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90 JAAR DIE GOUDE!   RECEPTIE OP VRIJDAG 2 SEPTEMBER A.S.  
 

 

 
Onze prachtige vereniging viert dit jaar alweer haar 90e verjaardag. En dat in de periode waarin we 
ook Gouda 750 jaar stadsrecht en het 500e geboortejaar van Coornhert vieren. Uiteraard laten we 
dat niet voorbijgaan zonder feestelijkheden. Op vrijdag 2 september is in de Agnietenkapel de 
gelegenheid om samen het glas te heffen op 90 jaar Historische Vereniging Die Goude en te 
genieten van mooie muziek met een hapje en een drankje. Daarmee luiden we gelijk de komende 
90 jaar voor Die Goude in.  
 
De inloop is vanaf 17.30 uur. Verschillende lokale ondernemers verrassen u tijdens de receptie met 
lekkere hapjes en drankjes. En we pakken natuurlijk ook nog een mooi geschenk uit! 
Bent u erbij? Graag een mail naar secretaris@diegoude.nl . Wij kijken uit naar uw komst en zorgen 
voor de herkenbaarheid van bestuursleden om kennis te maken en van gedachten te wisselen. Die 
Goude zijn we samen. 
Graag tot dan! 
 
Ronald Verkuijl, voorzitter  
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Oud-voorzitter en erelid Anton Houdijk overleden 
 

Antonius Jozeph Marie (Anton) Houdijk werd op 10 
januari 1932 in Gouda geboren. Hij groeide er op en 
werd na de HBS opgeleid in de techniek van de weg- en 
waterbouwkunde aan de Hogere Technische School in 
Rotterdam. Hij werkte er vele jaren als projectleider 
voor het toenmalige bouwbedrijf NV H.J. Nederhorst. 
Daarnaast stapte Anton Houdijk de politiek in en werd 
na een periode als Gouds raadslid voor de KVP (later 
CDA) ook wethouder in Gouda. Dat bleef hij tot zijn 
benoeming in 1980 tot burgemeester van Zoeterwoude. 
Daar stopte hij in 1997 bij zijn pensionering. Hij bleef 
er wel wonen. 
Voor zijn vele verdiensten voor de (Goudse) 
maatschappij werd Anton benoemd als Lid in de Orde 
van Oranje Nassau. Hij was ook ereburger van Gouda.  
Anton Houdijk is 28 jaar lid van het bestuur van Die 
Goude geweest, waarvan (tot 2000) 16 jaar als 
voorzitter. Vanwege zijn langdurige, enthousiaste en 
succesvolle bijdrage aan onze vereniging en zijn 
innemende persoonlijkheid is hij ook tot erelid van Die 
Goude benoemd. 
Anton Houdijk overleed op 90-jarige leeftijd op 23 juli 
2022. Wij wensen zijn nabestaanden veel sterkte toe 
met het verlies. 
Namens het bestuur: Eric Boers, secretaris. 

 
 

Lenny Roelofs waarnemend bestuurslid Die Goude 
 
In de bestuursvergadering van 10 
augustus 2022 heeft het bestuur 
besloten om Lenny Roelofs te 
benoemen als waarnemend 
bestuurslid. Binnen het bestuur van Die 
Goude zal ze zich met name gaan 
inzetten op de ledenwerving, de 
ontvangst van nieuwe leden, de 
aandacht voor bestaande leden en de 
afstemming tussen kennis en kunde 
van leden en de behoefte aan 
versterking bij de commissies. In de 
komende Algemene Ledenvergadering 
in april 2023 zal het bestuur haar 
voordragen om formeel benoemd te 
worden tot bestuurslid. 
 
Lenny Roelofs is 53 jaar oud, geboren 
en getogen op de Veluwe. Ze woont nu 
bijna 25 jaar in Gouda (Goverwelle). 
Lenny heeft een financiële, 
bestuurskundige achtergrond en werkt 
als rijksambtenaar bij het ministerie 
van Justitie en Veiligheid. Ze heeft veel bestuurlijke ervaring in wijkteams in Gouda en bij Amnesty 
International. In de periode 2014-2022 was ze fractievoorzitter van de Socialistische Partij in de 
gemeenteraad van Gouda. Bij de jongste gemeentelijke verkiezingen heeft ze er voor gekozen om 
te stoppen met de politiek.  
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Erfgoedzorg in Nederland en in Gouda, lezing maandag 5 
september in kader OMD 
 

Jeroen Westerman en Bianca van den Berg 

geven een lezing over ‘Erfgoedzorg in 

Nederland en in Gouda: behoud, herstel en 

ontwikkeling’. Die Goude organiseert de avond 

samen met de Stichting Open Monumentendag 

Gouda (zie pagina 6 voor informatie over het 

OMD-programma van 10 en 11 september a.s.). 

 

Jeroen Westerman gaat in op de 

monumentenzorg zoals ontstaan in de 19e 

eeuw. De belangstelling voor het verleden nam 

toe en het erfgoed kreeg betekenis als 

onderdeel van de opkomende natiestaat. Vanaf 

het midden van de 19e eeuw gingen overheden 

in Europa zich actief bezighouden met het 

cultureel erfgoed, ook in Nederland. De 

belangrijkste en opvallendste mijlpalen van de 

geschiedenis van de monumentenzorg komen 

aan de orde.  

Jeroen Westerman is architectuurhistoricus en 

allround erfgoedadviseur. Hij studeerde kunstgeschiedenis in Leiden en promoveerde daar op een 

onderzoek naar de bouwgeschiedenis en opdrachtsituatie van de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal in 

Doornik. Vanaf 2002 werkt hij in de erfgoedzorg, sinds 2019 bij de Rijksdienst voor het Cultureel 

Erfgoed van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). 

 

Bianca van den Berg gaat in op de ambities 

van de monumentenzorg in Gouda en de 

landelijke invloed daarop. Ook hier ontstond 

steeds meer belangstelling voor het verleden 

van de stad en iconische historische 

gebouwen. Het verzet tegen de sloop van 

gebouwen en stedenbouwkundige structuren 

werd steeds sterker. Dit had gevolgen voor de 

restauratie van belangrijke monumenten zoals 

het Stadhuis en de Sint-Janskerk. Met de 

decentralisatie van de monumentenzorg in 

1988 werd Gouda verantwoordelijk voor de 

rijksmonumenten. Gouda kent ook een eigen 

gemeentelijke monumentenlijst. Nieuwe 

uitdagingen zijn er in 2022 nog steeds. 

Bianca van den Berg studeerde 

kunstgeschiedenis in Leiden 

(architectuurgeschiedenis) en promoveerde op 

het onderzoek naar de bouwgeschiedenis van 

de Sint-Janskerk in Gouda. In het dagelijks 

leven is zij werkzaam bij de directie Erfgoed 

en Kunsten van het Ministerie van OCW. Zij is 

lid van de werkgroep gebouwd erfgoed van Die 

Goude en van het kernteam van Gouda 

Tijdmachine en ze is docente bij de cursus 

Goudologie. Op dit moment doet zij onderzoek 

naar Goudse architecten tussen 1800 en 1960. 

 

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

Bianca van den Berg op de Sint-Jan (2002) 
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Bloei en verval van een nijverheidsstad, lezing maandag 26 
september door Christaan van der Spek 
 
Christiaan van der Spek is medeauteur van Geschiedenis van Gouda, het nieuwste boek over de 
geschiedenis van Gouda. Hij heeft hierin de periode tussen 1700 en 1850 voor zijn rekening 
genomen. In de lezing zal Christiaan verschillende thema’s uit zijn hoofdstuk nader belichten en 
uitdiepen. Hij beschrijft de achttiende eeuw als een eeuw van grote contrasten, juist in Gouda. 
Ondanks het feit dat de Goudse scheepvaart, kaashandel en pijpenindustrie nog lang floreerden, 
behoorde de stad aan het eind van de achttiende eeuw tot de armste van het land. Er was een groot 
verschil in Gouda tussen de rijke stand en de arme onderlaag van de bevolking. Deze kloof tussen 
arm en rijk nam in de tweede helft van de 18e eeuw sterk toe. Dit leidde tot grote onvrede bij die 
delen van de bevolking die geen invloed hadden op het stadsbestuur. Onder de hogere burgerij en 
de regenten, die het bestuur van de stad uitmaakten, ontstond een strijd tussen patriotten en 
orangisten. Dit leidde uiteindelijk tot oproer in de stad, vernieling aan huizen en verdrijving van de 
patriotten uit de stad. In de periode van de Bataafse republiek en de Franse tijd kregen de burgers 

nieuwe vrijheden, maar moesten ze ook inkwartiering 
van Franse soldaten dulden. Begin negentiende eeuw 
was Gouda arm, ‘Gouwenaar’ en ‘bedelaar’ waren 
synoniem. Pas later in die eeuw komt de stad er weer 
bovenop. Wel zijn dan de stadspoorten en de stadsmuren 
inmiddels gesloopt. 
 
Christiaan van der Spek (*1983) is als onderzoeker 
werkzaam op het Nederlands Instituut voor Militaire 
Historie te Den Haag. Hier legt hij zich voornamelijk toe 
op de vroegmoderne en napoleontische tijd. In het 
Goudse is hij onder andere actief als stadsgids bij het 
Goudse Gidsen Gilde, als docent Goudologie en als 
redacteur van ons kwartaaltijdschrift Tidinge van Die 
Goude. Verder is Christiaan lid van de 
Lezingencommissie van Die Goude. 
 

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

 

 

Duizendste lid van Die Goude 
 
Penningmeester Gerard Aerts heeft Astrid Sibbes 
ingeschreven als duizendste lid van Die Goude. ‘Mijn CV 
wordt steeds langer’, zo is de eerste reactie van de geboren 
Goudse, die altijd al interesse had voor geschiedenis. Haar 
voorvaderen, eeuwen geleden, waren Goudse pottenbakkers 
en pijpmakers. Zelf werkt ze als medisch illustrator bij het 
Amsterdam Universitair Medisch Centrum. In haar vrije tijd 
maakt ze graag aquarellen of tekent Astrid portretten. Haar 
grootste hobby is echter het toneel, zowel om te spelen als 
om te bekijken. Sinds 2020 mag zij ‘Goudoloog’ op haar CV 
zetten. Ze vertelt dat sindsdien regelmatig de gedachte door 
haar hoofd flitste om lid te worden van Die Goude. Dat 
gebeurde echter altijd op een moment dat ze op een druk 
kruispunt reed, of in een museum voor een mooi schilderij 
stond. Begin dit jaar volgde Astrid de cursus Goudologie 2 
over ‘Coornhert’ en weer flitste bij haar de gedachte aan een 
lidmaatschap door het hoofd. Op dat ‘flitsmoment’ zat ze 
met haar laptop op schoot en kon ze meteen de daad bij het 
woord voegen. Kort daarna belde de secretaris: ze bleek het 
duizendste lid te zijn. ‘Misschien staat dat ook leuk op mijn CV’, zegt ze lachend: ‘Duizendste lid  
van Die Goude’.  
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Open Monumentendag 2022 
 

Hans Richters, voorzitter van de Stichting Open Monumentendag Gouda, heeft het programma 

bekendgemaakt voor de komende Open Monumentendagen op zaterdag 10 en zondag 11 september. 

Kleine wijzigingen blijven mogelijk. Kijk daarom voor de actueelste informatie op 

www.monumentenstad.nl. 

Het landelijk thema van OMD is dit jaar duurzaamheid. In Gouda is dit vertaald in ‘Geef Gouda 

door’, het motto van Gouda 750 jaar stadsrechten. Er nemen zo’n 55 monumenten deel; daaronder 

een aantal dat niet eerder, 

of lange tijd niet was 

opengesteld. Denk hierbij 

aan de Ambachtsschool 

(Graaf Florisweg), de 

Bakkerswoning (Lage Gouwe 

30), de Bakkerswinkel 

(Oosthaven 14), het 

Brugwachtershuisje 

(Kleiwegbrug), De Moriaan 

(Westhaven 28), het 

Commissarishuys (Veerstal 

32), de Vier Gekroonden 

(Naaierstraat 6), het Tolhuis 

(Westhaven/Veerstal) en de 

R.K.-kerkhofkapel (Graaf 

Florisweg 126). 

 

In en rond de opengestelde 

monumenten vinden diverse 

activiteiten plaats, zoals het 

optreden van het Salonorkest 

in de Spiegeltent, de 

expositie ‘Expo Gouda Maakt’ 

in het Virulygebouw (Croda), 

de expositie ‘Coornhert, 

Kraamkamer van de Vrijheid’ 

in het Remonstrants poortje, 

een openbare repetitie in 

Klein Theater De Zwaan en 

de Nationale Orgeldag in de 

Sint-Janskerk. Voor 

monumenten waar 

rondleidingen worden 

gegeven (het Stadhuis en het 

Pijnacker-Hordijk-gemaal) 

moet u hiervoor reserveren. 

Dat kan via bovengenoemde 

website. 

  Voor het bezoek aan de 

  monumentale waterwerken, 

deels buiten het centrum gelegen, is een gedocumenteerde fietstocht van ca. 15 km uitgezet. Denk 

hierbij aan diverse sluizen, molens en natuurlijk aan de historische Schielands Hoge Zeedijk. De 

beschrijving van de fietstocht is vanaf 25 augustus beschikbaar. Dat geldt ook voor de OMD-

programmaflyer 2022. Beide liggen vanaf genoemde datum bij de Goudse boekhandels en de VVV op 

de Markt en tijdens de Open Monumentendagen bij het OMD-informatiepunt, eveneens op de Markt. 

 

De Stichting kan nog steeds vrijwilligers gebruiken, vooral als gastheer of –vrouw op de zondag of 

zaterdagmiddag. Opgeven of meer informatie via vrijwilligers@monumentenstad.nl. 

de Vier Gekroonden 

http://www.monumentenstad.nl/
mailto:vrijwilligers@monumentenstad.nl
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Coornhert-eenakter en rederijkerstafelspel 
 

In het kader van Gouda750 presenteert 

Historische Vereniging Die Goude samen met 

Kleintheater Zwaan twee theatervoorstellingen 

inéén. Onze projectgroep Coornhert500 nam het 

initiatief voor de eenakter ‘Kiezen doet verliezen, 

Coornhert kijkt terug op zijn leven’. Ook via een 

toneelvoorstelling wordt zo aandacht besteed aan 

deze belangrijke humanist die zijn laatste jaren 

in Gouda. Onze werkgroep Gouda op Schrift 

zorgde voor de hertaling van ‘Twee bedelaars’, 

een kluchtig tafelspel van de Goudse rederijker 

Wouter Verhee, die bevriend was met Coornhert. 

Met de uitvoering daarvan start de theateravond. 

Door het serieuze te combineren met het speelse 

wordt aangesloten bij een culturele traditie. 

Theatermaker Peter Meijer van Kleintheater 

Zwaan heeft er een dubbelvoorstelling van 

gemaakt. Op theatrale wijze maakt het publiek 

kennis met Coornhert, zijn leven en zijn denken. 

De opvoeringen zijn op zaterdag 27 augustus en 

op 3, 7 en 10 september in Sociëteit de Reünie 

aan de Oosthaven 17 in Gouda. Aanvang 20.00 

uur. Een kaartje geeft toegang tot beide 

voorstellingen en kost 10 euro. Je koopt je 

kaartjes via de website van Kleintheater Zwaan: 

https://www.kleintheaterzwaan.nl/voorstellingen. 
 
 

Tidinge nr. 3 geheel gewijd aan Coornhert 
Tidinge-hoofdredacteur Paul van Horssen laat weten dat het komende nummer – onder redactie van 

Paul Abels – de volgende artikelen bevat: 

 Burgemeester Pieter Verhoeve leidt het nummer in met ‘De spiegel van Zelensky’. Hij legt een 

verband tussen de actualiteit van de wereldpolitiek, het denken van grote Gouwenaars als 

Erasmus, Coornhert en Vranck en de Goudse vrijheid en tolerantie. 

 In de eigen bijdrage van Paul Abels staan de laatste jaren van Coornherts leven in Gouda 

centraal onder de titel ‘O Goude, die de goude Vryheydt zo wijsselijck verkiest’. Voor de niet-

Coornhertkenners geeft Abels ook een korte 

levensbeschrijving en een uiteenzetting over 

de bijzondere rol van Gouda in die jaren: 

‘Coornhert als lakmoesproef in de strijd om de 

Goudse vrijheid’. 

 Anne Kranenburg-Grisnich legt in haar artikel 

‘De triomfen van de Vrijheid der Consciëntie’ 

de uitkomsten vast van een onderzoek naar de 

interpretaties van Glas 1 van de Goudse 

Glazen. 

 Gert Jan Jansen tenslotte is voor zijn Gouwe 

Verhaal naar de in Gouda geboren dokterszoon 

Niek Tom getrokken. Van zijn hand is de 

nieuwe buste van Coornhert die op 16 april in 

het Remonstrantse poortje werd onthuld. De 

naam Coornhert was al in zijn Goudse jeugd 

van betekenis.  
  

https://www.kleintheaterzwaan.nl/voorstellingen
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Gastvrouw of gastheer worden in het Goudse Stadhuis? 
 

Leden van Die Goude zijn geïnteresseerd 

in monumenten en in geschiedenis. Die 

belangstelling wordt gevoed door boeken 

en lezingen of met artikelen in Tidinge of 

Nieuwsbrief. Maar wat is er mooier dan 

zelf actief te zijn in een wereldberoemd 

monument als het Goudse Stadhuis? Dat 

kan als lid van de Stadhuisdienst van Die 

Goude. Deze groep van zo’n 20 

gastvrouwen en gastheren kan uitbreiding 

gebruiken! 

 

Al vele jaren zorgt Historische Vereniging 

Die Goude ervoor dat het Stadhuis op de 

Markt ook op zaterdag toegankelijk is 

voor bezoekers. Onze vrijwilligers heten 

welkom, verkopen het toegangskaartje en 

maken de bezoekers wegwijs. Die krijgen 

een ‘loopbrief’ mee om op 

ontdekkingstocht door het Stadhuis te 

gaan. Vaak verzorgen onze vrijwilligers 

een korte introductie, geven ze 

desgewenst meer informatie en beantwoorden ze vragen van bezoekers. Die bezoekers komen van 

over de hele wereld en daarom is de ‘loopbrief’ er in diverse talen.  

 

Hoe vaak? Gemiddeld draait een lid van de Stadhuisdienst één keer in de vier tot zes weken ‘een 

dienst’. Er is een ochtend- en een middagdienst die telkens 2 tot 2,5 uur duurt. Als u belangstelling 

hebt, krijgt u natuurlijk verdere uitleg, inclusief een rondleiding door het Stadhuis. 

Neem gerust contact op met Bep van de Streek, coördinator van de Stadhuisdienst. Dat kan via 06-

12110447 of gijsje@kpnmail.nl. 

Gastheer Hans te Baerts geeft in de bovenhal van het Stadhuis informatie aan de familie Voesenek uit Prinsenbeek die voor 
het jaarlijkse familieweekend deze keer Gouda heeft uitgekozen. 

mailto:gijsje@kpnmail.nl
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Helpt u mee de ontwikkeling van Gouda te reconstrueren via 
‘Vele Panden’? 
 

De werkgroep Gouda Tijdmachine wil de ontwikkeling van de stad in de tijd volledig reconstrueren. 

Informatie over gebouwen, wegen, water, bedrijven en bewoning wordt hiervoor in kaart gebracht. 

Originele bronnen worden gedigitaliseerd en de gegevens hieruit worden overgenomen in een 

digitaal bestand. Vrijwilligers zijn daarbij onmisbaar. Hiervoor wordt nu een nieuw instrument 

ingezet met de naam ‘Vele Panden’. Hiermee kunnen leden van Die Goude en andere 

geïnteresseerden via hun laptop of PC bijdragen aan de informatiebewerking en –verwerking die 

voor het project nodig is. Op dit moment zijn er twee deelprojecten. 

 

a) het ‘geo-positioneren’ van afbeeldingen. De vele foto’s van straten en panden die beschikbaar 

zijn in de beeldbank van het Streekarchief Midden-Holland of van de Rijksdienst voor het Cultureel 

Erfgoed worden geografisch zo concreet mogelijk beschreven, zodat de positie van de fotograaf en 

het blikveld op de digitale kaart van Gouda verwerkt kunnen worden. Waar foto’s elkaar overlappen 

en in verschillende jaren zijn gemaakt, begint de reconstructie van de ontwikkelingen vorm te 

krijgen.  

 

b) het ‘digitaal greep krijgen’ op de wijk-, straat- en huisnummers. Die zijn – in tegenstelling tot de 

persoonsgegevens uit de bevolkingsregisters van Gouda - nog niet geïndexeerd. Van elke scan in het 

bevolkingsregister willen we wijk, straat en huisnummer overnemen. Daarvoor is het handig 

wanneer u handschriften uit de periode 1860-1920 kunt lezen.  

 

Hoe kunt u meedoen? Het enige dat u nodig hebt, is een internetverbinding, nodig om op de website 

https://www.goudatijdmachine.nl/velepanden/ te komen. De eerste keer moet u zich registreren, 

zodat u een persoonlijk wachtwoord kunt instellen en inloggen. Dit doen we om ‘vandalen’ buiten 

de deur te houden en te kunnen garanderen dat de vergaarde en geleverde informatie van hoge 

kwaliteit is. U kunt thuis werken aan Vele Panden, op het moment dat het u uitkomt. 

 

Gouda Tijdmachine is een initiatief van Historische Vereniging Die Goude en Streekarchief Midden-

Holland. Op de website van de Gouda Tijdmachine (https://www.goudatijdmachine.nl/) leest u 

meer over de bronnen, de vrijwilligers en de beoogde resultaten (de gegevens). In het menu 

(rechtsboven) van de website vindt u ook ‘Vele Panden’. (Bob Coret) 

Helpt u mee? 

 

https://www.goudatijdmachine.nl/velepanden/
https://www.goudatijdmachine.nl/
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Coretta Bakker ruim een half jaar directeur Streekarchief 
 

‘Wisseling van de wacht in cultuurhistorisch Gouda’ stond er boven een artikel in Nieuwsbrief 121. 

Femke Haijtema zou Marc de Beyer gaan opvolgen als directeur van Museum Gouda, terwijl Coretta 

Bakker de rol van directeur Streekarchief Midden-Holland ging overnemen van Sigfried Janzing. In 

de vorige Nieuwsbrief stond een interview met Femke op haar 50e dag in het Museum. Voor dit 

nummer trok de hoofdredacteur naar de Chocoladefabriek toen Coretta er ruim zeven maanden als 

directeur SAMH op had zitten. 

 

Is het je mee- of tegengevallen?  

Eerlijk gezegd is het wel ongeveer zoals ik had verwacht. Ik heb er natuurlijk al de nodige jaren 

opzitten bij de organisatie en was als adjunct-directeur bij veel zaken betrokken. Ik ken de 

medewerkers, maar ook de bestuursleden goed. Echt nieuw was alleen de eindverantwoordelijkheid 

voor het personeelsbeleid. Beslissingen op dat terrein liggen bij de directeur. Onverwachte 

aspecten hebben zich – althans in zakelijk opzicht – niet voorgedaan. In mei ben ik van de fiets 

gevallen. De gevolgen voor de voortgang op het werk heb ik weten te beperken. 

 

Gaan er veel dingen veranderen bij het Streekarchief? 

Er zal geen sprake zijn van ingrijpende wijzigingen. Dat zou niet eens kunnen, want een deel van 

onze taken ligt vast in de Archiefwet. Er zullen accenten anders gezet worden. In mijn 

toekomstbeeld staan in elk geval de thema’s zichtbaarheid, digitalisering / e-depot en faciliteiten 

voor vrijwilligers.  

 

a) Zichtbaarheid 

Ik wil wat gaan doen aan de zichtbaarheid van het streekarchief voor de ‘gewone’ inwoners van ons 

werkgebied. Er is een grote groep mensen die niet zo historisch geïnteresseerd is, die nooit zomaar 

bij ons aanklopt en voor wie wij toch informatie hebben waar ze wat aan kunnen hebben; gegevens 

waar ze baat bij hebben in hun relatie met overheden, met buren en met familieleden. Je kunt dat 

zien in het licht van de Wet Open Overheid, die het recht regelt op informatie over alles wat de 
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overheid doet. Daar komt nog eens bij dat na de modernisering van de Archiefwet de verplichte 

overbrengingstermijn van overheidsdocumenten van twintig naar tien jaar is teruggebracht. Naast 

onze blijvende steun aan de historisch geïnteresseerde inwoner en onderzoekers, gaan we ons dus 

meer richten op feitelijke administratieve gegevens die voor de individuele burger van belang 

kunnen zijn, maar geschiedkundig nog niet zo interessant. Die vergroting van de zichtbaarheid – je 

zou het in een grotere organisatie wellicht aanduiden als de PR-functie - gaan we uitwerken in het 

jaarplan. Meer zichtbaarheid uit zich ook in een strakker schema voor het uitbrengen van 

nieuwsbrieven.  

b) Digitalisering en e-depot 

Dan is er de uitdaging om samen met de deelnemende gemeenten het ‘e-depot’ tot stand te 

brengen. Informatie wordt steeds minder op papier vastgelegd en het archief heeft tot taak om al 

die gegevens toegankelijk te maken en te houden, ook over 100 jaar. Voor het aanleggen van een 

digitaal archief gelden overigens dezelfde principes als voor een papieren archiefopslag. Ook daar 

wordt geselecteerd op belang voor later gebruik en dus ook vernietigd. Anders is de aandacht om te 

onderkennen wat er aan digitale bestanden bestaat en de wisselende technieken om ze op te slaan. 

De digitale opslag van archieven, het woord e-depot is eigenlijk verwarrend, moet in vijf jaar 

‘staan’.  

Met het woord digitalisering ben ik gelijk bij de beoogde verdere ontsluiting van hetgeen we nu al 

bewaren. Er ligt nog zo veel informatie die feitelijk niet toegankelijk is. Denk eens aan de notariële 

aktes, die naast feitelijke gegevens ook historisch houvast geven. Experimenten van automatisch 

transcriberen omarmen we zeker. 

c) Samen met vrijwilligers en hun verenigingen 

Laat ik benadrukken - deze nieuwsbrief gaat immers naar de leden van Die Goude - dat de 

serviceverlening aan onderzoekers en het faciliteren van werkgroepen en cafés (burgerlijke stand, 

genealogie, Gouda Tijdmachine, wonen in een historisch pand) speerpunten blijven. Deze ‘tak van 

sport’ is min of meer bij toeval ontstaan. De wisselwerking levert tweezijdig voordeel op, zodat we 

er structureel op inzetten. De werkgroepen kunnen zorgen dat er bewerkte gegevens als open data 

beschikbaar komen, waarvan vervolgens weer anderen gebruik kunnen maken. De historische 

verenigingen zien wij ook als onze ambassadeurs in de regio. Zeker als het gaat om archieven van 

verenigingen en bedrijven zijn ze onze ‘ogen en oren’, die bewaken dat er geen waardevolle 

informatie verloren gaat. De intermediaire rol bijvoorbeeld van Die Goude als het gaat om foto’s en 

oude ansichtkaarten stellen wij zeer op prijs. Onze professionals en jullie vrijwilligers zorgen samen 

voor verantwoord opslaan en registreren. (GJJ) 

 

 

Die Goude verwerkt dia’s, foto’s, boeken en prentbriefkaarten  
 

a. Gouwe Verhaal-vertellers laten boeken en foto’s na 
Vast onderdeel van ons 

kwartaaltijdschrift Tidinge is het 

Gouwe Verhaal, een interview met 

een boven-tachtigjarige. In elke 

aflevering wordt het recente verleden 

van de stad net weer even anders 

vastgelegd in mensen, straten, scholen 

en organisaties.  

Doorgaans getuigen de ‘vertellers’ van 

hun grote liefde voor de stad Gouda. 

Vaak blijkt die ook uit de verzameling 

boeken, foto’s en voorwerpen die zij 

hebben aangelegd. In twee recente 

gevallen hebben de erfgenamen aan 

Die Goude gedacht, toen zij voor de 

vraag stonden hoe zij aan die 

verzameling een nuttige bestemming 

konden geven.  
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Frans IJsselstijn, voormalig brugwachter en medewerker riolering bij de gemeente Gouda, stierf op 

21 mei 2022, op 91-jarige leeftijd. Zijn verhaal staat op https://www.diegoude.nl/wp-

content/uploads/2020/06/Gouwe-verhalen-Frans-IJsselstijn-2016-1.pdf. Op de foto op bladzijde 11 

ziet u Frans IJsselstijn in 2016 bij een deel van zijn verzameling boeken. Van elk boek dat over 

Gouda verscheen had hij een exemplaar in huis. 

 

Huisschilder Piet Revet (foto links) 

overleed, eveneens 91 jaar oud, 

op 21 september 2021. Zijn Gouwe 

Verhaal is terug te lezen op 

https://www.diegoude.nl/wp-

content/uploads/2020/06/Gouwe-

verhalen-Piet-Revet-Tidinge-2018-

1.pdf. Piet heeft zelf foto’s 

gemaakt van de panden in Gouda 

die door zijn bedrijf geschilderd 

werden. Daaronder zeer veel 

monumenten.  

 

De foto’s zijn door Die Goude 

gescand. De boeken zijn 

opgehaald door Hans Stolk, de 

beheerder van onze 

boekenvoorraad op de zolder van 

de vroegere HBS. In overleg met het bestuur gaat hij uitvoering geven aan de wens van de familie 

dat die boeken bij voorkeur terechtkomen bij leden van Die Goude. (GJJ) 
 

b. Foto’s van Wim Ploeg / Ansichtkaarten van Freek Ploeg 
Recent is Die Goude in het bezit gekomen van een nieuwe serie dia’s en prentbriefkaarten van Oud 

Gouda. Het was Die Goude-lid Simon Schwegler die Sylvana Ploeg hielp met het vinden van een 

goede bestemming voor 350 foto’s van straten en panden in Gouda, begin jaren ’80 gemaakt door 

haar oom Wim Ploeg en voor ruim 150 ansichtkaarten van Gouda, verzameld door haar vader, Freek 

https://www.diegoude.nl/wp-content/uploads/2020/06/Gouwe-verhalen-Frans-IJsselstijn-2016-1.pdf
https://www.diegoude.nl/wp-content/uploads/2020/06/Gouwe-verhalen-Frans-IJsselstijn-2016-1.pdf
https://www.diegoude.nl/wp-content/uploads/2020/06/Gouwe-verhalen-Piet-Revet-Tidinge-2018-1.pdf
https://www.diegoude.nl/wp-content/uploads/2020/06/Gouwe-verhalen-Piet-Revet-Tidinge-2018-1.pdf
https://www.diegoude.nl/wp-content/uploads/2020/06/Gouwe-verhalen-Piet-Revet-Tidinge-2018-1.pdf
https://www.diegoude.nl/wp-content/uploads/2020/06/Gouwe-verhalen-Piet-Revet-Tidinge-2018-1.pdf
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Ploeg. Namens Die Goude heeft Gert Jan Jansen het materiaal in 

ontvangst genomen, gescand en beschreven.  

De oude ansichtkaarten zijn verzameld door Frederik Krijn Ploeg, 

(zie foto links) geboren op 23 september 1931 in Gouda en daar 

overleden op 30 september 2012. Hij heeft in Gouda gewoond in de 

Lem Dulsteeg, Nieuwe Markt, Dunantsingel, Livingstonelaan en 

Ridder van Catsweg. Hij trouwde – na haar elke week een 

ansichtkaart te sturen van Gouda - met Hennie van Lingen. Freek 

heeft bij verschillende bedrijven gewerkt. In zijn jonge jaren deed 

hij rioolwerkzaamheden voor Van Staveren en Versluis. In die rol 

heeft hij o.a. de gevelsteen "Vredenhoef" ontdekt, die inmiddels is 

ingemetseld op de hoek Peperstraat / Komijnsteeg (zie Nieuwsbrief 

121). Ook haalde hij allerlei potjes en glazen boven, waarover zich 

museumdirecteur Jan Schouten ‘heeft ontfermd’. Daarna heeft 

Freek als uitvoerder bij Van Dijk Bouw Gouda gewerkt, maar later is 

hij teruggekeerd om als uitvoerder bij Van Staveren te gaan werken 

tot hij met de VUT kon op 57,5-jarige leeftijd. 

 

Johannes Wilhelmus Ploeg, roepnaam Wim, was geen professioneel 

fotograaf. Opvallend is de aandacht die hij geeft aan straten en panden 

die meestal niet worden gefotografeerd. Bijna alle delen van Gouda 

komen aan bod. Vaak is verandering te zien: afbraak of nieuwbouw. Wim 

werd op 14 juli 1923 in Den Haag geboren. Hij overleed op 26 januari 2017 

in Verzorgingshuis Floravita in Boskoop. In Gouda woonde hij in de Lem 

Dulsteeg, daarna in de Vrouwensteeg, waarna hij terugging naar de Lem 

Dulsteeg. Voor hij naar Boskoop verhuisde, woonde hij op het 

Olympiadeplein. Oom Wim was jarenlang weduwnaar van Käthe Berndt. 

Hun zoon Dagobert woont in Berlijn en voelt geen band met Gouda. Wim 

Ploeg heeft bij de Gemeente Gouda gewerkt, afdeling onderhoud wegen. 

Vanwege zijn onafscheidelijke alpinopet, zullen heel wat lezers zich hem 

nog herinneren. (GJJ) 

 

c. Overdracht aan Streekarchief 
Op donderdag 11 augustus heeft Die 

Goude weer diverse collecties foto's, 

dia's en prentbriefkaarten van Oud 

Gouda die door erfgenamen waren 

aangeboden, overgedragen aan het 

Streekarchief Midden-Holland (SAMH). 

Het ging om de dia’s gemaakt door 

Jan Aarsen, Piet Hein van 

Kogelenberg, Bram Rabouw, Johan 

Steenbergen en F.J. de Vries, om 

foto’s gemaakt door Wim Ploeg en om 

prentbriefkaarten verzameld door 

Gerrit Nederhoff, Freek Ploeg en 

Frans IJsselstijn. Onder leiding van 

Gert Jan Jansen zijn de pakweg 3000 

'plaatjes' gescand en beschreven. Niet 

alles is voor SAMH interessant, maar 

nu is zekergesteld dat unieke beelden 

van Gouda ook in de toekomst 

beschikbaar blijven voor iedereen. 

Namens SAMH heeft Joke Radstaat 

niet alleen Die Goude voor het werk, 

maar ook de verzamelaars, makers 

en/of schenkers bedankt.  
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Dubbellezing over cultuur door Bianca van den Berg en Bram 
Tackenberg, een verslag 
 

a. Cultuur rond 1500 bloeide ondanks economische teruggang (Bianca 
van den Berg) 
‘Als in 1477 na de dood van Karel de Stoute de Hoekse en Kabeljauwse twisten oplaaien, de zgn. 

Jonker Fransenoorlog, wordt er rond Gouda veel schade aangericht, worden transport en handel 

verstoord en beleeft de lokale economie een teruggang. Pas na 1500 is er sprake van economisch 

herstel. Desondanks is de cultuur, zowel die met een grote als die met een kleine c, ook in deze 

roerige jaren op een hoog niveau gebleven. Rederijkers, glasschilders, architecten, beiaardiers, 

steen- en beeldhouwers, boekdrukkers, meubelmakers, kunstschilders, houtsnijders, ze droegen 

allen bij aan een rijk cultureel klimaat.’ 

De dubbellezing van Die Goude van 9 mei jl. in Concordia stond geheel in het teken van cultuur. In 

het eerste deel getiteld ‘Cultuur tussen 1475 en 1575’ schetste kunsthistorica Bianca van den Berg 

de ontwikkeling van het Goudse culturele leven in genoemde periode. Van de handgeschreven 

boeken in de kloosters via Gerard Leeu (1477-1484) naar de boeken van de Collatiebroeders, met 

een uitstapje naar Govert van Ghemen, de Gouwenaar die de eerste boekdrukker van Denemarken 

werd. Ze vertelde over de Rederijkers met hun omstreden Goudse Landjuweel in 1564, over minder 

bekende Goudse schilders als Dirck Barents, Michiel Claesz en Cornelis van der Goude, en over 

glasschilders die rond 1500 actief waren, zoals Jacob Coddesteijn, Gorijs Jacobs en Jan Ponsen. 

‘Als in 1552 de Sint-Janskerk geheel afbrandt, is dat voor Gouda een extra zware klap, want de 

bouwkundige ingreep door architect Clemens van der Goude was net afgerond’, hield Van den Berg 

haar gehoor voor. ‘Na de brand wordt echter alles op alles gezet om de parochiekerk van de stad te 

herstellen. Vlaamse beeld- en steenhouwers komen naar Gouda voor de herbouw. Architect Cornelis 

Frederiksz van der Goude zet het werk van zijn voorganger voort: brede bogen en hoge ramen. 

Hendrick Niehoff krijgt opdracht een 

nieuw orgel te bouwen. De gebroeders 

Crabeth vervaardigen glas-in-loodramen. 

Gilden en broederschappen laten Pieter 

Pourbus, Cornelis Ketel en andere 

schilders nieuwe altaarstukken maken. 

Hierdoor heeft de culturele productie 

tussen 1552 en 1573 een grote impuls 

gekregen.’ 
Het vertrek van de getalenteerde 
kunstschilder Cornelis Ketel in 1573 is 
exemplarisch voor het einde van deze 
periode. Ketel vestigde zich dat jaar in 
Londen, omdat Gouda door de 
reformatie, een pestuitbraak en de 
daarmee samenhangende recessie de 
meeste kunstenaars weinig meer te 
bieden had. Ketel hield nog wel zijn 
geërfde pand aan Stoofsteeg 21 aan, 
keerde in 1581 terug naar Holland, maar 
vestigde zich in Amsterdam en kwam niet 
meer naar Gouda. (JPvdZ) 

 

b. Fotoproject ‘Wij de stad’ zorgt voor verbinding (Bram Tackenberg) 

In het tweede deel van de lezing van Die Goude van 9 mei jl. bood fotografisch kunstenaar Bram 

Tackenberg de toehoorders een inkijkje in het proces achter het Gouda750-project ‘Wij de stad’, 

oftewel ‘De Woonkamers van Gouda’. Een mooi voorbeeld van ‘geschiedenis in de maak’, want de 

serie foto’s toont een rijke variatie aan huishoudens uit alle Goudse wijken en biedt daarmee een 

dwarsdoorsnede van de bevolking en een persoonlijk tijdsbeeld aan de generaties na ons. Voor de 

Gouwenaars anno 2022 heeft het project echter ook een meerwaarde, wat voor de sponsors – 
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VSBfonds, Mondriaan Fonds en Prins 

Bernhard Cultuurfonds – de voornaamste 

reden was om het te steunen. 

‘Bij eerdere projecten waarbij ik mensen 

in hun huiskamers portretteerde, onder 

meer in Heerlen maar ook in Gouda Oost 

en in Korte Akkeren, bleken mensen met 

elkaar in gesprek te komen die dat 

normaal gesproken niet zo snel zouden 

doen’, aldus Tackenberg. ‘Zowel bij de 

opening van de exposities, zoals in het 

Nelson Mandela Centrum hier in Gouda, 

als tijdens de bezoekuren zag je dat er 

verbinding ontstond tussen bewoners van 

een wijk, dwars door alle sociale lagen 

heen. Mensen legden contact en leerden 

elkaar voor het eerst kennen. Dat aspect 

van verbinding, dat mij overigens ook 

verraste, zorgde voor een maatschappelijke meerwaarde die de sponsors aansprak.’ 

In Gouda Oost kwam het dankzij Marc de Beyer, oud-directeur van Museum Gouda, tot een 

binnenexpositie; in Korte Akkeren werden er drie kranten gedrukt en in 4500 brievenbussen 

verspreid en verschenen de portretten in het straatbeeld. Voor het Gouda750-project, dat voor het 

eerst een hele stad beslaat, krijgt Tackenberg drie à vier aanmeldingen per dag. ‘Om te voorkomen 

dat het saai zou worden met alleen die woonkamers, portretteer ik mensen nu ook daar waar ze als 

vrijwilliger werken. Daarmee laat ik niet alleen Gouwenaars in hun habitat zien, maar ook wat zij 

voor elkaar doen.’ (JPvdZ) 

 

 

‘Vlaamse migranten hielpen mede Goudse vrijheid om zeep’, 
verslag lezing Paul Abels 
 

‘Het stadsbestuur dat op 21 juni 1572 besloot koning 

Philips II te verlaten en de zijde van Willem van Oranje te 

kiezen, ondanks de in overgrote meerderheid 

spaansgezinde en katholieke bevolking van Gouda, deed 

dit mede vanwege de voordelen. Gouda zocht naar 

fysieke, religieuze, economische en politieke ruimte en 

heeft na “de overgang” op al deze terreinen de geboden 

mogelijkheden volop benut. In dit proces waren mensen 

als theoloog en graveur Dirck Volckertsz Coornhert, 

predikant Herman Herbers en stadspensionaris François 

Vranck van groot belang.’ 

 

Op 23 mei jl. gaf kerkhistoricus en medeauteur van 

Geschiedenis van Gouda Paul Abels in Concordia een lezing 

getiteld ‘Gouda zoekt ruimte’. Hierin vertelde hij over het 

gemak waarmee geuzenleider Adriaen van Swieten (1532-1584) met amper honderd man de stad 

innam (‘Gouda heeft nooit verzet gepleegd tegen aanvallers en is daarom ook nooit verwoest’), hoe 

het geweld tegen katholieke geestelijken en burgers leidde tot twee (mislukte) pogingen om de stad 

terug te voeren naar koning Philips II, en hoe de stad in die roerige jaren na 1572 in menig opzicht 

ingrijpend veranderde. 

Abels: ‘De kloosters namen in de dichtbebouwde stad veel ruimte in en het kasteel was een symbool 

van extern gezag, dus zodra het kon, werden kasteel en naastgelegen minderbroederklooster 

gesloopt. De afbraak van het kasteel was illegaal want dit behoorde aan de landsheer maar werd 

gerechtvaardigd door een zogenaamd bevel van Willem van Oranje. Het klooster van de 

minderbroeders of franciscanen werd gesloopt omdat zij werden gezien als helpers van de ook in 

Gouda gehate Inquisitie. Na de sloop van het kasteel kon de Nieuwe Veerstal worden aangelegd 
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waar schippers van buiten de stad konden afmeren. De Noodgodskapel op de Haven en de 

Remeynskapel op de Nieuwehaven zijn ook snel afgebroken omdat ze het scheepvaartverkeer 

hinderden. Zo kreeg Gouda extra fysieke ruimte. Andere kloosters en kapellen zijn later gesloopt 

dan wel herbestemd.’ 

De zoektocht naar 

religieuze ruimte 

betekende vooral het 

nastreven van vrijheid 

van consciëntie 

oftewel het zich 

verzetten tegen 

gewetensdwang. 

Rooms-katholieken, 

doopsgezinden, 

lutheranen, calvinisten 

en andere gelovigen 

moesten in Gouda 

vreedzaam naast 

elkaar kunnen bestaan 

en hun geloof kunnen 

belijden. Deze 

principiële opstelling 

werd de stad in de 

Staten van Holland 

niet in dank 

afgenomen (‘de 

plakkaten tegen katholieken werden in Gouda niet gehandhaafd’). Zij leunde sterk op het 

geestelijke erfgoed van Erasmus en Coornhert en kwam tot uiting in de aanstelling van gematigde 

predikanten die niet de Heidelbergse Catechismus predikten. De eerste was de oud-monnik Herman 

Herbers, die in Gouda zeer populair werd. Na diens dood verscheen het boekje Korte 

Onderwijsinghe der Kinderen inde Christelijcke Religie, dat ook wel de Goudse Catechismus werd 

genoemd.  

Op politiek gebied zocht Gouda ruimte om zelf besluiten te kunnen nemen oftewel stedelijke 

autonomie. Mr. François Vranck werd aangesteld als stadspensionaris en hij moest deze autonomie 

in de nieuwe Republiek der Zeven Verenigde Provinciën bepleiten en verdedigen. Vranck (1555-

1617) schreef in 1587 zijn zgn. Corte Vertooninghe (ook wel Deductie genoemd), in feite de 

Onafhankelijkheidsverklaring van de Republiek. Hij zette hierin uiteen waarom standen en steden 

geen soeverein vorst nodig hadden en zichzelf konden besturen. Ook verzette hij zich namens 

Gouda met succes tegen aanleg van de Hildam die de verplichte doorvaart overbodig zou maken en 

schreef hij in 1587 het zgn. Goudse Vredesplan dat echter volstrekt kansloos was in de Staten van 

Holland. 

Met het zoeken naar economische ruimte doelde Abels op de bierexport die door de Opstand en het 

daarmee gepaard gaande verlies van de Vlaamse afzetmarkt een enorme dreun kreeg. Gouda had 

nieuwe ondernemingen nodig die voor werk en welvaart zorgden. Engelse huurlingen brachten de 

pijpenmakerij en Vlaamse vluchtelingen de lakenmakerij en tapijtweverij. De laatsten vonden 

veelal een onderkomen in de geconfisqueerde kloosters. Hun komst had echter wel een onverwacht 

gevolg. Abels: ‘Zij waren vanwege hun streng protestantse sympathieën uit de Zuidelijke 

Nederlanden gevlucht, en wilden niets weten van de vrijzinnige prediking in de Sint-Janskerk. In het 

conflict tussen Van Oldenbarnevelt en de remonstranten enerzijds en prins Maurits en de 

contraremonstranten anderzijds, waarbij Gouda aan de kant van de eersten stond, kozen zij voor de 

op centralisatie aansturende Maurits en hielpen daardoor mede de Goudse vrijheid om zeep. In 1618 

verving Maurits bepaalde Goudse regenten door nieuwkomers die hem steunden en werd de 

stedelijke autonomie uitgehold.’ (JPvdZ) 

 

Gouds Vredesplan uit 1587 digitaal toegankelijk 

Het door Paul Abels in zijn lezing aangehaalde Goudse Vredesplan, door François Vranck in 1587 

geschreven, is door Abels getranscribeerd en onlangs door leden van Gouda op Schrift (GOS) 

hertaald. Het is thans op de GOS-website digitaal toegankelijk gemaakt.  
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Hoe goudkleurig was de Gouwe? 
 

‘Gouda ontleent zijn naam 

aan het goudkleurige 

water dat kenmerkend is 

voor zo’n veenrivier als de 

Gouwe’ is een citaat uit 

het verslag van de lezing 

van Henkjan Sprokholt in 

Nieuwsbrief nr. 123. Een 

aantrekkelijk verhaal, 

maar dankt Gouda 

werkelijk haar naam aan 

goudkleurig water? In 

Duizend Jaar Gouda 

(2002) komt deze 

mogelijkheid aan de orde, 

maar de auteurs van het 

betreffende hoofdstuk 

(waarvan Henkjan 

Sprokholt er één was) 

plaatsten naast etymologische bedenkingen ook een inhoudelijke kanttekening bij deze verklaring 

van de namen ‘Gouwe’ en ‘Gouda’: veenwater ziet zwart, en niet goudkleurig. Dat klopt: water dat 

uit hoogveen afwatert is zuur, voedselarm, helder water dat door de donkere ondergrond zwart aan 

kan doen. 

In onze nieuwe stadsgeschiedenis Geschiedenis van Gouda (2021) heeft auteur Henkjan Sprokholt 

geen twijfel meer, want: ‘In 2011 toonden leerlingen van het Coornhert Gymnasium met een proef 

aan dat veenwater inderdaad goudkleurig kan zijn’. (Profielwerkstuk ‘Op het spoor van de Gouwe, 

E. Dros, J. Schakel en E. Kroon 2011). Wat toonden de leerlingen precies aan? Zij namen onder 

andere boormonsters van verschillende soorten veen. Bij één bodemmonster, van zeggeveen, werd 

het water in een bezinkingsproefje ‘een beetje bruin-/goudkleurig’. In hun verslag geven zij 

overigens heel nauwgezet de 

beperkingen van hun eigen 

bodemmonsteranalyses aan.  

Maar bruinkleuring van een veensloot is 

niet heel vreemd: aan de rand van een 

hoogveen kan plaatselijk ijzerkwel 

optreden. Dat wil zeggen dat 

ijzerhoudend water uit de diepe 

ondergrond langs de rand van een 

slecht doorlatende bodemlaag omhoog 

welt. Door ijzeroxidatie aan de 

oppervlakte ontstaat een oranjebruine 

neerslag. Roestkleur dus, en troebel 

water! IJzerbacteriën kunnen 

bovendien een olieachtig laagje op het 

water vormen dat allerlei kleureffecten 

geeft, vooral als de zon erin schijnt, 

maar ijzer zal nooit goud worden.  

Wel levert het verhaal verrassende 

kunst op (en dat is goud waard): zie de 

expositie Schaal met een Gouds 

Verhaal: werk van tweedejaarscursisten 

van de Nederlandse Keramiekopleiding. 

Nog te zien in Museum Gouda t/m 17 

september. (Marjan Veerman) 
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Jubileumboek legt 150-jarige geschiedenis Concordia vast 
 

Twee jaar na dato, 

te wijten aan de 

coronapandemie, is 

het boek 150 Jaar 

Concordia 1870-2020 

verschenen. In dit 

jubileumboek 

beschrijven historicus 

Ronald van der Wal 

en andragoloog Don 

van Lin hoe Goudse 

leden van de 

katholieke Zouaven 

Broederschap in de 

19e eeuw de basis 

legden voor de 

Rooms-Katholieke 

Leesvereeniging. 

Deze ontwikkelde 

zich in haar pand aan 

de Westhaven tot 

een burgersociëteit 

om na de bouw in  

  1902 van  

  schouwburgzaal 

Concordia in de tuin achter haar pand uit te groeien tot een van de belangrijkste culturele 

ontmoetingsplekken van de stad.  

In 2017 begonnen de auteurs met het werk aan een jubileumboek dat eigenlijk in het jubileumjaar, 

2020, gereed had moeten zijn. Het grootste probleem hierbij was dat er geen oud archief meer was. 

Dit was tijdens de Tweede Wereldoorlog vernietigd, uit angst dat privégegevens in handen van de 

Duitse bezetters zouden vallen. Via de namen op de gedenksteen, adresboeken van Gouda, 

krantenartikelen en verhalen van betrokkenen is het verleden van de sociëteit gereconstrueerd. Op 

Westhaven 27 woonden ooit burgemeesters Huybert van Eyck en Martinus van Toulon. Het pand 

werd in 1870 door eigenaar Dirk Wachter en daarna diens weduwe Agnita Wachter ter beschikking 

gesteld aan de Zouaven Broederschap. Deze wilde de terugkerende Goudse Zouaven – katholieke 

jongens die waren gaan vechten om de pauselijke staat tegen de troepen van Garibaldi te 

verdedigen – een basis voor een nieuw bestaan bieden. Doordat de jongens in vreemde krijgsdienst 

waren getreden, waren de meesten namelijk de Nederlandse nationaliteit kwijtgeraakt. De 

Broederschap bood financiële en praktische steun en mogelijkheden voor studie (boeken, lezingen, 

kranten e.d.). Zij werd na enige tijd omgevormd tot RK Leesvereeniging en verwierf Westhaven 27 

op 1 mei 1897 in eigendom. Haar missie werd het overdragen van de kennis van het katholicisme. 

Door de bouw van de grote zaal in 1902 ontstond er een bloeiend verenigingsleven, waarbij ook 

niet-katholieke huurders welkom waren. Gymnastiekuitvoeringen, waterspektakels, carnavals, bals-

masqué, dans- en feestavonden, recepties, er is in de loop der jaren veel cultuur beleefd en 

doorgegeven. Maar ook politiek-maatschappelijk speelde Concordia een belangrijke rol. Tijdens WOI 

werden er enige tientallen Belgische gezinnen tijdelijk ondergebracht, vanaf 1918 was het de 

uitvalsbasis van de lokale burgerwacht, tijdens WOII werd het een zgn. Soldatenheim en hielden 

Duitsers en NSB’ers er feesten en politieke bijeenkomsten en na de bevrijding betrokken de 

Binnenlandse Strijdkrachten het pand. Na zijn arrestatie in het oosten van het land werd Han 

Balvert – de Schrik van Gouda – er enige tijd vastgehouden.  

In de loop der tijd zijn bij teruglopende ledenaantallen regelmatig plannen opgesteld om het pand 

te verkopen, maar daar is telkens een stokje voor gestoken. In de jaren ‘50 zat er een professionele 

horecaondernemer in, in de jaren ‘60 nam de Stichting Open Bejaardenwerk (later Stichting Welzijn 

Ouderen – SWO) er haar intrek en sinds 2004 draait de sociëteit geheel op vrijwilligers. Het dak is 

toen vernieuwd, het gebouw is helemaal opgeknapt en er is een hele reeks activiteiten gestart.  

Onder het toeziend oog van Jan Hogenelst reikt burgemeester Pieter Verhoeve de eerste 
exemplaren uit aan Rinie Bomer-de Weerd, Sefa van Leeuwen-Marinč en aan Arie Boom 
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De boekpresentatie was op 20 juni jl. Concordia-

voorzitter Jan Hogenelst memoreerde dat het pand 

een plek is waar vele vrijwilligers vele uren hebben 

doorgebracht om de boel draaiende te houden, waar 

veel ontmoetingen zijn geweest, waar veel lief en leed 

is gedeeld, waar mensen hebben gewoond en gewerkt. 

Burgemeester Pieter Verhoeve ontving het eerste 

exemplaar, en gaf het vervolgens meteen door – 

conform het motto van Gouda750 – aan mevrouw Rinie 

Bomer-de Weerd, weduwe van voormalig gérant Johan 

Bomer. Het tweede en het derde boek waren bestemd 

voor resp. de 104-jarige mevrouw Sefa van Leeuwen-

Marinč en oud-voorzitter Arie Boom.  

 

 

 

 

 

 

Concordia 150 jaar 1870 – 2020 telt 150 bladzijden, 

kost €25,- en is verkrijgbaar bij de sociëteit en in de 

boekhandel. (JPvdZ) 

 
 

Boek Tanja Wassenberg over Goudse patriot Jacob Blauw  
 

Begin juni is Tanja Wassenberg gepromoveerd op het 

onderwerp ‘Jacob Blauw (1759-1829) - Rebelleren voor vrijheid 

en vaderland’. Dat gebeurde aan de Open Universiteit in 

Heerlen bij prof. dr. Leo Wessels. Kort daarop is bij Uitgeverij 

Verloren de handelseditie van het proefschrift verschenen. In 

een recensie op https://www.nationaleonderwijsgids.nl/ 

wordt Jacob Blauw getypeerd als een vergeten rebel uit de 

Nederlandse geschiedenis. ‘Hij stond niet op de barricades, 

maar wist wél te voorkomen dat Nederland bij Frankrijk werd 

ingelijfd. Hij streed voor de vrijheid van Nederland en verdient 

daarmee een plek in de geschiedenis. Tanja Wassenberg 

onderzocht hoe Jacob Blauw uit het collectieve geheugen 

verdween en doet verslag van het kleurrijke, veelzijdige leven 

van deze getalenteerde en ambitieuze wereldburger.’  

Die Goude heeft op verschillende manieren kennisgemaakt met 

Tanja Wassenberg en Jacob Blauw. Recent merkte Jan Lafeber 

in een discussie op onze Facebookpagina op dat Blauw een 

zwager was van een andere bekende Gouwenaar, Jan 

Bleuland, naar wie eens het Bleulandziekenhuis werd 

genoemd. De Blauwstraat is echter niet naar Jacob Blauw 

genoemd, zo werd daaraan toegevoegd. 

De Lezingencommissie presenteerde in februari 2021 een gefilmde lezing, nadat een “echte” lezing 

door Tanja Wassenberg in oktober 2020 door corona niet kon doorgaan. Hierin vertelt Tanja - 

ondersteund door veel beeldmateriaal – over de diplomaat en patriot. De gefilmde lezing duurt ruim 

50 minuten en is te zien op https://www.youtube.com/watch?v=GSYlCL4vylo.  

Eerder kregen we al een voorproefje in de Tidinge 2017 nr. 1 met het artikel ‘Een grillige carrière in 

woelige tijden: de loopbaan van Jacobus Blauw (1759-1829)’ na te lezen via 

https://www.diegoude.nl/wp-content/uploads/2020/06/Loopbaan-van-Jacobus-Blauw-2017-1.pdf. 

 

Het boek over Jacob Blauw is een gebonden uitgave van 327 pagina’s in het formaat 25 cm x 17,7 

cm x 3 cm. ISBN-nummer 9789087049881. Het kost € 35. 

https://www.nationaleonderwijsgids.nl/
https://www.diegoude.nl/wp-content/uploads/2020/06/Loopbaan-van-Jacobus-Blauw-2017-1.pdf
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Gouda750 evenementen 
 

  

Vrijdag 20 mei 2022: Slotdag Avondvierdaagse 
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Donderdag 2 juni 2022: 
Waterconferentie van het Gouds 
Watergilde.     

Bij de afsluiting ontvangt Sjaak de 
Keijzer uit handen van 
burgemeester Pieter Verhoeve 
een Koninklijke onderscheiding. 
Hij is benoemd tot Lid in de Orde 
van Oranje-Nassau voor zijn 
maatschappelijke inzet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrijdag 1 juli 2022: inhuldiging van het gerestaureerde Brugwachtershuisje 
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Dinsdag 19 juli 2022: 'Wij zijn jarig', Gouda is 750 jaar stad 

Laatste weekend van juli 2022: Gouda Waterstad750. Erasmus komt 'thuis' 
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Maarten van Vliet, paardenslager aan het Lombardsche 
Watertje 
 

In Nieuwsbrief 122 van maart jl. stond 

bijgaande foto, maar dan met gedicht 

zoals deze combinatie is opgenomen in 

het Gouda750-boek Gouda in Beeld en 

Gedicht. Het is een foto van 

vleeshouwer en paardenslachter 

Maarten van Vliet (1868-1946), 

gevestigd aan het Lombardsche 

Watertje en niet te verwarren met zijn 

collega-slagers J. van Vliet 

(Karnemelksloot), K. van Vliet (Derde 

Kade), L. van Vliet (Korte Tiendeweg) 

en T. van Vliet (Zeugstraat) die 

eveneens begin 20e eeuw in Gouda 

actief zijn. Op deze plek gaan we nader 

in op het leven van Maarten en zijn 

gezin, mede om beter te begrijpen wie 

en wat we op de foto zien. 

Maarten van Vliet wordt op 27 mei 1868 

in Gouda geboren als derde kind van 

touwslager Pieter van Vliet (1830-1910) 

en Petronella Cornelia van Hoorn (1830-

1892) die achtereenvolgens wonen op 

Agnietenconvent 133, Lem Dulsteeg 

181, Karnemelksloot (Vierde Kade) 406c 

en Lem Dulsteeg 190. Hij volgt een 

opleiding tot slager en trouwt op 11 

december 1889 met de eveneens in 

Gouda geboren Johanna van Hoorn 

(1867-1892), dochter van pijpmaker Johannes van Hoorn (1824-1907) en pijpmaakster Gerarda 

Spieringshoek (1830-1910). Twee dagen na het huwelijk neemt het stel zijn intrek in Agnitawatertje 

(ook wel Agnietenwatertje) G 104 en begint aldaar een (paarden)slagerij. Voor dit perceel, gelegen 

tussen Houtmansgracht en Vogelenzang, krijgt Maarten op 5 augustus 1891 toestemming van het 

college van B&W om een eigen slachterij op te zetten. 

In mei 1892 redt hij een militair die soezend in het water van de Fluwelensingel was gevallen. Met 

kleren en al duikt hij het water in, weet de jongeman op het droge te krijgen en geeft mond-op-

mondbeademing. Het geluk lacht hem echter niet toe, want zijn vrouw Johanna overlijdt op 4 

september datzelfde jaar. Op 14 januari 1893 schuift hij enkele deuren op, naar G 107. Daar zal hij 

vele jaren zijn slagerswinkel met achterliggende slachterij runnen. Hij treedt opnieuw in het 

huwelijk, op 20 mei 1893, met de in Hardinxveld geboren Teuna Egas (1873-1945). Met haar zal hij 

zoons Maarten Leendert Pieter (1896-1976), Pieter (1899-1972), Leendert (1900-1901), nogmaals 

Leendert (1901-1974) en Johannes (1905->1934) en dochter Neeltje Pieternella Cornelia (1898-1997) 

krijgen. Agnietenwatertje G 107 wordt in 1905 hernoemd tot Lombardsche Watertje 14, en na de 

demping van de gracht in 1911 tot Nieuwe Markt 14 (later 16).  

Paardenslager Maarten van Vliet poseert op deze waarschijnlijk op eigen verzoek gemaakte foto 

trots vóór zijn winkel. Zijn linkerbuurman is wagenverhuurder en eigenaar van een bestelhuis voor 

bodediensten Cornelis Laurier (1870-1934). Links op de foto houdt slagersknecht Willem Frederik 

Bakker (1876-1954) het paard vast. Rechts van Maarten, met het witte schort, staat zijn tweede 

eega Teuna Egas met hun oudste zoontje Maarten Leendert Pieter, die later net als zijn vader slager 

zal worden. Gezien diens leeftijd zal de foto zo rond 1900 genomen zijn. Van Vliet heeft redenen 

om trots te zijn. Hij doet goede zaken met zijn (paarden)slagerij annex vervoers- en verhuisbedrijf. 

Behalve reguliere slachtingen voert hij ook noodslachtingen uit, wanneer een paard verdronken of 

verongelukt is. Eind 1905 krijgt hij toestemming om een ¾ pk-gasmotor in zijn winkel te plaatsen. 

Hij koopt regelmatig grond, huizen en erven op, o.a. aan de Lem Dulsteeg 5 en 7 (waar hij eerst een 
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vleesrokerij en later een slachtplaats installeert) en in 

de Tuinstraat. Hij koopt ook Lombardsche Watertje G 

102 (later Nieuwe Markt 8), dat hij als melksalon zal 

inrichten en waar Teuna’s inwonende zus Jannigje 

(1884-1968) enige tijd de scepter zal zwaaien.  

De demping van het Agnietenwatertje blijkt voor 

Maarten geen onverdeelde zegen. Eind oktober 1912 al 

verliest motorrijder N. Polderman de macht over het 

stuur en rijdt de 11 m2 grote spiegelruit aan diggelen. 

In december 1921 gebeurt hetzelfde als het paard van 

C. Edelman (uit Tempel) schrikt en diens melkwagen 

achteruit de etalage indrukt. En begin september 1925 

gaat de spiegelruit weer aan gruzelementen, als een 

chauffeur van de firma Reneman & Van der Heijden 

zijn wagen te ver achteruit rijdt. De Goudsche Courant 

meldt bij die laatste gelegenheid: ‘Een deel der 

scherven kwam ook terecht op het vleesch, dat 

daardoor ongeschikt voor de consumptie werd.’ 

Tijdens WOI neemt Van Vliet een telefoonaansluiting 

(nr. 401, later nr. 2194), mogelijk omdat hij een rol 

speelt bij de distributie van rund- en kalfsvlees, dat in Gouda op de bon gaat. Als in 1930 door de 

Grote Crisis de werkloosheid ook in Gouda stijgt, geeft Maarten korting aan werkloze bouwvakkers 

die voor het kerstfeest vers vlees bij hem kopen. Op 20 april 1931 komt er na ruim 41 jaar een 

einde aan zijn slagerscarrière, omdat hij zijn zaak aan de Nieuwe Markt op die dag overdraagt aan 

zijn zoon Maarten jr., het kleine knulletje van de foto die dan inmiddels 35 is. Maarten en Teuna 

zullen WOII nog meemaken en overleven, maar niet lang daarna kort na elkaar overlijden. (JPvdZ) 

 

 

Oosthaven 14, Rubriek ‘Monument en eigenaar’ nummer 8 
 

‘Op oude kaarten van Gouda zie je open stukken groen met bomen. Die zijn er deels nog steeds, 

zoals de plek waar mijn tuin zich bevindt. Dat vind ik een van de leuke aspecten van de stad 

Gouda.’ Aan het woord is Ronald Jansen, samen met zijn vrouw Hanneke van Essen en jongste zoon 

Jip bewoners van Oosthaven 14. ‘Bij lekker weer zitten we in die tuin te luisteren naar het ruisen 

van de bomen en kunnen we er genieten van het klokkenspel van de beiaardier.’ Er heest rust en 

stilte, zo midden in de binnenstad van Gouda. Ronald vertelt: ‘Het is een fijn huis, maar er is wel 

altijd wat aan de hand. Het lekt eens ergens, het is ’s zomers niet af te koelen en ’s winters niet 

warm te krijgen. We zijn er passanten. In een nieuwbouwhuis kun je alles maken zoals je het wilt 

hebben. Dat kan hier niet. Dit huis heeft een karakter van zichzelf. We proberen bij alles wat we er 

aan doen te kijken of het bij het huis past. Het huis was er al veel langer dan wij er zijn en zal er 

ook langer blijven. Wij zijn meer opgenomen in het huis dan dat het ‘ons huis’ is. Dat klinkt wellicht 

wat sentimenteel maar zo voelt het wel.’  

Zoals zo veel huizen in de binnenstad was er ooit een voorhuis, een open stuk en een achterhuis. 

Ook nu nog is die structuur te zien. Het perceel is 25 meter lang en vooraan is het 3,5 meter breed. 

De ruimte tussen voor- en achterhuis heeft de functie van bijkeuken gekregen. ‘We komen daar niet 

aan de schouw met oude delftsblauwe tegeltjes of aan de ossenbloedrode kasten. Die knappen we 

wel op, zodat het er netjes uitziet maar die gaan we niet vervangen. Bij het achterhuis is de 

breedte 5 meter. Daar bevindt zich een grote oude bakkersoven.’ Daar hebben Ronald en Hanneke  

toen zij het pand kochten in 2012 een nieuwe keuken in gezet. Maar de grote oven domineert nog 

steeds de ruimte. 

Ronald: ‘In het kadaster staat er bij het huis 1432. Het verhaal gaat dat het aan een oude stadsmuur 

vaststaat, wellicht een muurwoning was. Het is nu eigenlijk een ratjetoe van heel oud, een beetje 

oud en (relatief) nieuw. De meest zichtbare gedeelten zijn 19e-eeuws. Wie wat precies in de loop 

van de geschiedenis heeft veranderd is soms onduidelijk. Ooit zal het een bakkerij plus 

bakkerswinkel zijn geweest, voor ons is het echt een woonhuis.’  
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In de achterkant van het huis is voor 

kenners echt iets heel bijzonders te 

zien, een ‘geprofileerd kruiskozijn’. Een 

ander bijzonder aspect bevindt zich 

ónder het huis. Via een luik aan de 

achterkant kun je een trap afdalen, zo’n 

2 meter de grond in. Daar kom je in een 

stuk Middeleeuwse riolering terecht, een 

verbinding tussen het water van de 

Haven en de motte. Ronald legt het uit: 

‘Op de kade aan de Oosthaven voor het 

huis staat een witte katrol. Die stond in verbinding met een houten klep voor een gat in de 

kadewand. Als het water aan de havenkant hoger stond dan aan de mottekant kon de klep omhoog 

worden geschoven en liep het water via een soort dakpanconstructie als over een glijbaantje onder 

het huis door richting Motte.’ Die opening in de kadewand is een van de weinige ‘rinketten’ die er 

in Gouda nog zijn en die gebruikt werden om het riool te schuren, oftewel schoon te spoelen. 

Natuurlijk heeft het nu die functie niet meer, maar je kunt onder het huis nog wel zien hoe het 

werkte. Ronald: ‘Het is een meter of 4, 5 lang en je kunt er lopen en staan. Wij hebben het laten 

restaureren. De kademuurtjes waren aan het wegzakken, we hebben het weer goed neer laten 

zetten. We komen er nooit maar dit is een van de dingen die je doet. Niet voor jezelf, niet voor de 

volgende eigenaars maar voor zo’n huis. Om het zijn authenticiteit, zijn identiteit te laten 

behouden.’  

Tijdens Open Monumentendag is een gedeelte van dit huis te bezichtigen. Via een donkergroen hek 

aan de zijkant, aan de Molenwerf, kom je de tuin in. Via een groot luik aldaar kun je een trap af 

van pakweg 2 meter en sta je zomaar in een middeleeuws riool. Niet geschikt voor mensen die 

slecht ter been zijn. Ook de bakkersoven en het kozijn zijn te bekijken. (Yvonne Balvers) 
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Kleiweg Goudse gevels 4: tekeningen van Peter van der Kroef 
 

 

Het overleg over de volgende tekening van Peter van der Kroef moest kort zijn, want dit is het 

seizoen dat de Goudse kunstenaar op pad is om te tekenen en te schilderen. Met zijn camper was 

hij eerst onderweg in Noord-Duitsland, waarna Noord- en Oost-Nederland aan de beurt waren. In de 

buurt van Almelo, Veendam, Slochteren en Oude Pekela had hij nog opdrachten liggen uit vorige 

trips. Twee mails waren voldoende om het eens te worden over de tekening uit 1994 van de Kleiweg 

ter hoogte van de Sint-Anthoniestraat. Naar voren springt het pand Kleiweg 8, waar toen modehuis 

Breek in zat, tegenwoordig een filiaal van Anna van Toor.  

 

Kleiweg 8 is verscheidene keren in onze media aan de orde geweest. Op onze Facebookpagina 

hebben we de tekening getoond van de verbouwing in 1914 tot filiaal van Nutricia. In het pand 

woonde toen filiaalhouder Bertels met zijn gezin. De familie Bertels was in 1926 het gastgezin van 

de nu 104-jarige Sefa van Leeuwen-Marinč, die met de zgn. Kinderliga vanuit Sopron mocht komen 

aansterken. (Zie het Gouwe Verhaal in Tidinge 2020-2). Op Facebook konden we later nieuwe foto’s 

laten zien dankzij Trees Smits-van Velzen. Via haar moeder, mw. Van-Velzen-Bertels, kon de relatie 

worden gelegd met enerzijds de Suikerballenfabriek M. van Velzen aan de Turfmarkt en anderzijds 

het Nutricia-filiaal op de Kleiweg met dat opvallende torentje. (GJJ) 

 

Kopij teveel voor Nieuwsbrief 125 

Het aanbod aan artikelen voor deze Nieuwsbrief was zo groot, dat de redactie er drie heeft moeten 

doorschuiven naar het volgende nummer. Onze excuses aan de mensen die daaraan een bijdrage 

hebben geleverd. Het volgende nummer verschijnt begin oktober.  
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Carla Rodenberg en haar Gouwenaars (18): Olaf Paris 
 

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

keer had de kunstenares zelf een duidelijke voorkeur: ‘Olaf Paris, de apotheker, heb ik twee keer 

geportretteerd. Op een van die portretten draagt hij een oud apothekerskostuum dat hij vaak 

aanhad bij de viering van Gouda700, nu vijftig jaar geleden. Zowel aan Olaf, aan zijn vrouw Neeltje 

als aan dat portret denk ik met warmte terug. Als we het laten zien wanneer het feest van 

Gouda750 voorbij is, voelt dat aan als mosterd na de maaltijd.’ 
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De naam van apotheker Paris (*1906-†1987) is bij 

veel Gouwenaars nog bekend, ook al is het zo’n 35 

jaar geleden dat hij overleed en de gelijknamige 

apotheek op Westhaven 14 al eerder de naam 

Neumann had gekregen. Mensen die Paris gekend 

hebben, noemen vooral zijn veelzijdigheid, zijn 

brede belangstelling en zijn energie, naast het grote 

aantal voornamen waarmee hij gezegend was. 
G.A.W.J.O.E. stond voor Gerhard Adriaan Winfried 

Joachim Olaf Emanuel. Aan dikdoenerij had hij de 

pest. ‘Noem me maar Olaf.’ De Schotse Linda 

Sutherland (Nieuwsbrief 103) legt de nadruk op zijn 

ornithologische belangstelling en op zijn ‘quirty 

almost madcap sense of humour’. Zowel zijn vak als 

zijn hobby’s oefende hij vol overgave uit. Zijn 

Deldense collega Diny van Hagen-van Doorn noemt 

hem (Nieuwsbrief 106) ‘een visionaire man met 

liefde voor het apothekersvak in zijn volle omvang’. Hij deed aan kwaliteitszorg in een periode dat 

het woord nog moest worden uitgevonden en was daarbij niet bang om op gevoelige tenen te gaan 

staan van Goudse oogartsen of internisten, of van de Minister van Volksgezondheid. Filmen en 

fotograferen deed hij overal en graag. Twee jaar nadat hij (in 1937) met de apotheek begonnen 

was, maakte hij er een film over. Het echtpaar Olaf en Neeltje Paris-van Lith bleef kinderloos. Olaf 

overleed in 1987, Neeltje in 2000. Een blijvend aandenken aan de apotheek is er nog steeds. Niet 

alleen zijn de gevel en de opstand zoveel mogelijk intact gehouden door latere eigenaars, in de 

rococo-versiering onder de daklijst van het pand Westhaven 14 heeft Olaf Paris een bloem laten 

schilderen die zowel aan hem persoonlijk als aan zijn professie herinnert: de Paris quadrifolia, een 

wilde plant die vroeger in de farmacie werd gebruikt ter bestrijding van de pest. (GJJ) 

 

Fotoverantwoording en colofon  
Nico J. Boerboom: blz. 1  Ronald Verkuijl: blz. 2  

Beeldbank Oud-Zoeterwoude: blz. 3(b) Anja Roelofs: blz. 3(o) 

Collectie-Westerman: blz. 4(b) Joh. D. van Dijk: blz. 4(o) 

Gert Jan Jansen: blz. 5(b), 8(o), 10, 11, 12(b), 

14 en 15(b en o) 

Rinus Lasschuyt: blz. 6, 7(b), 20 (b en o), 22 (b 

en o) 

Collectie-Sibbes: blz. 5(o) Collectie-SAMH: blz. 9, 23 en 24 

Wim Ploeg: blz. 12(o) Collectie Sylvana Ploeg: blz. 13 (b en m) 

Joke Radstaat: blz. 13(o) Cor Revet: blz. 21(o) 

Jean-Philippe van der Zwaluw: blz.16 en 18 www.ecopedia.be: blz. 17(b) 

Marjan Veerman: blz. 17(o) Hans Krijgsman: blz. 21(b) 

Yvonne Balvers: blz. 25 Peter van der Kroef: blz. 26 

Gerard Bakker: blz. 27 Piet Revet: blz. 28 

Logo’s en scans van betreffend(e) boek, 

tijdschrift of website 

b=boven; o=onder; m=midden; l=links; r=rechts 

lb=linksboven; rb=rechtsboven 
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