouda 
op Schrift staan, juist omdat die website 
van GoS daarvoor was bedoeld en 
opgezet. Maar het feit dat onze teksten 
bij een zo gerenommeerd instituut 
gepubliceerd worden, strekt ons toch ook 
tot eer. 
 
Binnenkort wordt de eerste tekst van 
Gouda op Schrift inderdaad gepubliceerd. 
Het betreft het ‘handschrift-De Vrije’. 
Zoals gezegd geen papieren editie, maar 
een digitale in de e-Laborate-omgeving van het Huygens Instituut KNAW.  
 
Onlangs is GoS gevraagd om mee te werken aan de grote tentoonstelling over de St. Janskerk in de 
zestiende eeuw in het kader van de viering Gouda 750 jaar stad. Het gaat om het transcriberen van 
kerkelijke jaarrekeningen uit de tweede helft van de zestiende eeuw. 
 
 

Historisch plaatjesalbum voor PLUS bijna klaar 
 

Namens de projectgroep die bezig is met het maken van een historisch Gouds plaatjesalbum voor de 

PLUS-supermarkten in Gouda (zie Nieuwsbrief 113 en 114) deelt Marc Couwenbergh mee dat het 

album de eindstreep nadert. Op 15 februari jl. zijn alle teksten en afbeeldingen ingeleverd. Dan 

gaat de opmaak ermee aan de slag. Een week later kan er dan een eerste concept liggen. Daarop 

kunnen dan de twee andere partijen in het project, de twee PLUSsen en Adfoloyalty, reageren. 

(Adfoloyalty organiseert loyaliteitsacties voor de supermarktbranche.) Wellicht dat her en der nog 

wat gewijzigd of aangevuld moet gaan worden in het ontwerp. Volgens de planning gaat de 

eindopzet op 25 februari naar de drukker, waarna de PLUS-winkels met hun reclamecampagne 

beginnen.  

https://www.huygens.knaw.nl/
https://www.e-laborate.nl/nl/
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‘Gouda en de Oude Hollandse Waterlinie’ nu werkgroep van 
Die Goude 
 

Per 1 januari 2021 jl. heeft onze historische vereniging er weer een werkgroep bij. De werkgroep 

‘Gouda en de Oude Hollandse Waterlinie’ is van de stichting Oude Hollandse Waterlinie (OHW) 

overgegaan naar Die Goude. De belangrijkste aanleiding voor de transfer was het feit dat de 

stichting OHW een bovenregionaal karakter heeft, terwijl de belangrijkste subsidiegever (de 

provincie Zuid-Holland) eraan hecht dat activiteiten geschieden onder de vleugels van een lokale 

organisatie. Die Goude heeft als doel om de kennis van de geschiedenis van Gouda te vergroten en 

het publiek daarvan in kennis te stellen. De activiteiten van de nieuwe werkgroep passen prima in 

de doelstelling van Die Goude. Centraal in het programma staat het organiseren vóór de zomer van 

2022 van een tentoonstelling rond de Oude Hollandse Waterlinie in de Agnietenkapel. Het 

provinciebestuur heeft in het Maatregelenpakket Erfgoedlijnen 2021 in beginsel gelden gereserveerd 

voor het project ‘Gouda en de Oude Hollandse Waterlinie’. Het bestuur van Die Goude heeft de 

subsidieaanvraag inmiddels verstuurd naar de provincie Zuid-Holland. Wat de werkgroep nog dit jaar 

wil organiseren – in samenwerking met Golda en Museum Gouda in het zgn. Goldapoortje – is een 

tentoonstelling over de Statensluis en de verdediging van Gouda aan het IJsselfront. Daarbij hoort 

ook een artikel in Tidinge van Die Goude. 

De twee trekkers van de werkgroep: Hans Verwey (links) en Sander Enderink 
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Gezocht: projectleider voor Actie ANWB-bordjes 2022 
 

De gemeente Gouda heeft 
contact opgenomen met 
Die Goude over een 
mogelijk project dat 
ertoe moet leiden dat de 
zgn. ANWB-
monumentenbordjes bij 
het begin van het 
feestjaar Gouda750 
helemaal in orde zijn. Het 
afgelopen jaar hebben 
wij in de Nieuwsbrief 
verscheidene keren 
geschreven over de – naar 
schatting – 120 bordjes 
die er in Gouda hangen of 
staan. In een aantal 
gevallen is de tekst 
moeilijk leesbaar, soms is 
de tekst niet helemaal 
duidelijk of correct en 
ook ontbreken er enkele 
op plaatsen waar je ze 
wel zou verwachten.  
Afgesproken is dat Die 
Goude het project zal 
trekken: de inventarisatie 
definitief maken, 
vaststellen wat er aan 

welk bordje moet gebeuren, een kostenberekening maken, contact onderhouden met de ANWB en 
met mogelijke andere subsidiegevers, etc. Er is een voorlopige projectbeschrijving gemaakt.  
Wie van de leden vindt dit een leuk project en heeft er tijd voor? Graag contact opnemen met Gert 
Jan Jansen via nieuwsbrief@diegoude.nl. 
 

Gezocht: lid van de Kascommissie in 2022  
 

Tijdens de jaarlijkse Algemene 
Ledenvergadering vraagt de 
voorzitter altijd wie van de leden 
de plaats wil innemen van het 
aftredende lid van de 
Kascommissie. Het ziet er echter – 
door de Covid-pandemie - niet 
naar uit dat we half april een 
echte vergadering kunnen houden. 
Net als vorig jaar bereidt het 
bestuur zich voor op het 
organiseren van een vergadering 

op andere wijze, met name digitaal. Daarom geen oproep ter vergadering maar via deze 
nieuwsbrief.  
De Kascommissie bestaat in beginsel uit drie leden die elk drie jaar ‘meedraaien’. Elk jaar gaat er 
iemand uit en komt er iemand nieuw in. Samen met de twee andere kascommissieleden controleert 
u de jaarrekening en de balans en legt dit vast in een verslag. Ook heeft de kascommissie het recht 
commentaar te geven op de ontwerpbegroting.  
Beschikt u over enige financiële kennis of ervaring, reageert u dan op deze oproep via 
penningmeester@diegoude.nl. Mocht u vragen hebben, dan kunnen die via hetzelfde mailadres 
gesteld worden.  

mailto:nieuwsbrief@diegoude.nl
mailto:penningmeester@diegoude.nl
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Reacties op Nieuwsbrief 114 
 

Waar was in de 19e eeuw het postkantoor? (2) 
 

In reactie en ter aanvulling op ons 

artikel over de Goudse postkantoren in 

de 19e eeuw meldt Marilou Remmelts 

dat het in het artikel genoemde 

postkantoor aan de Oosthaven, medio 

18e eeuw, exact te identificeren valt. 

Het gaat om het pand Oosthaven 56 

(huidige nummering). Melchior 

Sebastiaan van den Kerckhoven was 

alhier jarenlang postmeester, een van 

de vazen in de gevel fungeerde als 

brievenbus voor het postkantoor aan 

huis.  

 

Verder wil zij de lezers van de 

Nieuwsbrief erop attenderen dat de op 

pagina 17 gepresenteerde (actuele) foto 

van Turfmarkt 10 niet het postkantoor is 

dat in het artikel wordt beschreven. Dit 

huidige pand Turfmarkt 10 is pas in 1895 

gebouwd. Het pand dat voordien op die 

plek zat en zoals in het artikel gemeld 

als postkantoor fungeerde van 24 

september 1870 tot 5 juni 1872, is in de 

jaren negentig van de 19e eeuw 

gesloopt om plaats te maken voor het 

  huidige pand.  

 
Die Goude en Wikipedia (2) 
Cock Zweegman heeft met interesse het artikel gelezen waarin wordt 

herinnerd aan de passage in het beleidsplan van Die Goude over 

Wikipedia. Hij wil graag uitleggen waarom hij het een prima initiatief 

vindt. In het verleden heeft (het inmiddels ter ziele gegane) 

Goudanet i.s.m. Stichting Open Monumentendag het initiatief 

genomen om informatie over het Goudse monumentenbestand via 

Wikipedia te ontsluiten. Dit heeft er onder meer toe geleid (denk aan 

het initiatief ‘Wiki Loves Monuments’) dat van praktisch alle Goudse 

monumenten (ruim 300 rijks- en ruim 800 gemeentelijke) 

afbeeldingen te vinden zijn. Voor een groot aantal monumenten 

bestaat echter nog geen bijbehorend Wikipedia-artikel, terwijl 

sommige wel ingevoerde artikelen nog wel enige aanvulling of 

verbetering verdienen. Er zijn wel pogingen gedaan om hierin te 

voorzien, maar die zijn nog niet geslaagd. Een van de uitdagingen is 

dat er door de Wikipedia community (terecht!) hoge kwaliteitseisen 

worden gesteld aan een artikel. Er wordt bijvoorbeeld veel belang 

gehecht aan een zorgvuldige en relevante bronvermelding. 

De aandacht van Cock Zweegman is ook getrokken door het project Gouda Tijdmachine, een nieuwe 

werkgroep van Die Goude. Dat project kan mogelijk veel (potentiële) bronnen ontsluiten waarvan 

Wikipedia-auteurs zouden kunnen profiteren. Hij geeft de suggestie graag door. Uiteraard is de 

scope van het initiatief van Die Goude breder dan alleen de Goudse monumenten, maar wellicht dat 

ook het beschrijven van Goudse monumenten zo weer een nieuwe impuls kan krijgen, aldus 

Zweegman. 

Oosthaven 56 en bewoner Geert Post 
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De naam Peperstraat (2) 
 
Het verhaal van Hans du Pré over de vernoeming van de 

Peperstraat (in Nieuwsbrief 114) klinkt naar het oordeel van 

Marjan Veerman geloofwaardig. Zijn argumenten die pleiten 

tégen de theorie van de vernoeming naar de specerij peper, 

komen naar haar idee echter niet overtuigend over. 

Ten eerste. De Komijnsteeg dateert (in tegenstelling tot wat 

Du Pré zegt) uit 1387 (Zie Stad van de Gouwenaars). Dus 

ongeveer dezelfde periode als de Peperstraat. Waarom zouden 

toen niet meer straten naar verhandelde specerijen en kruiden 

zijn vernoemd? Wel klopt het dat de namen Saffraanpoort en 

Rozemarijnpoort van recenter datum zijn (1989), net als de 

naam Kaneelpoort (van 2004). 

Ten tweede. Tegenover het argument dat de Peperstraat zijn 

naam kreeg nog voordat de peperhandel in de 17e eeuw een 

hoge vlucht nam, en dus niet naar de specerij vernoemd zal zijn, kan worden ingebracht dat er al in 

de Middeleeuwen handelsroutes waren naar het Midden-Oosten. Zowel peper als komijn (en andere 

specerijen) werden al gebruikt in de middeleeuwse keuken, en als medicijn, en dus verhandeld. Zie 

https://eetverleden.nl/specerijen-in-de-middeleeuwen en 

https://www.kerktuinnpbwassenaar.nl/legendeplanten_etc/middeleeuwse_keuken/middeleeuwse_

keuken.htm. In Stad van de Gouwenaars staat dat de VOC (onder andere) werd opgericht vanuit de 

wens om de gewilde, kostbare en schaarse specerij peper zelf vanuit Indië te halen. Peper was dus 

in de 14e eeuw al een belangrijk, want kostbaar handelsproduct. In het door Du Pré aangehaalde 

artikel https://www.overstraatnamen.nl/2014/11/peperstraat-moerasvolk-of-kooplui.html  

worden veel Peperstraten uit de 14e eeuw genoemd, die allemaal liggen in oude handelssteden. Of 

zijn er ook oude dorpen in ons land, met name in delen van ons land met veel water waar veel 

mattenbies groeit, waar men vanouds een Peperstraat kent?  

https://eetverleden.nl/specerijen-in-de-middeleeuwen
https://www.kerktuinnpbwassenaar.nl/legendeplanten_etc/middeleeuwse_keuken/middeleeuwse_keuken.htm
https://www.kerktuinnpbwassenaar.nl/legendeplanten_etc/middeleeuwse_keuken/middeleeuwse_keuken.htm
https://www.overstraatnamen.nl/2014/11/peperstraat-moerasvolk-of-kooplui.html
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Kroniek van Peperstraat 84 verschenen, auteur overleden 
 

In eerdere Nieuwsbrieven heeft auteur Nol van ’t Riet een 

aantal aspecten van de geschiedenis van zijn woning op 

Peperstraat 84 behandeld. Met het oog op zijn 50-jarig 

huwelijk op 14 oktober 2020 wilde hij het eindresultaat van 

zijn jarenlange zoektocht onderbrengen in een boekje. Dat is 

Nol van ’t Riet, die werkzaam was bij uitgever Wolters-

Noordhoff, onder de kernachtige titel Kroniek van 

Peperstraat 84, gelukt. Ruim twee weken na de datum van 

het gouden huwelijk met zijn vrouw Nel, op 1 november 

2020, is Nol echter zeer onverwacht overleden, 75 jaar oud. 

Na overleg met Nel van ’t Riet geven wij hier een beknopte 

samenvatting van zijn kroniek.  

In zijn bijdragen aan de Nieuwsbrief schetste Nol 

achtereenvolgens de episode waarin het pand werd benut 

door de afdeling Gouda van de Vereniging tot Heil des Volks 

(Nieuwsbrief 99), die waarin het Apostolisch Genootschap er 

een onderkomen vond (Nieuwsbrief 100) en die van de aan 

deze twee ‘religieuze’ bestemmingen voorafgaande periode 

waarin onder meer een oliemolen en een (stoom)grutterij in 

dan wel achter het pand gevestigd waren (Nieuwsbrief 101). 

Informatie die uiteraard – gecompleteerd en met alle 

specificaties – ook, overzichtelijk en verdeeld over drie 

bijlagen, in het uiteindelijke boekje is opgenomen. 

Voor Nol was de ontdekking dat Tot Heil des Volks in zijn woning had gezeten, zo’n tien jaar na zijn 

verhuizing naar Gouda in 1999, aanleiding om zich in de voorgeschiedenis van het pand te 

verdiepen. Een pand dat van oudsher de naam ‘den deenenmarksen Os’ bleek te dragen. Zijn 

zoektocht zal ruim tien jaar duren. In zijn Kroniek schetst hij de namen en levens van de 

opeenvolgende bewoners door de eeuwen heen, en de wijzen waarop het pand door hen – behalve 

als woning – is benut.  

Zo komen we in 1621 een ‘huis met oliemolen’ tegen, waarbij olie door koude persing uit oliezaden 

werd gewonnen met behulp van een rosmolen die door dierkracht werd aangedreven. Vrijwel zeker 

ontleent het pand zijn naam aan de Deense ossen die in de rosmolen werden ingezet. Rond 1680 

wordt het bedrijf omgezet in een grutterij, waarbij er nog steeds een rosmolen nodig is, maar dan 

om boekweit, gerst, tarwe en/of haver tot meel te vermalen. Ook komt er zeer waarschijnlijk een 

winkel met grutterswaren. In 1738 duikt ook nog voor enige tijd een kaarsenmakerij op. Vanaf 1877 

staat de bewoner van Peperstraat 84 geregistreerd als stoomgrutter, dat wil zeggen dat zijn 

grutterij van ossen- op stoomkracht is overgegaan en aan steeds meer eisen wegens brand- en 

ontploffingsgevaar moet voldoen. Er komt ook een gorterij en erwtensplitterij. In 1908 vervangt de 

gasmotor zowel stoomketel als –machine. De grutterij blijft tot 1921 in bedrijf, als de laatste 

grutter – Pieter Gerardus Overeijnder – met zijn zaak stopt. Vanaf dat moment beginnen in 

Peperstraat 84 de eerder aangehaalde episodes van achtereenvolgens de Vereniging Tot Heil des 

Volks inclusief bewaarschool (1921-1950) en het Apostolisch 

Genootschap (1951-1972). Na 1972 komt het pand weer in 

particuliere handen: bewoners van wie een enkeling nog een 

bedrijfsmatige activiteit aangeeft (al dan niet reëel ingevuld) 

maar die de woning, inmiddels zonder achterliggende schuur en 

terrein, toch hoofdzakelijk als woonhuis gebruiken. In deze lange 

traditie sluiten Nol en zijn echtgenote Nel van ’t Riet-de Ridder 

sinds 1999 in de rij aan. Zij zijn de eersten sinds eeuwen die hun 

pand geheel als woonruimte inrichten. 

De gedrukte exemplaren van Kroniek van Peperstraat 84 (67 

pagina’s) hebben inmiddels alle een bestemming bij familie, 

vrienden en kennissen gevonden. Belangstellenden kunnen een 

digitaal exemplaar (pdf) opvragen. Neemt u hiervoor contact op 

met de redactie via nieuwsbrief@diegoude.nl. (JPvdZ) 

mailto:nieuwsbrief@diegoude.nl


13 
Nieuwsbrief nr. 115  Historische Vereniging Die Goude (februari 2021) 

Op naar 750 Goudse verhalen: doe mee 
 

In Nieuwsbrief 112 hebben wij verslag gedaan van de start – op 

23 september 2020 - van het project Goudse Verhalen.nl. 

Wethouder Thierry van Vugt rukte toen een digitaal gordijn 

open en lanceerde daarmee de website 

https://www.goudseverhalen.nl. In het kader van Gouda750 

willen initiatiefnemers Bibliotheek Gouda en Streekarchief 

SAMH zoveel mogelijk Gouwenaars ‘verleiden’ om in een kort 

verhaal vast te leggen hoe zij ‘hun Gouda’ beleven. 

Kinderwethouder Jens Hak gaf toen aan dat hij zijn grootvader 

– ook een geboren Gouwenaar -  zou gaan interviewen, 

gebruikmakend van de tips die kinderboekenschrijver Simon 

van der Geest die middag had gegeven. 

 

We zijn bijna een half jaar verder. Wat is de stand van zaken? 

Hoeveel verhalen zijn er al? Voldoen ze aan de verwachtingen? 

Heeft Jens Hak zijn toezegging waargemaakt?  

Onze hoofdredacteur heeft op 28 januari jl. beeldcontact met 

Ginetta Blokzijl, die door de initiatiefnemers (met financiële 

steun van het Fonds Gouda750) is aangesteld als 

projectcoördinator. Op dat moment staan er 117 verhalen op 

de website. Het streven is om er op 19 juli 2022, de 750e 

verjaardag van de stad, 750 te hebben. Het hoofdmotief van het gesprek is om meer leden van Die 

Goude te motiveren ook een stukje aan te bieden. Dat het daarbij vooral om bijdragen zal gaan met 

een historische inslag of waar een monument een rol in speelt, is logisch. Ze zijn van harte welkom, 

want deze insteek is tot heden niet oververtegenwoordigd. Wel benadrukt Ginetta dat het bij 

voorkeur om persoonlijke verhalen gaat en niet om stukjes Goudse geschiedenis die al beschreven 

zijn, of om een monumentenbeschrijving. Het mag bijvoorbeeld best over Coornhert of over het 

Stadhuis gaan, maar dan vanuit de betekenis die ze voor de auteur persoonlijk hebben. Tot nu toe is 

dat niet in alle bijdragen gelukt, maar in 

het eindproduct zal dat duidelijk naar 

voren komen.  

Het projectteam is niet bang dat de 

historische invalshoek straks de 

boventoon voert, want de hele Goudse 

samenleving wordt via de verschillende 

verbanden en via de sociale media 

benaderd. Misschien wordt wel een gooi 

gedaan naar het predicaat breedste 

Gouda750-project. Ginetta doet dit 

project natuurlijk niet alleen. Dankzij 

een effectieve promotiecampagne 

(flyers in uit te lenen boeken) zijn er nu 

meer dan tien vrijwilligers actief. Ze 

weten allemaal van wanten op een 

bepaald deelterrein: interviewen, 

schrijven, redigeren, contacten leggen, 

ICT, fotograferen, speurwerk, 

enzovoort. Fijn is ook dat enkele mensen 

meedoen die nog niet zo lang in Gouda 

wonen en hierin een methode zien om 

snel ingevoerd en ingeburgerd te raken. 

Er kan nog meer menskracht bij.  

Is er geen gevaar dat het straks over 

alles gaat en dus over niets? Volgens 

Ginetta niet. Het thema is ruim en de 

https://www.goudseverhalen.nl/
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benadering is breed, maar het ermee bezig zijn zal ook als een verbinding in Gouda gaan werken. 

Dat geldt ook voor de vraag wat precies het eindproduct gaat zijn. Ook daarover kan worden 

meegedacht. Het mooie is dat verhalen meteen gepubliceerd worden op de website en zo al hun 

effect hebben. Het ‘eindproduct’ gaat een tijdsbeeld worden: Hoe staan ‘de inwoners’ van Gouda 

anno 2022 tegenover hun stad, kijkend naar heden, verleden of toekomst. Over de vorm willen we 

graag nog praten. Het moet duurzaam zijn in die zin dat het in 2072 bij het volgende stadsjubileum 

beschikbaar is, ter lering en/of ter vermaak. 

 

Een verhaal dat opgenomen wordt, voldoet aan enkele criteria, zowel kwalitatief als kwantitatief. 

Bronvermelding wordt bij voorkeur vermeden. De aan te leveren foto moet rechtenvrij zijn. Een 

auteur hoeft niet bang te zijn voor taal- of redactiefouten. Die gaan eruit. Als het verhaal maar 

inhoud heeft. Het gestelde maximum aantal woorden (300) wordt niet absoluut gehanteerd. Verhaal 

94 van Wim van Boxmeer (over de VVV en 

tunnelbouw) telt er ruim 600, maar ook een gedicht 

op Gouda van enkele regels wordt niet bij voorbaat 

geweigerd. De meeste leden van Die Goude zullen 

hun weg wel weten te vinden via de website. Zij die 

niet zijn toegetreden tot het digitale tijdperk, zijn 

natuurlijk ook welkom. Het beste kunnen zij de 

Chocoladefabriek bellen (0182-590101) en vragen of 

zij kunnen worden teruggebeld door iemand van 

goudseverhalen.nl.  

En hoe zit het nu met Jens Hak? Ja hoor, in verhaal 

nr.78 valt te lezen dat hij zijn opa aan de praat heeft 

gekregen over een gevaarlijke vaartocht in 1958 op de 

Westerkade die eindigt met een heldenstatus. (GJJ) 
  

De trekkers: Jackie van Dijk (Bibliotheek Gouda), Ginetta Blokzijl (projectcoördinator) en Coretta Bakker (Streekarchief) 
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Een ‘vergeten’ gebeurtenis in 1572 
Een bijdrage van Jan Willem Klein 
 

2022 Wordt een 
feestelijk jaar, maar ook 
een jaar om te 
herdenken. Er zijn 
verschillende zaken die 
de aandacht vragen. In 
de eerste plaats is het 
dan 750 jaar geleden dat 
Gouda stadsrechten 
kreeg van graaf Floris V. 
In 1522 (precies 500 jaar 
geleden) werd Dirck 
Volkertsz. Coornhert in 
Amsterdam geboren. Na 
een leven vol tegenslag 
en tegenwerking 
overleed hij (in ‘vrijheid 
van geweten’) in 1590 te 
Gouda. 
Maar waar ik hier 
speciale aandacht voor 
wil vragen, is een wat 

vergeten feit. Een feit dat eigenlijk grote impact heeft gehad op het Gouda zoals wij dat kennen. 
Groter dan de meesten van ons beseffen. Het is in 2022 namelijk precies 450 jaar geleden dat 
Gouda werd ingenomen door de geuzen: Gouda ‘ging over naar de Prins’. In feite rommelde Gouda 
zich naar de kant van de Prins; het ging allemaal nogal chaotisch. Niettemin, het is een belangrijke 
gebeurtenis voor de stad geweest.  
In de omgeving van Gouda was het al langere tijd onrustig. Oudewater was op 19 juni 1572 
ingenomen door de troepen van de Prins, onder leiding van jonkheer Adriaen van Swieten. Vandaar 
trok hij op naar Gouda, waar hij op 21 juni de stad innam. Het bleef een paar maanden 
aanrommelen, maar in oktober van dat jaar kwam Willem II van der Marck Lumey hier protestantse 
orde op zaken stellen. Het kwam zo ver dat enkele huurlingen van Lumey, onder leiding van Hans 
Aultermarck uit Frankfurt a/d Oder en Christoffel Dyeffsteder, aan het plunderen sloegen. Hun 
meest tot de verbeelding sprekende ‘wapenfeit’ was de plundering en brandschatting van het 
Goudse Margarethaklooster. Dit stond op de plaats van wat we nu kennen als het weeshuiscomplex, 
daar waar nu een hotel wordt gerealiseerd door White House Development bv. De 
functieverandering van het complex zal gepaard gaan met verbouwings- en 
verbeteringswerkzaamheden. Dat heeft wellicht repercussies voor sporen van de brandschatting uit 
1572, die nog te zien zijn/waren.  
Van de plundering en het in brand steken van het klooster zijn rechtsverslagen bewaard gebleven in 
het Streekarchief Midden-Holland. Uitgebreid wordt beschreven hoe de geuzen daar tekeer zijn 
gegaan, en een oude 80-jarige non bijna gewurgd hebben met de band van haar schort, om te 
weten te komen waar er eventueel kostbaarheden verstopt waren. Ten slotte is toen het klooster in 
brand gestoken. Zie ook mijn bijdrage over het Margarethaklooster in de nieuwe Tidinge. 
 
Het is bekend dat bij de verbouwing van het klooster tot weeshuiscomplex, begin 17e eeuw, op één 
van de zolders zwartgeblakerde binten en spanten gebruikt zijn van het oorspronkelijke klooster. 
Die waren, ondanks de brandschade, nog voldoende bruikbaar. Ik heb daar in 2013 nog foto’s van 
genomen. Naar aanleiding van de berichtgeving in de pers over de plaatsing van dakkapellen op de 
zolder, spreek ik de hoop uit dat deze historische getuigen van de plundering van het klooster en de 
overgang van de stad naar Prins Willem van Oranje, niet verdwenen zullen zijn.  
 
Tevens spreek ik de hoop uit dat dit – voor de geschiedenis van de stad – zo belangrijke feit in het 
herdenkingsjaar 2022 nog meegenomen kan worden in het programma van 750 jaar stad Gouda. 
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Het Goudse zeemansgeslacht Van der Zaan 1 
 

In het artikel ‘Spoor apothekersvrouw leidt naar Goudse zeehelden’ in Nieuwsbrief 114 kon ik niet 

alle informatie kwijt die voorhanden was. In mijn zoektocht naar de Goudse wortels van de 

Australische schilder Jan Hendrik Scheltema was ik in Ridderkerk een archiefje tegengekomen van 

diens vader, de oud-militair Nicolaas Scheltema, die in de jaren tachtig van de 19e eeuw alle 

bronnen van het stadsarchief had doorzocht op ‘Goudsche zeemansgeslachten’. Daar zit ook een 

hoofdstukje bij over de ‘Van der Zaans’. Het betreft niet alleen schout bij nacht Willem Cornelis 

van der Zaan, voor wie in de Oude Kerk in Amsterdam een grafmonument is opgericht, maar ook 

diens oudere broers Joris Cornelis en Huibert Cornelis van der Zaan. Zij zijn alle drie geboren in 

Gouda, zoons van Cornelis Huibert van der Zaan en Claergen Willems. Van die drie is alleen Willem 

later in Amsterdam gaan wonen, maar ook hij heeft het grootste deel van zijn leven te Gouda 

verblijf gehouden. Vandaar dat Nicolaas Scheltema bezwaar maakt tegen de toentertijd bestaande 

opvatting (geïntroduceerd door mr. J.C. de Jonge in diens Geschiedenis van het Nederlandsche 

Zeewezen) dat het geslacht Van der Zaan in Amsterdam thuishoorde. Hij wil daar ook weer niet te 

moeilijk over doen, want niet alleen Gouda en Amsterdam, ‘maar het ganse land mag zich op dat 

geslacht “verhoovaardigen”’, zo groot is hun betekenis voor ons land geweest. 

 

Joris Cornelis van der Zaan (†1653 

Portland), in 1639 aangeduid als 

buitengewoon kapitein, is volgens 

Scheltema een moedig scheepsbevelhebber, 

want hij wordt in 1642 vereerd met een 

gouden keten. Toch wordt hij in 1644 

gepasseerd bij de benoeming tot gewoon 

kapitein. De 20-jarige Gideon de Wildt, 

broer van de secretaris van de Amsterdamse 

admiraliteit, krijgt die rang. Toch blijft 

Joris het land ‘met trouw en toewijding’ 

dienen. In december 1652 verovert hij een 

Engels schip en in 1653 neemt hij deel aan 

de driedaagse zeeslag bij Portland tussen 

Tromp en Blake. Bij die gelegenheid 

sneuvelt hij. Hij ligt begraven in de Sint-

Janskerk in Gouda, waar ook een grafbord 

hangt. Zijn vrouw blijft achter met twee 

zoons en vier dochters, onder wie de Clara 

uit het artikel in Nieuwsbrief 114.  

Op grafsteen 517 in de Sint-Janskerk is het wapen van Joris van der Zaan afgebeeld en (moeilijk 

leesbaar) een kort grafdicht. Hierboven is de tekst uitgeschreven.  

 

Huibert Cornelis van der Zaan (†1652 ?) bekleedt in 1646 de rang van luitenant ter zee, maar is 

daarna een aantal jaren schipper op een binnenschuit die tussen Gouda en Rotterdam vaart. Bij het 

begin van de Eerste Engelse Oorlog in 1652 wordt hij weer als kapitein op zee geplaatst, en 

waarschijnlijk is hij in die oorlog gesneuveld. 

 

                                                           
1 De achternaam wordt in documenten op alle denkbare wijzen geschreven (Zaan, Saen, Saan), met en zonder 
voorvoegsels. Voor de Nieuwsbrief houden wij consequent ‘Van der Zaan’ aan.  
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Zijn zoon Cornelis Huibert van der Zaan (†1693 Wight) krijgt in 1673 de titel van buitengewoon 

kapitein. Op het schip Amsterdam neemt hij onder admiraal De Ruyter deel aan de zeeslagen tegen 

de vloten van Groot-Brittannië en Frankrijk. Hij gaat met De Ruyter mee naar Martinique en doet 

met het schip Edam mee aan diens laatste zeetocht. Het gevecht bij Stromboli maakt hij mee en de 

ramp in de baai van Palermo. Enige jaren is hij buiten beeld, maar in 1688 begeleidt hij - inmiddels 

kapitein ter zee – op het schip Harderwijk Prins Willem III naar Engeland. In 1692 behoort hij tot de 

voorhoede van de Brits-

Nederlandse vloot die de Franse 

bij Barfleur in de pan hakt. In 

februari 1693 overlijdt hij aan 

boord van een schip dat bij Wight 

ligt. Het is deze Cornelis die op 27 

april 1677 trouwt met zijn nicht 

Clara van der Zaan, op dat 

moment weduwe van apotheker 

Johannes Boudens. Hij verwekt bij 

haar vijf kinderen. 

 

Willem Cornelis van der Zaan 

(*1621 Gouda- †1669 Arboran) kent 

de meest luisterrijke loopbaan op 

zee. Hij trouwt in 1654 met een 

nicht van de eerder genoemde 

gebroeders De Wildt. Zijn 

dapperheid op zee (‘de schrik der 

barbarijsche roovers’) en zijn 

tactische huwelijkskeuze leveren 

hem vier of vijf gouden ketenen 

met medaillon op, premies en een 

snelle promotie van buitengewoon 

en gewoon kapitein via 

commandeur tot schout bij nacht 

in 1667. Twee jaar later wordt hij 

in een gevecht met drie Algerijnse 

rovers getroffen door een 

pondskogel. (GJJ) 

 

 

Aanvulling: het huizenbezit van de familie Van der Zaan 
 

Jan Lafeber meldt naar aanleiding van 

het artikel in Nieuwsbrief 114 dat de 

familie Van der Zaan diverse huizen 

bezat in Gouda. Hij heeft o.a. het zgn. 

Register Matthijs geraadpleegd. Zo was 

een deel van het huis dat stond op Lage 

Gouwe 200 t/m 206 in het bezit van 

Joris van der Zaan die dit rond 1645 

heeft gekocht. Deze Joris, zijn weduwe 

en haar erfgenamen worden 

(verpondingsnr 2746) ook genoemd op de 

Turfmarkt. Huibert van der Zaan, zijn 

zoon Cornelis en diens vrouw/nicht Clara van der Zaan staan in het register vermeld bij 

Nieuwehaven noordzijde 298. Bij Westhaven 4 zijn dat de erfgenamen van Cornelis van der Zaan. 

Ook op Oosthaven 37 en de Lange Noodgodstraat worden Van der Zaans genoemd. Op 13 februari 

1651 koopt Willem van der Zaan (aldus Nicolaas Scheltema) van zijn broer Huibert c.a. een huis aan 

de Wachterstraat (later Wachtelstraat). 

Schout bij nacht Willem van der Zaan (door Bartholomeus van der Helst)  
te zien in Kelvingrove Art Gallery and Museum Glasgow 
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De stadsbeschrijving volgens het ‘handschrift-De Vrije’ 
Een bijdrage van Jan Willem Klein 
 
In aanvulling op het artikel over het ontstaan van de werkgroep Gouda op Schrift wil ik ingaan op 
een van de langere teksten die GoS getranscribeerd en hertaald heeft. Vooralsnog zijn of worden bij 
het Huygens ING met e-Laborate gepubliceerd: de stadsbeschrijving van Franco de Vrije, het 
‘handschrift-Doncker’, het ‘handschrift-Vereijck’, de kroniek van het Margarethaklooster (Latijn) en 
de Inventaris van de stadsgoederen. Ik beperk mij hier tot de eerste daarvan. Het handschrift-‘De 
Vrije’ is vernoemd naar de samensteller Franco de Vrije (Moordrecht 1672 – Gouda 4 juli 1714). Het 
handschrift maakt onderdeel uit van de zogenaamde Collectie-Kemper. De Vrije was onder andere 
lid van de vroedschap van Gouda en bekleedde aldaar diverse ambtelijke functies. Rond 1700 was 
hij rentmeester van de kerkmeesters en waarschijnlijk in die periode heeft hij een beschrijving van 
Gouda gemaakt. De opzet van zijn werk is vergelijkbaar met die van Ignatius Walvis, die echter pas 
in 1714 verscheen. Het werk van De Vrije is echter niet in druk uitgegeven. Waarschijnlijk zaten 
beide heren elkaar in de weg. Walvis’ boek is veel uitgebreider en De Vrije was nog niet klaar met 
zijn werk. Misschien heeft De Vrije daarom zijn taak opgegeven en de eer aan Walvis gelaten. 
 
Het handschrift-De Vrije is in zekere 
zin ‘werk in uitvoering’. Op diverse 
plaatsen in de tekst staan zaken die 
nog geverifieerd moesten worden, 
opengelaten. Dit betreft vooral 
kleine feitjes, zoals jaartallen. Maar 
ook het hele hoofdstuk ‘Telonium’ 
(= de Tol) is – op de titel na - geheel 
blanco. Er zijn later ook 
hoofdstukjes aan toegevoegd, zoals 
de beschrijving van de stadslibrije. 
Wat opvalt, is dat de meeste 
hoofdstuktitels in het Latijn zijn, 
terwijl de rest van de tekst in het 
Nederlands is. In totaal zijn er 38 
hoofdstukjes. Het eerste hoofdstuk 
is natuurlijk dat over de ‘Origo 
urbis’ (oorsprong van de stad). Dan 
volgen hoofdstukken over onder 
andere: de naamgeving van de stad, 
de twee rivieren de IJssel en de 
Gouwe, het wapen van de stad, het 
kasteel, de straten, bruggen en het 
marktplein, het stadhuis, de waag, 
de rederijkers, torens, kerken en de 
gewezen kloosters.  
 
Ondanks tekortkomingen is de tekst 
van De Vrije het waard om 
uitgegeven te worden, al was het 
maar om een vergelijking te kunnen 
maken met Walvis. Die vergelijking 
zal vanwege diens uitgebreidheid 
uitvallen in het voordeel van Walvis. 
Nadat de eerste aanzet tot 
publicatie al in 2010 was gegeven in 
het kader van de cursussen Oud 
Schrift van het Streekarchief, is het 
GoS nu zover dat het handschrift gepubliceerd gaat worden. 
Als u wilt kennismaken met het gehele handschrift: het wordt binnenkort gepubliceerd in de e-
Laborate-omgeving van het Huygens Instituut KNAW. 
  

Fol.7 van het handschrift-De Vrije, over de naamgeving (Denominatio) van 
de stad Gouda 
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Een ontgrondingspenning van Gouda 
Een bijdrage van Allex Kussendrager 
 

Op de bodem van de Zuiderzee, in de buurt van het huidige Lelystad, is ooit de penning gevonden 

waarvan u hier een foto ziet. Het opschrift luidt ‘ONTGRONDINGS – PASSASIEGELT / GOUDA’. De 

penning is 78 mm groot en toont de Hollandse leeuw met op zijn borst het wapen van prins Willem 

IV van Oranje. Het jaartal 1748 is te lezen en op het lood is het getal 100 geklopt. De penning is 

aangetroffen in het wrak van een platboomd vrachtschip (tjalk?), dat in het laatste kwart van de 

18e eeuw verging. In zijn scheepsarcheologische rapportage aan Rijkswaterstaat veronderstelt André 

Wijsenbeek in 1996 dat het getal 100 geen betrekking zal hebben op de omvang van de lading turf. 

Blijkens Goudse tolboeken hadden de kleine schepen 500 en de grootste 700 tonnen turf aan boord. 

Was het wellicht als het honderdste loodje in dat jaar uitgegeven? Hoe kwam dat loodje eigenlijk in 

een schip op de Zuiderzee terecht? Zo’n loodje moest toch aan de belastingontvanger teruggegeven 

worden, zodat hij de vereiste impost (accijns) bij de schipper in rekening kon brengen? Dergelijke 

vragen en (nog) ontbrekende antwoorden waren aanleiding om verder onderzoek te doen. Ik heb 

daarover een algemeen artikel geschreven in De Beeldenaar 2020 nr. 2 (zie 

http://loodjes.nl/Afbeeldingen/Ontgrondingspenningen%20De%20Beeldenaar_2020-2.pdf).  

 

Het is zeker in Gouda (met zijn Turfmarkt en 

Turfsingel) bekend dat het steken en verhandelen van 

turf vroeger een hele ‘industrie’ was. Na het steken 

werd de turf gestapeld, of op een hoop, met veelal 

platbodemschuiten of turfpramen naar alle delen van 

het land getransporteerd. Wanneer een schip in een 

stad aanlegde, kwamen allerlei mensen in actie. De 

turfschipper was verplicht zich te melden bij de 

collecteur van de impost. Daar kreeg hij een ‘loot of 

teijcken’ waarop hij een gezworen vulster kon krijgen 

die geholpen werd door een aantal collega’s. De 

turfvulsters of turftonsters waren door het 

stadsbestuur aangesteld en hadden een eed afgelegd. 

Voordat deze vrouwen aan de slag konden, werd het 

schip gelost door de turfraapsters. Deze deden de turf 

in kleine manden die door de schippersknecht uit het 

schip de wal werden opgedragen. Daarna was het de 

taak van de turftonsters om de turf te ‘meten’. In 

verband met de te betalen belasting moest de hoeveelheid nauwkeurig worden bepaald. In 1749 was 

vastgesteld dat de maat van de Leidse ton van 227 liter maatgevend was. Die was geijkt. De gevulde 

ton moest op een harde ondergrond staan en bij het vullen enkele keren worden gestoten. Om 

zoveel mogelijk in een ton te krijgen was het motto ‘schudden en nog eens schudden’. In de eerste 

helft van de 17e eeuw was twee keer schudden genoeg, in 1763 werd dat verhoogd naar drie keer. 

De turfheffers brachten de tonnen turf naar de huizen of naar een turfschuur. Als de turf gelost 

was, moest de turfvulster met de turfbaas of schipper naar het accijnskantoor en opgeven hoeveel 

manden ze gelost had. Daar kreeg de turfbaas of schipper naast het lood een schriftelijk 

betaalbewijs dat hij moest laten zien bij het verlaten van de stad of het passeren van een 

slagboom. Een lading per schip was gelijk aan de grootte van een turfpont van 100 tonnen van 227 

liter. Volgens de collecteurs van de impost te Gouda en Rotterdam varieerden de vrachten tussen 

100 en 150 of 200 tonnen.  

Met bovenstaande gegevens lijkt de klop ‘100’ op het Goudse lood te verklaren. Het betrof een 

lading van 100 Leidsche tonnen à 227 liter. Dat het Goudse lood zich nog aan boord van het schip 

bevond, kwam dus doordat het lood niet bij de collecteur bleef, wanneer de turfvulster het lood 

terugbracht met opgave van het aantal gevulde tonnen. De turfschippers kregen het lood mee nadat 

de gegevens van hun vracht genoteerd waren. Zo konden zij tijdens hun tocht bij sluizen en andere 

controlerende instanties bewijzen dat zij aan hun betalingsverplichtingen voldaan hadden. Zie 

verder mijn website www.loodjes.nl.  
  

http://loodjes.nl/Afbeeldingen/Ontgrondingspenningen%20De%20Beeldenaar_2020-2.pdf
http://www.loodjes.nl/


20 
Nieuwsbrief nr. 115  Historische Vereniging Die Goude (februari 2021) 

Chris van Leeuwen: de ecoloog en zijn Goudse wortels (1) 
 

Als inleiding, drie momentopnames in 

niet-chronologische volgorde:  
 2020: het 100e geboortejaar van 

ecoloog Chris van Leeuwen (1920-

2005) wordt door Staatsbosbeheer 

uitgeroepen tot Van Leeuwenjaar 

en aangegrepen om met een 

symposium zijn gedachtegoed 

(opnieuw) onder de aandacht te 

brengen. Zijn werk is van grote 

invloed geweest  op het 

natuurbeleid en -beheer in 

Nederland (en daarbuiten) en is 

ook nu nog van betekenis als 

leidraad voor natuurbeheerders. 

 20 maart 1975: De Goudsche 

Courant doet verslag van de 

aanstaande promotie van oud-

Gouwenaar Christiaan Gijsbertus 

van Leeuwen, hoofd van de 

afdeling Botanie van het 

Rijksinstituut voor Natuurbeheer 

(RIN) te Leersum, tot eredoctor in 

de wis- en natuurwetenschappen 

aan de Rijksuniversiteit van 

Groningen. (Gepaste) Goudse 

trots klinkt door in de toevoeging: 

‘voor zover valt na te gaan de 

eerste (geboren) Gouwenaar die 

deze hoge wetenschappelijke 

onderscheiding krijgt’. De eretitel 

is een publieke erkenning van de 

betekenis van zijn werk. 

 1985: Na 38 jaar onderzoek in 

overheidsdienst gaat Chris van Leeuwen met pensioen. Hij spreekt aan het slot van de 

afscheidsbijeenkomst op het Rijksinstituut voor Natuurbeheer een dankwoord uit. Een prachtig 

verhaal waarin hij terugblikt op zijn vroegste ervaringen met de natuur en de betekenis daarvan 

voor zijn latere ontwikkeling. (C.G. van Leeuwen – ‘Herinneringen’, in De Levende Natuur 1986 

nr. 4) 

 

Drie berichten over dezelfde persoon. Wie was deze bijzondere 

Gouwenaar, natuurvorser, structuurecoloog? Chris van Leeuwen 

was de vier jaar oudere broer van Maarten Witte, de beeldend 

kunstenaar die (toevallig!) in Nieuwsbrief 114 werd 

geportretteerd (in de rubriek ‘Carla Rodenberg en haar 

Gouwenaars’). De broertjes woonden met hun ouders aan de 

Voorwillens, in een huis met een grote achtertuin die grensde 

aan de spoordijk. Voor het huis strekte zich het slotenrijke 

polderland uit. Vanuit zijn ouderlijk huis ging Chris als kleine 

jongen veel op pad, dichtbij huis in de slootjes peuren om 

stekelbaarsjes te vangen en later ging hij vaak met zijn broer de 

natuur verkennen, richting de Sluipwijkse Plassen of de 

Krimpenerwaard. De fiets die hij als tiener kreeg, vergrootte zijn 

actieradius tot Limburg aan toe. 
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Het was een stimulerend milieu waarin beide broers opgroeiden. Later, op zijn 65e, zal hij in zijn 

afscheidsrede bij het Rijksinstituut voor Natuurbeheer (RIN) vertellen over zijn tante Gon en oom 

Willem, die dichtbij woonden. Door tante leerde hij als vijfjarige kijken naar het leven in de sloot 

achter het huis met ‘de kleinste plantjes ter wereld’, kroosplantjes. Hij verslond hun Verkade-

albums zodra hij kon lezen en maakte kennis met de natuurboeken van Heimans en Thijsse. Uit alles 

blijkt dat hij een kind was met een onderzoekende geest en een grote opmerkingsgave. Hij merkte 

verschillen op tussen een stinksloot achter het huis en een schoner deel verderop – en juist in het 

overgangsgebied tussen vuil en schoon zag hij wolken van watervlooien. Waarom juist daar? 

Geleidelijke overgangen of scherpe grenzen, en de invloed daarvan op 

de vóórkomende soorten, het werden kernbegrippen in zijn denken. 

Zijn biologieleraar op het gemeentelijk gymnasium, dr. A. Scheygrond, 

was degene die de jonge Chris vertrouwd maakte met het biologisch 

veldonderzoek. Na het eindexamen in 1939 was het plan om geologie 

te gaan studeren in Utrecht. Maar de oorlogsjaren dwongen tot 

onderbreking: begin 1940 moest hij opkomen voor zijn militaire 

dienstplicht, en in 1943 weigerde hij de door de bezetter geëiste 

loyaliteitsverklaring te tekenen. Hij dook onder: twee jaar bracht hij 

door op de zolder van het ouderlijk huis. Hij verdiepte zich in 

wetenschappelijke literatuur over plantensociologie en bestudeerde 

de planten uit de omgeving die zijn vriendin (en toekomstig 

echtgenote) Ank voor hem verzamelde. (wordt vervolgd) (Marjan 

Veerman) 

Met dank aan Chris’ dochters Jacqueline en Liesbeth van Leeuwen 



22 
Nieuwsbrief nr. 115  Historische Vereniging Die Goude (februari 2021) 

Carla Rodenberg en haar Gouwenaars (8):  
dokter Philippe Nyst 

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

keer verlaten we het circuit van de kunstenaars en betreden het terrein van de gezondheidszorg. De 

achternaam van dokter Philippe Marie Egidius Edmond Nyst zal bij veel oudere Gouwenaars nog 

bekend zijn, want hij was chirurg in het Sint Jozefpaviljoen. Voor Carla was het maken van dit 
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portret een unieke belevenis, want nooit bedong iemand dat hij zijn beeltenis onder geen 

voorwaarde zelf te zien zou krijgen, ook niet toevallig via de spiegel. Het portret dateert uit 1984, 

toen Carla zelf actief op zoek was naar ‘karakteristieke koppen’ om haar vaardigheden verder op te 

voeren. Die van dokter Nyst, fietsend over de Bloemendaalseweg, was haar opgevallen, maar hoe 

benader je zo iemand? Ze bracht het ter sprake bij het portretteren van mevrouw Eijkman, de 

vrouw van voormalig geneesheer-directeur H.A.M. Eijkman. Op een dag stond – onaangekondigd 

maar met bovengenoemde voorwaarde – dokter Nyst voor de deur. Jaren later is het portret door de 

familie opgehaald. 

 

Philippe Nyst wordt in 1905 in Maastricht geboren. In Een paviljoen voor Gouda schrijft Fuchs dat 

dokter Nyst per 1 maart 1934 de eerste specialist is die door het regentencollege van het 

Jozefpaviljoen, ontstaan in 1929, wordt benoemd. Hij blijft daaraan tot 1964 als chirurg-

gynaecoloog verbonden. Hij woont er zelfs tot hij in 1936 trouwt met mej. Johanna M.H. Heijtveldt. 

In Van Beverninghlaan van Janny de Keijzer en Cilia van Hofwegen lezen we dat Nyst op Graaf 

Florisweg 97 woont, wanneer de familie in 1937 verhuist naar de Van Beverninghlaan 18. Van 1950 

tot 1964 woont het gezin op nummer 38, de helft van de bekende villa Honk, waar eerder 

burgemeester Gaarlandt woonde. Zes kinderen heeft het stel dan. Naast zijn werk in het paviljoen 

is dr. Nyst o.a. actief als scheepsarts. De landelijke pers maakt in maart 1957 melding van zijn 

terugkeer na een wereldreis. Ook koningin Juliana bezoekt bij aankomst het schip Sibajak, waarop 

dr. Nyst 500 meest Indische 

Nederlanders medisch heeft begeleid 

bij hun repatriëring naar Nederland. 

Dertig jaar chirurg vindt Nyst genoeg. 

Per 1 april 1964 wordt hij (58 jaar 

oud) benoemd tot schoolarts bij de 

Schoolartsendienst Kring Echt (L). 

Honderden stads- en streekgenoten 

nemen op zaterdag 18 april afscheid 

van hem en zijn vrouw. Het plan om 

ook in Echt te gaan wonen gaat 

kennelijk niet door, want de Nieuwe 

Reeuwijkse Courant van 16 juli 1965 

meldt dat Ph. Nyst vanuit Gouda op 

de Notaris d’Aumerielaan 1 in 

Reeuwijk is komen wonen. Dat adres 

herinnert Carla Rodenberg zich ook 

uit de tijd van de poseersessies. Het 

huis is inmiddels afgebroken. 

 

Wat was het voor een man, die dokter 

Nyst? Carla Rodenberg kan zich alleen 

herinneren dat het stille sessies 

waren; een man van weinig woorden 

dus. Wanneer wij links en rechts 

navraag doen, komt het beeld op van 

de klassieke chirurg die er niet is om 

te praten, maar om te doen. 

Wethouder Th.J. Arts in 1964: 

‘Duizenden zijn in het leven 

teruggebracht door uw werk.’ Dokter 

Nyst heeft naam opgebouwd als 

iemand die flink kan uitvallen 

wanneer iets niet naar wens gaat; 

ook naar de zo vaak geprezen Kleine 

zusters van de Heilige Joseph die de 

verantwoordelijkheid hebben voor de zorg. ‘U zei het wel eens met een krachtterm,’ zegt zuster A. 

Vernooy bij het afscheid, ‘maar dan vergaten we het nooit meer.’  

De heer en mevrouw Nyst zijn begin 1987 vlak na elkaar in Reeuwijk overleden. (GJJ) 

Goudsche Courant 20 april 1964 
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LAATSTE NIEUWS: Voordracht voorzitter en penningmeester  
 

Het bestuur heeft in de vergadering van 17 februari jl. de voordracht opgemaakt ter benoeming in 

de vacature-van Ham, resp. de vacature-Hoogenraad die in april gaan ontstaan. Zie ook pagina 2. 

Als opvolger van Gerard Van Ham stelt het bestuur voor om Ronald Verkuijl te benoemen en als 

opvolger van Hans Hoogenraad Gerard Aerts. In de volgende Nieuwsbrief zullen zij zichzelf verder 

introduceren. 

Ronald Verkuijl (*1977 Delft) is bestuurskundige en woont 

al de nodige jaren met zijn gezin in de binnenstad. Hij kent 

Gouda (en Gouda kent hem) als voorzitter (tot 2018) van de 

VVD-fractie in de gemeenteraad van Gouda. Ronald is als 

luitenant-kolonel Geneeskundige Troepen werkzaam bij de 

Koninklijke 

Landmacht, sinds 

1 april 2020 in de 

functie van 

adjudant van Zijne 

Majesteit Koning 

Willem-Alexander. 

 

Gerard Aerts (foto 

rechts) is 68 jaar 

oud, geboren en getogen in Gouda, al woont hij 

tegenwoordig in Reeuwijk. Als telg uit de Goudse 

glasfamilie Aerts werd hij in 2018 gepensioneerd bij 

Simonis Verf Rotterdam na 47 jaar sales en management in 

de verfgroothandel. Hij heeft ervaring als penningmeester 

bij de Kunstkring Bodegraven-Reeuwijk.  

 

Fotoverantwoording en colofon 

Nico J. Boerboom: blz. 1, 2(3x) Gert Jan Jansen: blz. 3, 8, 9(2x), 10 b, 11 o, 16 

en 24 l 

Clemens Imholz: blz. 4(2x) Corry de Jong-Steenland: blz. 5 o 

www.overstraatnamen.nl: blz. 11 b Collectie Ginetta Blokzijl: blz. 13  

Marien Brand: blz. 14 www.glasgowlife.org.uk: blz. 17 

Collectie-SAMH: blz. 7 b, 17 o, 21 b en 23 Jan Willem Klein: blz. 15 en 18 

Allex Kussendrager: blz. 19 Collectie Chr. van Leeuwen: blz. 20 o en 21 lo 

RIN/TU Delft: blz. 20 b Staatsbosbeheer: blz. 21 rm 

Gerard Bakker: blz. 22 www.simonisverf.com: blz. 24 r 

Logo’s van betreffende website b=boven; o=onder; m=midden; l=links; r=rechts 
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