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Trekvaarten in Zuid-Holland, lezing maandag 23 januari door 
Marloes Wellenberg 

 

Op 18 april 1658 werd de trekvaart tussen Gouda en Amsterdam geopend en werd ook Gouda 

aangesloten op het trekvaartensysteem in de Republiek. Deze infrastructuur, die in de 17e eeuw 

werd ontwikkeld, was uniek in de wereld. Honderdduizenden passagiers reisden met de trekschuit 

tussen de Hollandse steden en voor buitenlandse reizigers was zo’n reisje per trekschuit een heuse 

experience. De lezing ‘Op reis met de trekschuit, de intercity van de Gouden Eeuw’ gaat in op de 

aanleg van het trekvaartensysteem in de Republiek, waarbij steden met elkaar de concurrentie 

aangingen, op de specifieke kenmerken van deze vorm van vervoer en de sporen ervan in het 

landschap. Verder is er aandacht voor 

erfgoed langs de trekvaarten, de strenge 

regels waar schippers (en passagiers) zich 

aan moesten houden, beroemdheden die 

met de trekschuit reisden, de nachtschuit 

en het zogeheten ‘schuitepraatje’, een 

literair genre dat geïnspireerd werd door 

het reizen per trekschuit, waar passagiers 

samen optrokken met onbekenden van 

allerlei rangen en standen.  

 

Marloes Wellenberg is historicus en 

werkzaam bij Erfgoedhuis Zuid-Holland. Zij 

is projectleider van het oral history-

project Molenverhalen (recent bekroond 

met de Immaterieel Erfgoedprijs van het 

Gilde van Vrijwillige Molenaars) en diverse 

andere projecten op het snijvlak van 

erfgoed, publieksbereik en participatie. In 

2021 stelde zij samen met collega Ad van 

der Zee de Atlas van de Trekvaarten in 

Zuid-Holland samen, met bijdragen van in 

totaal 13 auteurs. 

 

De lezing is in sociëteit Concordia, Westhaven 27, begint om 20.00 uur en is gratis toegankelijk.  
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Van de excursiecommissie: Bezoek aan Zierikzee en 
Watersnoodmuseum op zaterdag 15 april 
 
Historizon heeft voor de Excursiecommissie de eerste dagtocht na de covid-pandemie 
georganiseerd. Op zaterdag 15 april 2023 gaan de deelnemers naar het Zeeuwse eiland Schouwen-
Duiveland. ’s Morgens wordt stilgestaan bij de watersnoodramp van 1953 en hoe de Zeeuwse en 
Zuid-Hollandse eilanden veranderd zijn door de bouw van de Deltawerken. ’s Middags wordt de 
havenstad Zierikzee bezocht, de parel aan de Oosterschelde, lang een belangrijke vissersplaats 
waar tijdens de middeleeuwen handelsschepen aanlegden uit heel Europa.  
 

 
Het programma 
 
08:30 uur Vertrek uit Gouda bij NS-station aan de Burgemeester Jamessingel per touringcar naar 

Ouwerkerk 
10:00 uur Aankomst Watersnoodmuseum in Ouwerkerk 

Een medewerker vertelt - onder het genot van een Zeeuwse bolus en een kopje koffie 
of thee - het verhaal van de watersnoodramp, de caissons en het museum. Ook worden 
polygoonbeelden uit 1953 getoond. Daarna bezoek aan het museum  

12:30 uur Doorreis naar Zierikzee 
13:00 uur Lunch aan de Oude Haven in Zierikzee 
14:00 uur Wandeling met gidsen door Zierikzee met bezoek aan het museum en rondleiding in het 

eeuwenoude Gravensteen 
16:00 uur Vrije tijd / of afsluitende borrel 
16:30 uur Terugrit naar Gouda 
18:00 uur Terugkeer in Gouda 
 
De kosten voor deze dag zijn € 69,- per persoon. Deze dag gaat door met een minimum van 30 
personen. De prijs is inclusief vervoer, gidsen, koffie/thee, lunch, entreegelden, 
administratiekosten en fooi. Zie ook https://historizon.nl/event/bezoek-watersnoodmuseum-en-
zierikzee-met-die-goude/. Hier staat ook een aanmeldformulier. 
Aanmelden kan ook in een-mail met uw naam en aantal personen naar info@historizon.nl of door te 
bellen met  088 6360200.  
 
NB De najaarsexcursie staat gepland voor zaterdag 30 september 2023. 

https://historizon.nl/event/bezoek-watersnoodmuseum-en-zierikzee-met-die-goude/
https://historizon.nl/event/bezoek-watersnoodmuseum-en-zierikzee-met-die-goude/
mailto:info@historizon.nl
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Bouwt u mee aan de Gouda Tijdmachine? 
 

De Gouda Tijdmachine 

wil de ontwikkeling 

van de stad volledig 

digitaal reconstrueren. 

Informatie over 

gebouwen, wegen, 

water, bedrijven en 

bewoning wordt 

hiervoor zoveel 

mogelijk in kaart 

gebracht. De Gouda 

Tijdmachine is een 

initiatief van 

Historische Vereniging 

Die Goude en 

Streekarchief Midden-

Holland. We presenteren dit project en de resultaten op https://www.goudatijdmachine.nl/. 

 

Aan de Gouda Tijdmachine werkt een groep enthousiaste vrijwilligers. Lijkt het u leuk om mee te 

bouwen? Dat kan ook thuis! Via Vele Panden kunt u online, wanneer het u uitkomt, meewerken aan 

de Gouda Tijdmachine. Via het internetadres https://www.goudatijdmachine.nl/velepanden/ kunt 

u aan de slag. De eerste keer moet u uzelf registreren zodat u een persoonlijk wachtwoord kunt 

instellen en in kunt loggen. Dit doen we om ‘vandalen’ buiten de deur te houden zodat de kwaliteit 

van de vergaarde informatie hoog is.  

 

Op dit moment zijn er drie projecten op Vele Panden waaraan u kunt bijdragen. 

1 * Goudse foto’s op de kaart zetten 

Het doel van het Vele Panden-project ‘Afbeeldingen geo-positioneren’ is om Goudse foto’s uit de 

beeldbank van Streekarchief Midden-Holland op de kaart te zetten. Op basis van de beschrijving en 

de afbeelding dient de positie van de fotograaf en het blikveld op de kaart te worden aangegeven. 

Het resultaat van dit project is dat de afbeeldingen op de kaart getoond kunnen worden en we 

daarmee een extra zoekingang hebben op dit mooie beeldmateriaal. 

2 * Adressen uit Goudse bevolkingsregisters noteren 

De bevolkingsregisters van Gouda zijn gescand en geïndexeerd op naam, maar de straat en het 

huisnummer niet. Daar willen we verandering in brengen door van elke scan in het 

bevolkingsregister de wijk, de straat en het huisnummer over te nemen. Voor het uitvoeren van 

deze klus is het handig als u handschriften uit de periode 1860-1920 kunt lezen. Het resultaat is dat 

we zicht krijgen op Goudse adressen en haar bewoners. Het vormt daarmee een aanvulling op de 

door Ed van Rossum geïndexeerde Goudse volkstellingen van 1830 en 1840. 

3 * Historische Goudse kaarten georefereren 

Via het ‘georefereren’ van kaarten worden deze zo goed mogelijk ten opzichte van de huidige 

toestand geplaatst door punten te zoeken die zowel op een historische kaart als in het huidige 

landschap terug te vinden zijn. Door de kaarten te herpositioneren wordt het mogelijk deze direct 

met het heden, maar ook met andere historische kaarten, te vergelijken en zo landschapsevoluties 

in beeld te brengen. Iedereen die van (oude) geografische kaarten houdt, nodigen we uit mee te 

georefereren. 

 

Instructiebijeenkomst Vele Panden op 11 februari a.s. 

Wilt u meedoen? Op zaterdag 11 februari 2023 van 13:00 tot 14:00 uur is er een 

instructiebijeenkomst in de Chocoladefabriek. Leden van de Werkgroep Gouda Tijdmachine laten 

dan zien hoe u te werk gaat en zijn aanwezig om u op gang te helpen en uw vragen te 

beantwoorden. 

Wilt u via https://www.goudatijdmachine.nl/bijeenkomst-11-februari-2023/ laten weten dat u 

komt? (Bob Coret)  

https://www.goudatijdmachine.nl/
https://www.goudatijdmachine.nl/velepanden/
https://www.goudatijdmachine.nl/bijeenkomst-11-februari-2023/
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Rubriek ‘Leden aan het woord’: 1. Bob Coret 
 

NIEUWE RUBRIEK. De redactie begint – in overleg met het bestuur – aan een rubriek waarin 

telkens een lid van Die Goude wordt geïnterviewd. Wat is zijn of haar relatie met Gouda en 

met de vereniging? We zoeken naar spreiding qua achtergrond: natuurlijk leden die actief 

zijn in een werkgroep, maar ook leden die zich minder laten zien; naast mensen die al jaren 

lid zijn, mensen die zich net hebben aangesloten; niet alleen leden die enthousiast zijn, 

maar ook mensen die een kritisch geluid laten horen. Zo hopen we het beeld van de 

vereniging voor alle lezers te completeren.  

 

De geboren en getogen Hagenaar Bob Coret 

woont sinds anderhalf jaar in Gouda, in de 

wijk Westergouwe. ‘Ik ben geen klusser, een 

nieuwbouwwoning was fijn. Dat Gouda een 

oude stad is, trok ook. Ik woon op het 

Scheygrondplantsoen. Arie Scheygrond heeft 

o.a. straatnamenboeken uitgebracht, een 

van de vele bronnen die Gouda Tijdmachine 

gebruikt.’ Het kon dus eigenlijk niet anders 

dan dat Bob zich al anderhalve week voor hij 

daadwerkelijk in Gouda woonde, aanmeldde 

als lid bij Die Goude en als vrijwilliger bij 

Gouda Tijdmachine. (Zie ook blz. 4) 

Bob is als ICT-er werkzaam bij de Koninklijke 

Bibliotheek én hij is ondernemer in 

genealogieapplicaties. Ooit begon hij aan 

zijn eigen stamboom, eerst op zoek naar 

nazaten van dezelfde voorouders en daarna 

bewandelde hij de weg andersom met de 

vraag: wie zijn mij allemaal voorgegaan? Zo 

kwam hij destijds op het spoor van een 

Goudse voorouder die hier in de 19e eeuw 

als kuiper werkte. Niet dat dit de keuze voor 

zijn nieuwe woonplaats beïnvloedde maar 

het gaf er wel een bijzonder tintje aan. Bob: 

‘Ik heb op school geschiedenis gehad maar 

daarna verdwijnt die kennis toch uit je 

hoofd. Leerlingen zouden eigenlijk een 

persoonlijk linkje moeten hebben met 

vroeger. Weten wie je eigen voorouders zijn roept interesse op over hoe die leefden en wat er 

gebeurde. Via stamboomonderzoek kun je namen, jaartallen, woonplaats en beroep soms wel 

vinden. Maar hoe leefden die mensen, hoe zag hun omgeving er toen uit? Als dat je persoonlijk 

aangaat, beklijft geschiedenis veel meer.’  

Zijn betaalde werk en het vrijwilligerswerk voor Gouda Tijdmachine lijken wat in elkaars verlengde 

te liggen. Het gaat Bob daarbij vooral om de techniek, kijken wat er mogelijk is, hoe gegevens te 

ordenen zodat er wat mee te doen is. ‘Diverse vrijwilligers zijn binnen Gouda Tijdmachine bezig 

met het digitaliseren van gegevens door bijvoorbeeld overtypen van archiefbronnen, begraafbriefjes 

en adresboeken scannen of vertalen van Oud-Nederlandse tekst. Samen met Erik Kooistra werk ik 

aan de ontwikkeling van de techniek daar weer achter. Wat uiteindelijk zou moeten ontstaan, is 

bijvoorbeeld een stadskaart waar, als je op een punt klikt, je alle historische informatie over die 

locatie krijgt. Het zou mooi zijn als je met je mobiel in Gouda kunt rondlopen en dan op je 

beeldscherm kunt zien hoe het er, waar jij nu staat, vroeger heeft uitgezien.’ 

Verzamelen en verbinden van gegevens gebeurt niet alleen in Gouda. Bob: ‘Het is goed om alle 

plaatselijke tijdmachineprojecten aan elkaar te knopen. Ook in archieven van andere steden 

worden voor Gouda interessante gegevens bewaard. Volgend jaar willen we daarom een landelijke 

tijdmachinedag organiseren. Daarnaast willen we verbinding zoeken met plaatselijke organisaties. 

Daar zijn ook gegevens te vinden, bij de gemeente of bij Golda bijvoorbeeld. 
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Ik doe ook mee met een groep mensen die informatie verzamelt over Den Haag in de Tweede 

Wereldoorlog. Daar heb ik zo’n persoonlijk linkje mee. Een oudoom is augustus 1944 opgepakt. Ik 

heb uitgezocht dat hij uiteindelijk in kamp Ravensbrück is overleden, volgens de overlijdensakte op 

3 mei 1945, de dag dat de Russen het kamp bevrijdden. Ergens hoop je dat hij dat nog heeft mogen 

meemaken maar de akte is pas in 1947 opgemaakt. Of die overlijdensdatum klopt, is nog maar de 

vraag.’ Een van Bobs Haagse voorouders in de 17e eeuw was harnasmaker. ‘Je ziet dat deze man 

later overstapt naar fabricage van wapentuig. Was de markt voor harnassen toen aan het afnemen? 

Elk antwoord op een vraag levert zo weer tien nieuwe vragen op. Juist over de gewone mens is 

echter in het verleden weinig opgetekend dus misschien kom je nooit achter het antwoord.’ Bob zet 

er zich met Gouda Tijdmachine in ieder geval voor in de kennis die wel bewaard is gebleven samen 

te brengen, om het Goudse verhaal zo compleet mogelijk te maken. (Yvonne Balvers) 
 
 

Tussenstand ruimtelijk studieproject Oostpolder Schieland 
 

In Nieuwsbrief 126 is verslag gedaan van de start van het 11e studieproject van het Gouds 

Watergilde voor studenten van Hogeschool InHolland. Studieobject is de – ten westen van Gouda 

gelegen - Oostpolder van Schieland. In samenwerking met de gemeente Gouda en de Groenalliantie 

is de opdracht geformuleerd om twee tegengestelde ontwikkelingsscenario’s uit te werken:  

a. doorontwikkeling als natuurgebied met extensieve recreatie; 

b. doorontwikkeling naar een landschaps- of stadspark met intensieve recreatie. 

Op 11 november hebben de studenten in Delft een tussenrapportage verzorgd. Sjaak de Keijzer, een 

van de daarbij aanwezige leden van het Watergilde, noteerde titels van scenariobeschrijvingen als 

Bufferpark, Natuurpark, Nieuw stadspark, Oase van rust, Polder in beweging, Poldergebied op zijn 

mooist, Natuurlijk recreëren, Make the mOost out of the Oostpolder, Opkikker van de Oostpolder, 

Otterpolder, Gagelpolderen en Doelgroepen bij elkaar. Hij verwacht veel van de eindrapportage die 

op 27 januari 2023 in het Huis van de Stad wordt gepresenteerd. Het Watergilde gaat een prijs 

uitreiken aan de groep die qua plan en presentatie het vernieuwendst is, het meeste plezier 

uitstraalt en het meest ‘out of the box’ is.   
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Ruimtelijke inrichting wijken buiten de binnenstad, verslag 
discussieavond 
 

Op 17 november werd in Concordia een discussieavond gehouden over de kwaliteit van de openbare 

ruimte in de wijken en buurten buiten de binnenstad. Aanleiding was de zorg bij Historische 

Vereniging Die Goude en de werkgroep Gebouwd erfgoed of de gemeente bij ingrepen en 

herinrichting in de openbare ruimte wel voldoende rekening houdt met de bijzondere kwaliteiten 

van de verschillende wijken. Voor de binnenstad is een kwaliteitsplan in de maak dat een goed 

historisch kader geeft voor ingrepen. Voor de rest van Gouda geldt de Leidraad Inrichting Openbare 

Ruimte (LIOR) die geen rekening houdt met verschillen tussen wijken die stammen uit verschillende 

perioden. Aan de discussie werd deelgenomen door leden van Die Goude, belangstellenden uit de 

wijken, door (burger)raadsleden en twee wethouders, enkele ambtenaren en door de voorzitter van 

de onafhankelijke Adviescommissie Omgevingskwaliteit (AOK). 

Ter inleiding schetste Bianca van den Berg, lid van de werkgroep, het kader waarin volgens 

internationale verdragen, de Omgevingswet en de Nationale Omgevingsvisie de gemeente sturing 

moet geven aan de inrichting van de openbare ruimte. Provincies en gemeenten moeten - net als 

het rijk - omgevingsvisies opstellen. Twee belangrijke aspecten daarin zijn het realiseren en 

waarborgen van een goede kwaliteit van de fysieke leefomgeving en het behouden en versterken 

van cultureel erfgoed en landschappelijke kwaliteiten van (inter)nationaal belang. Een van de 

afwegingsprincipes daarbij is om de kenmerken en identiteit van een gebied centraal te stellen. In 

het programma ‘Mooi Nederland’ van de Rijksoverheid staat ruimtelijke kwaliteit centraal. Het 

bevestigt o.a. dat aantrekkelijke steden en landschappen belangrijk zijn voor onze identiteit, voor 

het vestigingsklimaat en voor het draagvlak. Het pleit voor de waarde van landschappen, levendige 

steden, architectuur en cultureel erfgoed, en stelt dat goede ruimtelijke ordening alleen mogelijk is 

als we aandacht hebben voor de ruimtelijke kwaliteit.  

Anne den Elzen, ook lid van de werkgroep, liet met foto’s van vier wijken, Korte Akkeren, Nieuwe 

Park, Ouwe Gouwe en Bloemendaal/Plaswijck, de verschillen in ontstaansgeschiedenis en inrichting 

zien.  

Na deze inleidingen bespraken de deelnemers in groepjes of de LIOR de eigenheid van buurten en 

wijken voldoende recht doet en over de vraag of burgerinitiatieven voor vergroening niet meer 

begeleiding of kaders zouden moeten krijgen om aan te sluiten bij het karakter van wijk of buurt. 

Conclusie was dat de LIOR te beperkt is voor het (her)inrichten van de openbare ruimte en daardoor 

onvoldoende aansluit bij de karakteristieken, identiteit en cultuurhistorische waarden van de wijk. 

Groene initiatieven kunnen eveneens beter aansluiten bij die karakteristieken. 

Discussiegroep Ouwe Gouwe: links Jos van de Vondervoort, rechts Gerard van Ham, moderator van de discussie 
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Twee wethouders reageerden op de uitkomsten. Thierry van Vugt wilde graag verdergaan met het 

vormen van een gezamenlijke visie. Van Vugt: ‘De gemeente gaat wat dit betreft de goede kant op. 

Het cultuurhistorische waardenbesef is een mooie basis en een voorbeeld van hoe je erfgoed en 

ruimtelijke kwaliteit kunt verbinden.’ Hij is ervan overtuigd dat de gemeente veel meer 

gebiedsgericht moet gaan werken. Niet alleen op wijkniveau, maar zelfs op buurtniveau. Michel 

Klijmij-van der Laan legde uit dat het LIOR is geschreven in sobere tijden om het financieel en 

technisch beheersbaar te houden. ‘Dat is terug te zien in de matige kwaliteit van de openbare 

ruimte. Tegenwoordig is er meer ruimte voor maatwerk. Er is anderhalf miljoen euro beschikbaar 

gesteld voor kwaliteit. Toegankelijkheid is hierbij ook een belangrijk onderdeel. Andere belangrijke 

uitgangspunten zijn klimaatadaptatie en groen. De gemeente gaat proberen de LIOR meer 

gebiedsgericht te vertalen en uit te voeren.’ Ook Edwin van den Berg, voorzitter van de AOK, 

reageerde. In Gouda is er sinds 1 januari 2021 één adviescommissie: de Adviescommissie 

Omgevingskwaliteit. Deze commissie is een samenvoeging van de Adviescommissie ruimtelijke 

kwaliteit (ARK) en de Commissie cultuurhistorie. ‘De Adviescommissie Omgevingskwaliteit wordt 

door de gemeente vaak gevraagd om advies. De AOK heeft ook een waakhondfunctie en kan vanuit 

die rol ook ongevraagd adviezen geven.’ 

 

De werkgroep hoopt met deze avond bevorderd te hebben dat cultuurhistorische waarden meer 

meetellen bij het toepassen van de LIOR in de wijken buiten de binnenstad. Dat zou kunnen door de 

cultuurhistorici van de gemeente meer te betrekken bij de ruimtelijke inrichting én door de 

Adviescommissie Omgevingskwaliteit een rol te geven. De werkgroep heeft aangeboden mee te 

denken en zo de expertise binnen de Historische Vereniging Die Goude te benutten. Dit voorstel 

werd omarmd door de wethouders. 

De Werkgroep Gebouwd Erfgoed bestaat uit Bianca van den Berg, Jaap van Driel, Jolanda 

Eegdeman, Anne den Elzen en Gerard van Ham. 

 

 

Verenigingsjaar op 7 januari in Stadhuis van start gegaan 

 
Voorzitter Ronald Verkuijl keek op 7 januari 2023 terug op het geslaagde verenigingsjaar 2022 en 
riep op om mee te denken over de inbreng die de vereniging gaat hebben in de inrichting en 
exploitatie van het Stadhuis. In de volgende Nieuwsbrief stelt projectleider Burg Valk zich voor. 
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Toekomst Tapijthuis: steunt u het burgerinitiatief?  
 
Sinds eind september staat het Tapijthuis leeg, het laatmiddeleeuwse pand tussen Achter de Kerk 
en de Molenwerf. Menno Meyer, de beeldend kunstenaar die op 92-jarige leeftijd overleed, had er 
jarenlang zijn galerie en atelier. Begin december hebben de erven het pand te koop gezet bij Klein 
Makelaardij. Voor Sjaak de Keijzer, Theo Krins en Gerard van Ham is dit aanleiding om na te denken 
over de mogelijke toekomst van het pand. Zij zijn een burgerinitiatief gestart om te bevorderen dat 
het pand een nieuwe bestemming krijgt die past binnen de bijzondere cultuurhistorische omgeving, 
waarin het zijn historische en monumentale waarde behoudt en kan gelden als eerbetoon aan 
Menno Meyer. Daarvoor vragen zij uw suggesties en steun op tapijthuisgouda@gmail.com. 
 
Voor de betekenis en de geschiedenis van het pand Achter de Kerk 17/Molenwerf 9 wordt 
kortheidshalve verwezen naar https://nl.wikipedia.org/wiki/Tapijthuis. Eigenaar Menno Meyer 
genoot grote bekendheid in Gouda. Hij was als kunstenaar internationaal bekend, maar speelde ook 
een actieve rol in discussies over de toekomst van onze binnenstad en – als kenner en liefhebber – in 
het in ere houden van Erasmus.  
 
Een belangrijk punt 
van overweging voor 
de initiatiefnemers 
is dat het pand toe 
is aan een grondige 
bouwkundige 
aanpak en 
restauratie. 
Langdurige 
leegstand en 
verwaarlozing zullen 
niet alleen het 
behoud van het 
pand in de weg 
kunnen staan, maar 
zullen ook een 
negatieve invloed 
hebben op de 
ruimtelijke kwaliteit 
van de directe 
omgeving: Achter de 
Kerk, de Molenwerf, 
Willem Vroesenplein 
en -tuin. Maar ook 
een andere functie 
en ander gebruik houden een risico in voor de attractiviteit van deze historische parel van de 
binnenstad. De heren hebben hun sporen verdiend waar het gaat om behoud en verhoging van de 
schoonheid van Gouda. Sjaak de Keijzer is gepensioneerd stedenbouwkundige van de gemeente 
Gouda. Theo Krins is voormalig raadslid van de ChristenUnie en heeft zich in die rol ingezet voor het 
behoud en het opknappen van historische panden. Op dit moment is hij voorzitter van de 
Samenwerkende Binnenstadondernemers Gouda (SBG) en Gerard van Ham, oud-voorzitter van Die 
Goude, is lid van de Werkgroep Gebouwd Erfgoed. 
 
Hun doel is om het pand in zijn historische waarde en daarmee in overeenstemming zijnde gebruik 
voor de stad en als eerbetoon aan Menno Meyer te behouden. Hun burgerinitiatief wil aan dit doel 
een bijdrage leveren. Dat betekent: bewaken van het cultuurhistorisch belang, belangstelling voor 
het pand wekken bij potentiële, passende kopers en gebruikers, publicaties verzorgen, meedenken 
met/advisering aan makelaar en eventuele kopers, contact met de gemeente Gouda. Wilt u het 
aanbod van Klein Makelaardij in zijn geheel zien? Zie https://kleinmakelaardij.nl/. 
 
Wilt u meedoen en/of het initiatief steunen, neem dan contact op via tapijthuisgouda@gmail.com. 
  

mailto:tapijthuisgouda@gmail.com
https://nl.wikipedia.org/wiki/Tapijthuis
https://kleinmakelaardij.nl/
mailto:tapijthuisgouda@gmail.com
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‘Vrouwen uit hogere klassen streden voor vrouwenrechten’, 
verslag lezing Marianne van der Veer 
 

‘In de tweede helft van de 19e eeuw kwamen 

vrouwen uit de hogere klassen steeds meer tot het 

besef dat hun leven inhoudsloos was. Ze waren 

juridisch handelingsonbekwaam, mochten niet 

werken of studeren, en waren financieel geheel 

afhankelijk van hun echtgenoot. In tijdschriften 

zoals de Penélopé van Anna Barbara van Meerten-

Schilperoort werden ze opgeroepen om hun leven 

een zinvolle invulling te geven, om iets voor de 

samenleving te betekenen. Vandaar dat vrouwen 

ook in Gouda eerst liefdadigheidsverenigingen 

oprichtten via welke ze armen en zieken konden 

helpen, en daarna zaken als toegang tot hoger 

onderwijs en kiesrecht gingen eisen.’ 

Medeauteur van Geschiedenis van Gouda Marianne van der Veer, historica en coördinator 

dienstverlening en toegankelijkheid bij het Streekarchief Midden-Holland, verzorgde op maandag 28 

november jl. voor een goed gevulde zaal in Concordia de laatste lezing van Die Goude in het kader 

van Gouda750. Onder de titel ‘De vrouw in een verzuilde samenleving! – Gouda van 1850 tot 1960’ 

nam zij haar gehoor mee in een rijkelijk geïllustreerd verhaal over het ontstaan van de 

verschillende zuilen – de orthodox-protestante, de rooms-katholieke, de socialistische en de 

neutrale of liberale zuil – in de Nederlandse 

samenleving en de gevolgen daarvan voor 

vrouwen in Gouda. 

Vrouwenrechten waren vooral een onderwerp 

voor vrouwen uit de gegoede klassen. Zij 

brachten hun leven goeddeels binnenshuis in 

ledigheid door. Uit deze kringen kwamen dan 

ook de meeste Goudse voorloopsters, zoals 

Louise Prince-Schim van der Loeff (1867-1932), 

eerste voorzitster van de afdeling Gouda van de 

Bond voor Vrouwenkiesrecht, Henriëtte Hofman 

(1825-1886), oprichtster van een 

volksgaarkeuken en van het damescomité van 

het Goudse Rode Kruis, Cornelia van Reedt 

Dortland (1882-1943), o.a. 2e secretaris van 

genoemde Bond op landelijk niveau, Adriana 

van Meerten (1800-1875), heroprichtster van de 

lokale afdeling van het Rode Kruis, Agnetta 

Riesz-Noothoven van Goor (1875-1948), eerste 

vrouwelijke raadslid, en Jacoba Nicolina van 

Dantzig-Melles (1886-1972), eerste wethouder. 
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Vrouwen uit de midden- en arbeidersklassen hadden andere zorgen: veel kinderen, armoede, 

slechte huisvesting en gezondheid. Hun problemen waren die van hun klasse en veel minder die van 

hun geslacht. Zij werkten noodgedwongen al buitenshuis. Van der Veer: ‘Arme vrouwen – en mannen 

– zijn in de geschiedenis niet vaak beschreven. Nu steeds meer archiefbronnen digitaal beschikbaar 

komen, kunnen ook hun verhalen vaak (deels) worden achterhaald. Er is bijvoorbeeld voor Gouda 

Tijdmachine een Excel-bestand gemaakt waarin alle gegevens van de volkstellingen van 1830 en 

1840 zijn opgenomen, en dat kan heel behulpzaam zijn bij het beantwoorden van 

onderzoeksvragen.’ 

Ter illustratie hiervan liet ze een overzicht van gegevens uit de Volkstelling van 1840 zien dat kon 

worden gemaakt door te zoeken op vrouwelijke beroepsnamen: 734 pijpmaaksters (tegen 646 

pijpmakers), 567 dienstboden – ‘geen geliefd beroep, vanwege lange werkdagen en lage lonen’ – en 

216 werksters, 188 hekelsters, 185 winkeliersters (92 winkeliers), 57 tapsters (12 tappers), 45 

koopvrouwen (131 koopmannen) en 11 kroeghoudsters (2 kroeghouders). Van der Veer: ‘Het zijn de 

jaren vóór de industrialisatie, en wat opvalt, is dat het vooral werk is dat je thuis kunt doen. Het 

gaat om 2.442 vrouwen die werken op een totaal aantal vrouwen van 7.810 oftewel ruim 31 

procent.’ 

Vanaf 1850, als de industrialisatie in de stad doorzet, tot de Tweede Wereldoorlog werkte 6 à 12 

procent van de Goudse vrouwen in de fabriek; vaak jonge vrouwen en, ondanks het verbod op 

kinderarbeid, minderjarige meisjes. Werkende vrouwen van middelbare leeftijd of ouder waren of 

ongehuwd of afkomstig uit een (gegoed) vrijzinnig – veelal remonstrants, Nederlands-hervormd of 

joods – milieu. De laatsten vinden we in de eerste decennia van de 20e eeuw in Gouda vaak in vrije 

beroepen en hoge functies en zijn daardoor soms in de annalen beland, zoals wiskundelerares Anna 

Vroman-Vromen, dominee Cornelia Petronella Thomsen, ziekenhuisdirectrice Mieke Hoogerwerf, 

apothekeres Nelly Bonte en archivaris Greet van Hattum. (JPvdZ) 
 

Een kleurrijke blik op Gouda in de zeventiende eeuw  
 

Marcus Laman heeft een 

digitaal ingekleurde 

versie gemaakt van de 

stadskaart van Gouda die 

Johannes Blaeu in 1649 

publiceerde. Op internet 

circuleren ingekleurde 

versies die in de 17e 

eeuw zijn gemaakt door 

zogeheten afsetters. Ze 

kenmerken zich door 

vlak, getemperd 

kleurgebruik. Daarnaast 

zijn de kleuren vaak niet 

binnen de lijntjes 

ingevuld, maar indicatief 

met een enkele 

penseelstreek over een 

rij bomen of daken 

aangebracht. Daar heeft 

Marcus als afsetter 

nieuwe stijl wat aan 

gedaan. De nieuw ingekleurde stadskaart van Gouda 1649 kenmerkt zich door het gebruik van 

heldere kleuren die de leesbaarheid van de kaart vergroten. Daarnaast zijn de kleuren secuur 

aangebracht: elke boom en elk huis is individueel met het digitale penseel of potlood ingekleurd.  

Zie verder https://historischestadskaartenfullcolour.nl. 
PRIJSVRAAG: Hoe heette de publicatie van Blaeu waarin de stadsplattegrond Gouda was 
opgenomen? Marcus Laman verloot 3 stadskaarten (formaat 35x50cm) onder de goede 
inzendingen. Het antwoord kan worden gestuurd naar 
historischestadskaartenfullcolour@outlook.com.  

https://historischestadskaartenfullcolour.nl/
mailto:historischestadskaartenfullcolour@outlook.com
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‘t Grendeltje, rubriek ‘Monument en eigenaar’ nr. 10 
 

Al vijf jaar huurt Laura van der 

Kleijn ‘t Grendeltje, een 

rijksmonument op de hoek 

Lange Tiendeweg en 

Zeugstraat. Zij heeft er haar 

atelier en winkel en op de twee 

bovenste etages haar woning. 

Laura is opgegroeid in 

Haastrecht. ‘Ik heb mijn 

opleiding tot goudsmid in 

Schoonhoven gedaan en daarna 

nog twee jaar in Rotterdam 

een opleiding tot ondernemer. 

Ik was al ooit een dagje op 

snuffelstage geweest bij de 

goudsmid die voor mij in ‘t 

Grendeltje zijn werk maakte. 

Ik vond de zichtbare balken 

toen al zo mooi. Precies dat pand stond te huur toen ik bijna klaar was. Ik was 23 toen ik daarom 

hier mijn bedrijf Laurora startte, best jong eigenlijk.’ 

‘t Grendeltje is een van de panden die apotheker Elize Grendel in de vorige eeuw heeft opgekocht 

om te renoveren. ‘t Grendeltje zelf is geen apotheek geweest, die zat een paar deuren verderop. In 

beschrijvingen van het pand wordt altijd de gevelsteen in de vorm van een grendel genoemd, ten 

tijde van de renovatie gemaakt door Cees Broehs. En vaak ook worden de drie reliëfs beschreven 

die om de hoek, in de Zeugstraat, te zien zijn: een druiventros, een klimmend hert en een vijzel. 

‘Maar die hebben niets met mijn pand te maken. Daar was het ‘laboratorium’ van apotheek Grendel 

dat met een gangetje achterlangs verbonden was aan de apotheek. Nu zit er een kapper’, aldus 

Laura. Het pand is gebouwd in de 17e eeuw. Het is in de loop van de tijd veranderd van aanzien, 

binnen zijn nog een originele opkamer en een neerkamer. Er heeft o.a. een schrijnwerker in 

gezeten en enkele bakkers.  

‘Ik heb er wel even aan moeten wennen dat alles scheef was in dit pand. Je kunt bijvoorbeeld een 

spiegel mooi waterpas ophangen maar dan lijkt dat toch weer raar vanwege de scheve balken 

erboven. Ik kijk nu meer naar het geheel: klopt het met elkaar. Iets juist scheef ophangen kan er 

dus best goed uitzien. Dat het pand is ingedeeld in nogal wat kleine kamertjes, is voor mij juist 

ideaal. Elke ruimte heeft een eigen functie. Als mensen binnenkomen, zit ik te werken in de ruimte 

op de begane grond. Daar doe ik mijn (hand)werk. Het trapje naar beneden leidt naar een kamer 

waar mijn grotere machines staan en waar ik workshops geef. Klanten die komen met een opdracht, 

neem ik mee via het trapje naar boven. Daar staan vitrines met mijn sieraden en een tafel en 

stoelen zodat we daar in gesprek 

kunnen met elkaar. Ik verkoop 

emotie in ‘t Grendeltje. Ik maak een 

sieraad immers vaak voor speciale 

gelegenheden. Daarom ontwerp ik 

ook samen met de klant, niet dat ik 

zelf enkele voorstellen maak 

waaruit een klant kan kiezen. Er zit 

zo voor de klant betekenis aan de 

samen gekozen gebruikte vormen en 

materialen.’ Na nog een trapje 

omhoog begint het woongedeelte 

van twee etages. Op de eerste 

woonlaag zijn de woonkamer en de 

keuken. En daarboven bevinden zich 

de slaapkamer en de badkamer. 
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‘Vanuit mijn woonkamer heb ik ruim uitzicht over de straten. Ik heb geen tuin, maar even lopen en 

ik zit in een parkje.’  

Goudsmid is een oud ambacht. Laura: ‘Het paste om dit juist in een oud pand te gaan doen. Ik ben 

er ook niet de eerste goudsmid. De methoden die ik gebruik, zijn gemoderniseerd; polijsten en 

boren bijvoorbeeld gebeurt met elektrische machines. Maar uiteindelijk blijft het vooral ouderwets 

handwerk, dat vind ik ook het belangrijkste. Elk stuk is anders.’ Pas toen zij mee ging doen aan 

Open Monumentendag, heeft Laura meer opgezocht over de precieze geschiedenis van ’t 

Grendeltje. ‘Bovendien leerde ik van de verhalen van bezoekers op zo’n dag. De tegels die op de 

begane grond liggen, waren volgens zo’n bezoeker nog origineel uit de 17e eeuw. Ook een lid van 

een gezin met acht kinderen dat er woonde vóór de renovatie kwam een kijkje nemen. Ik moet er 

niet aan denken dat je hier acht kinderen moet huisvesten. Het verklaarde wel waarom ik in mijn 

woning een deur heb die onbruikbaar is: daar is ooit een muurtje weggehaald om van twee kamers 

een te maken. Die deur is toen blijven zitten.’ (Yvonne Balvers)  

 

Open Monumentendag is in 2023 op 9 en 10 september. Woont u zelf ook in een oud pand en zou u 

willen meedoen? Mensen die actief zijn in de Stichting Open Monumentendag Gouda willen graag In 

een gesprek samen kijken naar mogelijkheden en u informeren over de hulp die daarbij kan worden 

geboden. E-mail naar info@monumentenstad.nl. Dit voorjaar stelt het comité de lijst samen van 

monumenten die in 2023 gaan meedoen. 
 
 

Schmid en Gouda: Zwitsers, Indië en cricketvereniging 
Olympia 
 

Marijke Schmid nam contact op met Die 

Goude, omdat haar familie op twee manieren 

met de stad Gouda verbonden is. Zelf kwam 

zij hier – geboren in Batavia – na de oorlog 

met haar ouders wonen, maar ze kwam er ook 

achter dat voorvader Aloys Schmid in de 19e 

eeuw in Gouda gelegerd was als Zwitsers 

militair. Dat zijn twee Goudse thema’s die 

nadere aandacht waard zijn. 

 

Dat er in Gouda een garnizoen Zwitserse 

soldaten was, is op zich geen nieuws. In 

Tidinge van Die Goude 2002 schreef Henk 

Povée een boeiend artikel (Een-Zwitserse-

kolonie-in Gouda T2002-4.pdf) dat o.a. 

duidelijk maakt dat sommige Zwitserse militairen hier trouwden en bleven hangen. Hun 

familienamen zijn twee eeuwen later nog terug te vinden in de Goudse samenleving: Kielliger, 

Imholz, Furrer en Signer bijvoorbeeld. De genoemde voorvader van Marijke hoort niet in dat rijtje 

thuis, want hij vertrok – met vrouw en kinderen – via Bergen op Zoom naar Breda. Genealogische 

bronnen spreken elkaar soms tegen, maar een blik op www.samh.nl laat zien dat een Aloys Schmid 

in 1827 en 1828 kapitein was van het Regement Zwitsers nr. 32 en dat hij en zijn gezin woonden op 

Beestenmarkt P7. Zijn vrouw, Elisabeth(a) Francina (de) Berckmans, schenkt eerst het leven aan 

een dochter. In 1828 is sprake van een doodgeboren kind. Uit andere documenten kan worden 

afgeleid dat zij elkaar in Mechelen (B) hebben 

ontmoet, toen Aloys daar gelegerd was. In 1821 

trouwen zij in Maastricht waar twee maanden later 

zoon Josephus Franciscus Aloys wordt geboren. Het 

is deze Josephus Aloys Schmid die op enig moment 

naar Nederlandsch-Indië vertrekt, waar hij in 1869 

in Soerabaja overlijdt. Dat is Marijkes 

overovergrootvader. Waarom naar Indië? Wat ging 

hij daar doen? Dat wil ze graag weten. 

mailto:info@monumentenstad.nl
file:///F:/2022%2011/Schmid%20Zwitsers/Een-Zwitserse-kolonie-in%20Gouda%20T2002-4.pdf
file:///F:/2022%2011/Schmid%20Zwitsers/Een-Zwitserse-kolonie-in%20Gouda%20T2002-4.pdf
http://www.samh.nl/
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Het is diens achterkleinzoon Willem Louis Schmid (foto 

links) die na WOII - met vrouw en twee kinderen –

terugkomt naar Nederland. Als jurist in dienst van het 

KNIL heeft hij een taak bij de overdracht van de 

soevereiniteit. Met de beschermde status die daar 

bijhoort is hij in 1949 een van de laatste ambtenaren die 

met de Willem Ruys Indonesië verlaat. Afgestudeerd in 

Indisch recht doet de jurist mr. W.L. Schmid aanvullende 

tentamens Nederlands recht en gaat solliciteren. Zo komt 

het gezin terecht ‘in het mooie stadje Gouda’, niet 

wetend dat een voorvader daar ooit gelegerd was. Bij de 

gemeente Gouda wordt Willem Schmid hoofdcommies A 

juridische zaken op de secretarie. Hij bekleedt diverse 

openbare functies, o.a. bij het Van Iterson-ziekenhuis en 

bij de BB, de Bescherming Bevolking. Na de Hongaarse 

opstand van 1956 spant hij zich bijzonder in om 

huisvesting te vinden voor de vluchtelingen. Cricket is de 

favoriete sport van Willem Schmid en als bestuurslid van 

Olympia weet hij de belangstelling voor die sport nieuw 

leven in te blazen. Echt thuis in Holland voelt hij zich 

echter niet, weet dochter Marijke, die veertien jaar oud 

is wanneer haar vader – 50 jaar oud – plotseling overlijdt. 

‘Iemand die in zijn omgeving zeer geliefd was’ staat 

boven het verslag van de herdenkingsdienst in de Goudsche Courant van 17 december 1962. Daarvan 

getuigt onder andere de toespraak van burgemeester K.F.O. James.  

Zelf ouder wordend betreurt Marijke het dat zij nooit met haar vader over het Indische verleden 

heeft kunnen praten. Af en toe komt ze in Gouda om het graf van haar vader te verzorgen. De 

volgende keer gaat ze ook de Sint-Joris Doelen aan de Lange Tiendeweg goed bekijken, nu ze weet 

dat daar voorvader Aloys Schmid actief was. (GJJ)  

 

Boek Jan Aartman over 60 jaar Het Toverlint 
 

In december heeft Jan Aartman een boek uitgebracht 

waarin hij alle gebeurtenissen van de Goudse film- en 

videoclub Het Toverlint heeft samengevat. Hij heeft 

hiervoor gebruik gemaakt van het verenigingsarchief: 

verslagen van evenementen, uitjes, festivals, reizen, 

enz. Waar mogelijk heeft hij die teksten letterlijk 

overgenomen. Samen met Niek van Oostenbrugge 

heeft Jan ook voor de foto’s gezorgd. Het is een 

gebonden boek geworden met 277 genummerde 

pagina’s.  

Jan, ook lid van Die Goude, is het oudste lid van Het 

Toverlint, dat in 1958 werd opgericht. Hij heeft 

diverse functies in de vereniging vervuld, waaronder 

het voorzitterschap. Hij is – voor eigen plezier - in de 

coronatijd begonnen aan het beschrijven van zijn 

eigen leven (Jan werd geboren in 1937) en kwam er 

toen achter dat de gegevens van Het Toverlint om 

een eigen plaats vroegen. Zijn dochter stimuleerde 

hem om er maar een boek van te maken. Vooral voor 

leden van Het Toverlint is het interessant. Die hebben 

dan ook de hele eerste oplage van 40 stuks 

afgenomen. Mochten er tien of meer andere 

belangstellenden zijn, dan laat Jan Aartman ze 

bijdrukken. Een boek kost € 25. U kunt uw 

belangstelling melden via jan.aartman@gmail.com. 

mailto:jan.aartman@gmail.com
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Albert Schweitzer bespeelde ‘wonderschone’ Moreau-orgel 
 

In Duizend jaar Gouda staat opgetekend dat de wereldberoemde prof. 

dr. Albert Schweitzer (1875-1965) eens het Moreau-orgel in de Sint-

Janskerk bespeelde en dus Gouda aandeed. Maar in feite vereerde de 

arts, theoloog, filosoof, humanist, schrijver en musicus – die zijn 

vermaardheid met name dankte aan zijn medische zendingswerk in 

Equatoriaal Afrika – Gouda zelfs driemaal in amper 2,5 maand met 

een bezoek.  

De eerste keer is eind februari 1928, als hij incognito de Sint-Janskerk 

bezoekt samen met een vriend die de aanwezige kerkvoogd vraagt of 

zijn metgezel het orgel mag bespelen. Als de kerkvoogd ziet wie die 

metgezel is, breekt hij de orgelkast open zodat de als groot Bach-

vertolker bekendstaande Schweitzer enkele koralen van de Duitse 

componist ten gehore kan brengen. Schweitzer is onder de indruk van 

het Moreau-orgel. ‘Het orgel van de St. Bavo in Haarlem verdient 

drie, maar dit orgel vier kruisjes’, tekent men – vertaald uit het Duits 

– uit zijn mond op. Hij is sowieso zeer gecharmeerd van de klank van 

Hollandse kerkorgels: Wunderschön! Ter plekke besluit Schweitzer op 

zijn aanstaande voorjaarstournee door Nederland ook Gouda aan te doen. 

Schweitzer heeft in 1913 een carrière als hoogleraar, arts en predikant opgegeven om te doen wat 

hij als zijn plicht als mens en christen ziet: arme mensen in Afrika medische hulp bieden. Hij 

behandelt duizenden patiënten in het door hem gebouwde ziekenhuis in Lambarene (Gabon), is 

jarenlang de enige westers georiënteerde arts in de regio en dwingt mondiaal veel respect af. Voor 

zijn medische zendingswerk is veel geld nodig, vandaar dat hij van 1927 tot 1939 regelmatig naar 

Europa reist om lezingen en concerten te verzorgen. Voordat hij een stad in zijn agenda zet, gaat 

hij op bezoek om de kwaliteit van de kerkorgels te beoordelen. En zo belandt hij eind februari in 

Gouda, en belandt Gouda een maand later officieel op zijn nationale tourneeagenda. 

In Gouda wordt een ontvangstcomité gevormd dat tevens de bezoeken zal voorbereiden. Meervoud 

ja, want Schweitzer zal eerst op 18 april een lezing geven in de Remonstrantse kerk, en daarna op 5 

mei een concert in de Sint Jan. In dit comité treffen we naast burgemeester E.G. Gaarlandt meer 

dan twintig notabele Goudse dames en heren aan onder wie artsen en predikanten. Hieruit wordt 

een Comité van voorbereiding gevormd: boekhandelaar D. Bijlsma (voorzitter), predikant van de 

Remonstrantse Broederschap P.D. Tjalsma (secretaris), mevr. H.E.C. Bijl-Jodeloo 

(penningmeesteres) en directeur van de Handels- en Landbouwbank J.H. Mekking. Medio april 

publiceert mr. A.A.J. Rijksen in de Goudsche Courant een artikel over Schweitzers leven, werk en 

levensbeschouwing.  

Schweitzers 

tweede bezoek 

aan Gouda is dus 

op 18 april, als hij 

een lezing over 

zijn werk in Afrika 

geeft, in het Duits 

en geïllustreerd 

door 

‘lantaarnplaatjes’ 

(dia’s). Hij neemt 

zijn ongeveer 300 

toehoorders in 

gedachten mee 

naar Lambarene, 

naar het 

ziekenhuis dat met 

financiële hulp uit 

vooral Zweden is 

gebouwd en waar 
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de patiënten van ver, soms wel driehonderd kilometer reizend, naartoe komen. Voetzweren, lepra, 

slaapziekte en malaria zijn de ziekten die hij het meest onder ogen krijgt. Ook beheert hij een 

enkele kilometers verderop gelegen ziekenhuis voor geesteszieken. Tot slot meldt hij zijn Goudse 

toehoorders dat hij soms enige tijd honderden kilometers verderop actief is, als daar een epidemie 

is uitgebroken.  

Het derde bezoek op 5 mei trekt niet alleen Bach-liefhebbers uit Gouda maar ook uit omliggende 

gemeenten, tot Rotterdam, Utrecht en Den Haag aan toe. Reeds een uur voor aanvang van het 

concert stroomt de Sint-Janskerk vol. Het wordt een bijzondere avond. De ‘Humanist-bij-de-gratie-

Gods’ speelt werken van zijn favoriete componist Johann Sebastian Bach alsook van Mendelssohn. 

Bij het spelen van een viertal koralen wordt hij begeleid door koorzangers van de Nederlandsche 

Bachvereeniging. Dit koortje staat op de orgelgalerij, wat de combinatie van muziek en zang 

volgens de recensent van de Goudsche Courant ideaal maakt. Helaas is het einde wat rommelig, ten 

eerste omdat sommige bezoekers vertrekken voordat het concert is afgelopen, ten tweede omdat 

op het programmaboekje niet is vermeld dat een donatie voor Schweitzers werk in Afrika op prijs 

wordt gesteld. Genoemde krant roept haar lezers daarom twee dagen later op om alsnog het goede 

werk van hun beroemde gastorganist met een gift te steunen. Twee weken daarna maakt het 

ontvangstcomité 1.381,02 gulden aan prof. Schweitzer over. Deze is dan inmiddels aan een tournee 

door Engeland bezig. (JPvdZ) 

 
 

Foto van agent Van Donselaar in uniform? 
 

‘Zou er een foto zijn van mijn grootvader in politie-uniform?’ 

vraagt (de bijna 90 jaar oude) Maria Johanna van Donselaar via 

haar schoonzoon Nico Cramer. Bastiaan Cornelis van Donselaar 

(we noemen hem Bastiaan) was van 1892 tot 1898 agent van 

politie in Gouda en daarna - tot 1907 - in Schoonhoven. Wat 

weten we van hem?  

Bastiaan wordt in 1867 in Rotterdam geboren. Zijn vader 

overlijdt wanneer hij 14 jaar oud is en met de tweede man 

van zijn moeder kan hij niet opschieten. Om aan een 

vervelende thuissituatie te ontsnappen tekent hij voor zes jaar 

bij het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger, het KNIL. In 

september 1892 keert hij terug naar Nederland om twee 

maanden later bij de politie in Gouda benoemd te worden tot 

agent der 3e klasse. Kennelijk voldoet hij aan de eisen die aan 

een politieman worden gesteld: een goed voorkomen, zedelijk 

gedrag en niet aan de sterke drank zijn. Hij gaat wonen op 

Westhaven 141 en toont zich een bromsnor zoals toen 

gebruikelijk. Zijn naam wordt meerdere keren genoemd in de 

Goudsche Courant. In juli 1895 houdt agent Van Donselaar 

‘een verdacht persoon’ aan, die rondzwerft bij de kaarsenfabriek. Aangezien deze geen vragen 

wenst te beantwoorden, moet betrokkene mee naar het bureau. Die zomer treedt Bastiaan ook 

handelend op tegen een 21-jarige koopman en uitdrager die Johannes Tuinenburg voor de herberg 

van Pooksma (aan de Vogelenzang) zonder enige aanleiding heeft mishandeld. Later dat jaar moet 

Bastiaan de Goudse sjouwer C.J. v. E. oppakken die in kennelijke staat van dronkenschap op de 

openbare weg verkeert en aanhoudend de orde verstoort. Daarbij komt onze agent te vallen en 

krijgt hij een ontvelling aan de knie! Gezien dit doortastende optreden mag het geen wonder heten 

dat Bastiaan in mei 1896 wordt bevorderd tot agent der 2e klasse. Ook daarna haalt hij regelmatig 

de krant, bijvoorbeeld als hij in de Vrouwensteeg een dief in de kraag vat die net vier boezeroenen 

heeft meegenomen uit de winkel van Bisschop op de Hoogstraat. En als hij een schippersknecht erop 

wijst dat het ergens verboden is om een schuit aan te leggen, accepteert hij de daaropvolgende 

beledigingen niet.  

Ondertussen heeft Bastiaan van Donselaar een gezin gesticht. Hij is in 1894, 26 jaar oud, getrouwd 

met de even oude Maria Johanna Delsman. In Gouda wonen zij o.a. op Bleekerssingel R 266 (later 

vernummerd tot 270, resp. 327) en op Groeneweg L13. Hier worden de eerste drie van hun acht 

kinderen geboren: Catharina Elisabeth (1895), Jacobus (1896) en Maria Johanna (1897).  
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In 1898 gaat Bastiaan over naar de politie van Schoonhoven. Burgemeester Van Sloten selecteert 

hem uit bijna vijftig sollicitanten. Het oude postkantoor op Veerstraat 18 wordt hun nieuwe woning. 

Daar het eerst bewoonbaar gemaakt moet worden, woont het gezin tijdelijk boven de bekende 

Veerpoort. Ook de Schoonhovensche Courant doet vanaf dan regelmatig kond van zijn handelingen 

in het kader van recht en orde. Zijn carrière bij de politie strandt echter rond 1907, wanneer hij 

weigert een bekeuring in te trekken die hij heeft gegeven aan het dienstmeisje van een wethouder. 

Zij gebruikte schoon drinkwater om de ramen te poetsen, terwijl dat van het gemeentebestuur 

daarvoor niet gebruikt mag worden in verband met de heersende cholera. Bastiaan voelt zich 

gedwongen om ontslag te vragen. Het gezin, inmiddels met acht kinderen, vervalt in grote armoede 

en verhuist naar Amsterdam. 

Het is burgemeester Van 

Sloten die zorgt voor 

compensatie. In 1910 wordt 

Bastiaan geldloper voor de 

gasfabriek en het 

waterleidingbedrijf in 

Schoonhoven. Bastiaan is op 

10 maart 1947 in Maassluis 

overleden. 

Tja, die foto in uniform. Het 

is ons niet gelukt. We komen 

niet verder dan een plaatje 

van het bezoek in 1898 van 

koningin Wilhelmina aan 

Gouda. Daar staan 

(waarschijnlijk alle) Goudse 

politieagenten van dat 

moment op. (GJJ) 

 
 

Slachtoffers bombardement Fluwelensingel waren net thuis 
 

Op 16 november 2022 heeft de heer D.G. 

Kruisheer uit Oldeberkoop contact opgenomen 

met HV Die Goude over het bombardement dat in 

1941 huizen aan de Fluwelensingel trof. Er waren 

toen zes dodelijke slachtoffers (zie Gouda in de 

Tweede Wereldoorlog van Rinus van Dam), 

waarvan twee in het pand Fluwelensingel 43: zijn 

82-jarige grootmoeder, de weduwe Dirkje 

Kruisheer-Schouten, en zijn 51-jarige tante 

Gerarda Nicolina Dingetje Kruisheer. De heer 

Kruisheer was destijds zes jaar oud en herinnert 

zich die avond, omdat het de enige keer in zijn 

leven was dat hij zijn vader, Cornelis Isaac 

Kruisheer, heeft zien huilen. Eerder die dag had 

vader diens moeder en zuster teruggebracht 

vanuit Leiden naar hun huis aan de 

Fluwelensingel. In Leiden hadden ze een half jaar 

ingewoond bij de familie Winsemius aan de 

Rijnsburgerweg, vlakbij het huis van de familie 

Kruisheer jr. aan de Leidsestraatweg in 

Oegstgeest. Ze waren daar naartoe gegaan, omdat 

ze zich in Gouda – in de vliegroute van de RAF 

naar Duitsland – niet veilig waanden. Bovendien 

was tante Grard, lerares Frans, ziek. Op een 

bepaald moment besloten ze om toch terug te gaan 
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naar het huis in Gouda. Dat gebeurde op de - achteraf 

noodlottige – dinsdag 25 februari 1941. Een ander 

detail dat een kind zich kan herinneren. Op zijn 

verjaardag een maand eerder kreeg de heer Kruisheer 

van zijn grootmoeder een cadeau, waar hij op dat 

moment heel blij mee was, maar dat met gêne door 

de rest van de familie werd bekeken: een model van 

de ‘Admiral Graf Spee’, het kleine slagschip dat op 17 

december 1939 door de Duitsers zelf bij Montevideo 

tot zinken was gebracht. 

 

Het bombardement op de Fluwelensingel kost op 

nummer 44 ook het leven aan buurvrouw Johanna 

Cornelia van Maaren-van Tellingen (63 jaar) en haar 

dochter Cornelia Maria van Maaren (36 jaar) en op 

straat aan de voorbij fietsende Lourens Mettau (27) en 

zijn verloofde Henny Sliedrecht (26). In de Goudsche 

Couranten uit die periode zal men tevergeefs zoeken 

naar een verslag van het bombardement en de 

gevolgen daarvan. In de dagen daarna verschijnen er 

rouwadvertenties, waarin wordt aangegeven ‘Heden 

overleden plotseling’ (bij moeder en dochter 

Kruisheer) of ‘Heden ontsliep in volle vrede ten 

gevolge van een ernstig ongeluk’ (bij Henny 

Sliedrecht). In geen van die advertenties komt het 

woord ‘Fluwelensingel’ voor! De materiële gevolgen 

van het bombardement zijn anno 2023 nog zichtbaar. 

Zie het artikel ‘Fluwelensingel 45’ in Nieuwsbrief 109 

van maart-april 2020 op onze website: 

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

content/uploads/2020/03/Nieuwsbrief-nr.109-maart-

april-2020.pdf  

 

Het telefoontje van de heer Kruisheer inspireert om na te gaan of er ‘een gezicht’ kan worden 

gegeven aan de slachtoffers van dat bombardement. 

Voor zijn tante Grard blijkt dat eenvoudig te zijn. 

Mej. G. Kruisheer staat in de beeldbank van SAMH 

vermeld bij foto’s van het onderwijzend personeel 

van de Openbare Lagere School nr. 2 aan de 

Nieuwehaven, gedateerd op resp. >1910-1920<, 

>1913-1923< en op circa 1918. Ook is er een foto van 

die school uit 1910, waarop een ‘Mevr. Kruisheer’ 

wordt genoemd, maar het daarbij horende gezicht 

lijkt niet op dat van de andere drie foto’s. Kan dat 

haar moeder zijn? De vraag krijgt nog een antwoord 

vanuit Oldeberkoop. 

 

Ook haar vader (dus de grootvader van de heer 

Kruisheer uit Oldeberkoop) staat als onderwijzer op 

foto’s in de beeldbank SAMH. Op een foto met datum 

‘31-03-1906’ staat hij vermeld als leraar wiskunde 

aan de Rijksnormaalschool, op andere foto’s (o.a. uit  

1907) als hoofd van O.L.S. nummer 4 aan de Prins  

  Hendrikstraat. Grootvader Gerardus Nicolaas  

Kruisheer was in 1926 overleden, toen het gezin nog op Bleekerssingel 21 woonde. (GJJ) 

  

tante Grard als onderwijzeres op school 2 

https://www.diegoude.nl/wp-content/uploads/2020/03/Nieuwsbrief-nr.109-maart-april-2020.pdf
https://www.diegoude.nl/wp-content/uploads/2020/03/Nieuwsbrief-nr.109-maart-april-2020.pdf
https://www.diegoude.nl/wp-content/uploads/2020/03/Nieuwsbrief-nr.109-maart-april-2020.pdf
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De Goudse tekeningen van Leo K. Zeldenrust 
 

Wil ‘Gouda’ iets met de 

tekeningen die Leo. K. 

Zeldenrust ooit maakte 

van historische panden 

in Gouda? Dat is de 

kernvraag van dit 

artikel. De aanleiding is 

een recent nummer van 

Oud Leiden Nieuws, het 

blad van onze collega’s 

in Leiden, waarin de 

vele tekeningen die 

Leonardus Koenraad 

Zeldenrust (*1905 - 

†1977) in die stad 

maakte, in herinnering 

worden geroepen. 

 

Van de tekeningen die 

Leo Zeldenrust maakte 

van Goudse panden zijn 

er in 1954 dertig 

opgenomen in een 

boekje dat werd 

uitgegeven door Johan 

Mulder’s Uitgevers-

Maatschappij, gevestigd 

aan de Oosthaven in 

Gouda. Wandelingen 

door oud Gouda heet 

het. Eerder (zie  

Nieuwsbrief 85) zijn we 

niet ingegaan op de 

suggestie om de Goudse 

tekeningen als een soort 

eerbewijs weer onder 

de aandacht te brengen. 

De redenering dat ze 

rechtenvrij zouden zijn, 

omdat de weduwe mw. 

Zeldenrust-Blok in 1993 kinderloos was gestorven, leek ons niet waterdicht. Het artikel in Oud 

Leiden Nieuws bevestigt die vrees. Vrijwilligers in Leiden kwamen erachter dat de rechten door de 

weduwe waren overgedragen aan boekhandel De Kler in Leiden. In samenwerking met deze 

boekhandel is inmiddels de ‘Stichting Beheer erfgoed Leo K. Zeldenrust’ opgericht die de 

auteursrechten van de tekeningen en journalistieke stukken beheert. De stichting heeft inmiddels 

een tentoonstelling van het werk van Zeldenrust georganiseerd in de bibliotheek in Leiden. Ook 

heeft zij een transcriptie gemaakt van de eerder genoemde artikelen ‘Leidsch Antiek’, te vinden op 

www.erfgoed-zeldenrust.nl. 

Namens die stichting heeft secretaris Har van Fulpen gemeld dat het geven van bekendheid aan Leo 

Zeldenrust in Gouda ook wordt toegejuicht. Die Goude heeft het recht gekregen om eenmalig 

rechtenvrij een tekening van Leo K Zeldenrust af te drukken in onze Nieuwsbrief en op onze 

Facebookpagina te tonen. De vraag is dus: Is er in Gouda belangstelling om de Goudse tekeningen 

van Leo Zeldenrust – in overleg met genoemde stichting - op een of andere manier actief in 

onze herinnering te houden, bijvoorbeeld via een tentoonstelling of een herdruk?  

Reacties naar nieuwsbrief@diegoude.nl.  
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Een Gouds orgel voor Nijeveen?  
 

Vanuit Drenthe heeft 

Roelof Kooiker onze 

aandacht gevraagd voor 

een Gouds orgel dat 

tientallen jaren dienst 

gedaan heeft in de 

Gereformeerde Kerk in 

Nijeveen (Dr.): ‘Gaat het 

inderdaad om een orgel dat 

in 1905 voor de 

Gereformeerde Kerk aan 

de Kattensingel door 

Maarschalkerweerd werd 

gebouwd?’ Als 

aanknopingspunt diende 

bijgaande foto uit de 

beeldbank van de 

Historische vereniging Nijeveen. Ook wees hij op de website over orgels in Drenthe, die wel 

informatie bevatte over de aankoop (voor 750 gulden) en over de latere doorverkoop van het orgel 

naar Prinsenbeek, maar die geen waterdicht verhaal bood over de herkomst van het orgel. Zie 

verder https://orgelsindrenthe.nl/nederlands/index.htm.  

Hebben we in Gouda een foto van het orgel in de Kattensingelkerk? Helaas kwamen we niet verder 

dan het fraaie tegeltableau van deze kerk dat bij Museum Gouda berust en dat we plaatsten bij het 

artikel in Nieuwsbrief 111 over predikant Berend Jan van den Berg. Daarop zie je de kerkruimte 

echter vanaf het orgel. De in Drenthe vastgelegde gegevens over de herkomst van het orgel komen 

uit twee schriftelijke bronnen. Op http://www.maarschalkerweerd.info/orgeloverzicht.htm (waar 

alle bestaande orgels worden genoemd die geheel of deels door Maarschalkerweerd & Zoon zijn 

vervaardigd) wordt een orgel vermeld dat in 1905 is gemaakt voor ‘Gouda, Gereformeerde Kerk ?’ 

Dat het uit de kerk aan de Kattensingel zou komen, wordt ontleend aan een summier bericht dat in 

1926 in verschillende kranten heeft gestaan. Een 100% bevestiging van de Nijeveense 

veronderstelling was dit niet. Zou het ook kunnen gaan om het orgel van de Noorderkerk aan de 

Turfmarkt, waar de Gereformeerde Kerk B gebruik van maakte? Stond Gereformeerde Kerk A niet 

bekend om zijn zwakke financiële positie? Was er dan genoeg geld om een nieuw, duur orgel te 

kopen? En waarom wordt er in de Goudsche Courant in 1904 of 1905 met geen woord gesproken over 

het besluit tot aankoop of over de inwijding van het orgel? Nog een aanwijzing vanuit Drenthe was 

de naam P.J. Kolijn, die in 1926 in de Nijeveense kerkenraadsnotulen wordt genoemd als 

gemachtigde van de Goudse kerk. Dat nam de twijfel over de herkomst weg. Die wetenschap 

danken wij aan Jan Marten ten Napel (die bezig is met de historie van de Gereformeerde kerk van 

Gouda, zie ook zijn artikel op blz. 22). Hij meldde 

dat bankdirecteur Pieter Jan Kolijn toen voorzitter 

was van de Commissie van Beheer van 

Gereformeerde Kerk A. Jan Marten ten Napel 

bevestigde ook dat Gereformeerde Kerk A in 1905 

voor 1300 gulden een orgel liet plaatsen in de 

Singelkerk. Dat gebeurde door de Firma Van den 

Burg te Amersfoort. Of het daarbij ging om een 

nieuw of een bestaand orgel gemaakt door 

Maarschalkerweerd is niet uit de notulen op te 

maken. Wel staat vast dat voor de aanschaf een  

 lening werd aangegaan. De heer P.J. Kolijn was op 

dat moment lid van de kerkenraad van Gereformeerde Kerk A. Ook een bericht in het 

antirevolutionaire dagblad De Standaard memoreert dat in die kerk een orgel in gebruik is genomen. 

C.J. van de Putte was de organist, de broer van Ruud van de Putte, de man die honderden mensen 

lid maakte van Die Goude. Alleen ontbreekt ook in dit artikel de aanduiding dat het orgel is 

gemaakt door Maarschalkerweerd. Er blijft dus wat om op te helderen.(GJJ) 

Uit De Standaard van 18 september 1905 

https://orgelsindrenthe.nl/nederlands/index.htm
http://www.maarschalkerweerd.info/orgeloverzicht.htm
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Gereformeerd erfgoed: de gedenksteen ‘Eben-Haëzer’ 
Een bijdrage van Jan Marten ten Napel 
 

Op 21 november 2022 werd de gedenksteen 

‘Eben-Haëzer’, afkomstig uit de 

grotendeels gesloopte Turfmarktkerk te 

Gouda, overgedragen voor herplaatsing aan 

de gevel van de Westerkerk in de wijk 

Korte Akkeren. Het Bijbelse Eben-Haëzer 

betekent: Tot hiertoe heeft de Heere ons 

geholpen. Oorspronkelijk werd de 

gedenksteen in mei 1853 geplaatst in de 

gevel van de in 1852 gebouwde Singelkerk, 

gelegen op de locatie van het huidige 

Katshof aan de Kattensingel. Het 

kerkgebouw werd opgericht door de 

Gereformeerde gemeente onder het Kruis 

(Kruisgemeente). Deze kerkelijke 

gemeente, geïnstitueerd in 1849, ging in de 

loop der jaren diverse fusies aan onder de 

volgende namen: Afgescheiden gemeente 

in 1863, Christelijk Gereformeerde 

gemeente in 1867, Gereformeerde kerk-A 

van Gouda in 1892 en (door samengaan met 

Gereformeerde kerk-B aan de Turfmarkt) 

Gereformeerde Kerk van Gouda in 1907. 

Een gevolg van deze genoemde fusies was 

uittreding van kerkleden die weer nieuwe 

kerkelijke gemeenten stichtten. Deze 

gevelsteen is dus erfgoed van alle 

kerkelijke gemeenten te Gouda met 

Gereformeerd in hun naam. 

De gedenksteen is destijds aan de Kruisgemeente geschonken door Alida Nicolaasdr Vermeulen–van 

Galen (1823-1895). Na het overlijden van haar echtgenoot Adrianus Vermeulen (1816-1853) huwde 

Alida in 1859 te Gouda met de bekende predikant Jacob Juch (1819–1883), verbonden aan een 

Kruisgemeente te Amsterdam. Deze Jacob Juch was door een oogziekte blind geworden, maar bleef 

desondanks predikant. Ds. Juch trad vaak op bij de Goudse Kruisgemeente als er kinderen werden 

gedoopt; de Goudse gemeente kreeg pas in 1867 een eigen predikant. 

De in 1907 gevormde Gereformeerde kerk van Gouda had twee kerkgebouwen in gebruik: de 

Singelkerk (uit 1853) en de Noorderkerk (uit 1889) aan de Turfmarkt. In 1925 besloot de kerkenraad 

van de Gereformeerde kerk, dat het kerkgebouw met pastorie en kosterswoning aan de Kattensingel 

zou worden verkocht; het onroerend goed werd in 1929 verkocht aan de HaKa (zie Nieuwsbrief 122), 

die kerkgebouw en pastorie liet slopen t.b.v. een kaaspakhuis. 

De kerkleden kwamen vanaf 1925 op zondag bijeen in de Noorderkerk aan de Turfmarkt. Het 

kerkgebouw had te weinig zitplaatsen en men besloot om dit gebouw te vergroten, hetgeen 

gerealiseerd werd in 1931 door de bouw van de Turfmarktkerk. De gedenksteen uit de voormalige 

Singelkerk werd herplaatst in de gevel van de consistorie van de Turfmarktkerk. 

De Gereformeerde kerk nam als eigenaar in 2002 afscheid van het kerkgebouw aan de Turfmarkt, 

waarbij een deel van de kerkleden ging kerken in de Westerkerk (door het samengaan met de 

Hervormde wijkgemeente in de Korte Akkeren). 

Nadat de (voormalige) Turfmarktkerk enkele keren van eigenaar wisselde, kocht in 2017 de heer 

Khalid Boutachekourt het kerkgebouw t.b.v. het ontwikkelen van appartementen. Dit plan heeft de 

nodige aandacht gekregen in de pers, o.a. door bestuursdwang, het (onterecht) slopen van het 

kerkgebouw (2018) in opdracht van de gemeente Gouda. De heer Boutachekourt werd in december 

2021 weer in rechte hersteld en pakte de verdere sloop van het kerkgebouw in november 2022 aan, 

waarbij zijn eerdere toezegging tot behoud en overdracht van de gedenksteen (zie foto boven) in 

praktijk is gebracht.  
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Lage Gouwe 136, 
Goudse gevels 7: tekeningen van Peter van der Kroef 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uit de tekeningen die Peter van der Kroef in Gouda maakte, kiezen we deze keer die van een 

monumentaal pand op de Lage Gouwe. In de Goudsche Courant van 25 juni 1960 komt het pand aan 

de orde in de rubriek ‘Goudse straten en hun geschiedenis’. De aflevering heet: Zeshondervijftig 

jaar apothekers. Auteur Gerrit Schrijvers wijst allereerst op de steen in de zijgevel die het jaartal 

1644 draagt. Hij veronderstelt dat de oudere lezers zich ongetwijfeld herinneren dat in dit pand 

lange jaren de apotheek van de heer Teepe gevestigd was. Toevallig heeft Jean-Philippe van der 

Zwaluw vorig jaar voor het boek Gouda in Beeld en Gedicht de achtergrond van apotheker Arij 

Teepe en zijn vrouw Willemina Perk uitgezocht. Zij hadden de apotheek in 1886 overgenomen van 

Cornelis Thim. In 1941 wordt Paulus Weijer eigenaar van de zaak, maar die verhuist naar de 

overkant, naar Hoge Gouwe 131. 

Voor Schrijvers is Teepe aanleiding om – aan de hand van het proefschrift van een andere Goudse 

apotheker, dr. E. Grendel - een aantal wetenswaardigheden te vermelden over Goudse doctoren, 

apothekers en chirurgijns. Om iets over het pand zelf te weten te komen, moeten we naar andere 

bronnen. Dit rijksmonument op Lage Gouwe/hoek Groenendaal wordt aangeduid als ‘Huis met 

gepleisterde lijstgevels en schilddak met dakvensters. In de gevel aan het Groenendaal een steen 

met cartouche en: 1644. Schuiframen stijl XVII en Empire.’ Volgens ‘Denslagen’ is het pand 

waarschijnlijk ouder dan dit jaartal doet vermoeden. Het onderste gedeelte zou best uit de 15e of 

16e eeuw kunnen stammen. Het precieze bouwjaar zal kunstenaar Peter van der Kroef worst zijn: 

het is een pand dat historie uitademt. (GJJ) 
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Carla Rodenberg en haar Gouwenaars (21): Ria Caljouw 

 

In deze reeks presenteren wij portretten die Carla Rodenberg schilderde van Gouwenaars. ‘Nu weer 

een vrouw, als het kan,’ luidde ons verzoek, wetend dat Carla meer mannen dan vrouwen 
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schilderde. ‘Geen probleem,’ was de reactie, ‘Ria Caljouw zou ik leuk vinden. Na het overlijden van 

Co zie ik haar juist vaker; ze is altijd open en opgeruimd, alle bewondering.’ 

Het portret dat Carla van Ria maakte, stamt uit 1975. Je ziet een zelfbewuste jonge vrouw die iets 

uitstraalt van ‘kom maar op, ik laat niet met me sollen’. Ria ziet zelf ook iemand die naar de 

toekomst kijkt en denkt: het kan allemaal nog. Ze woont op dat moment tien jaar in Gouda, met 

haar man de journalist Co Caljouw en hun twee zoontjes en ze is begonnen aan een loopbaan die 

haar van de administratie Onderwijsinspectie voert naar vakbond AbvaKabo, waar ze in 2002 als 

algemeen bondssecretaris met pensioen zal gaan. Zie ook https://vakbondshistorie.nl/dossiers/ria-

caljouw-rooijackers/. Daarna begint Ria nog aan een politieke carrière. Van 2002 tot 2010 is ze 

fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid in de gemeenteraad van Gouda. In januari 2023 

tegenover haar gezeten, zie je een vooral vriendelijk gezicht. De tijd heeft haar geleerd dat je de 

wijsheid niet in pacht kunt hebben: ‘Vakbondsbestuurders en politici moeten soms overtuigender 

overkomen dan ze zelf willen.’  

De bakkersdochter die opgroeit in een groot gezin in 

Bladel leert journalist Co Caljouw kennen, wanneer hij 

bij de editie-Eindhoven van Het Vrije Volk werkt. Ze 

trouwen en de zonen Lambert en Joost worden geboren. 

In 1965 strijken ze in Gouda neer, want aan een baan bij 

de editie Gouda van Het Vrije Volk zit een woning vast: 

een flat aan de Louise de Colignystraat, De Schoevers-

opleiding en de ervaring in het vrijwilligerswerk maken 

het Ria eenvoudig om ook een baan te vinden. Allebei 

met pensioen – de zoons allang de deur uit – komen Co 

en Ria aan de Breevaarthoek terecht, in de gedachte 

daar samen heel oud te worden. De ziekte en afgelopen 

voorjaar het overlijden van Co zetten daar een streep 

door. Maar ook alleen en – sinds 1 januari jl. - 81 jaar 

oud voelt Ria zich in Gouda uitstekend op haar plek. Wat 

dat betreft, was de periode in de gemeenteraad een  

                                                                  veredelde inburgeringscursus. (GJJ) 
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