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Jan Bleuland (1756-1838), geneesheer met verzameldrift, 
lezing ma. 6 maart door Reina de Raat 
 

Geneesheer Jan 

Bleuland wordt op 20 

juli 1756 in Gouda 

geboren op het 

(huidige) adres Hoge 

Gouwe 47. Reina de 

Raat houdt een lezing 

over hem onder de 

titel ‘Het 

veranderende 

perspectief van de 

waarneming’. De wens 

om het menselijke 

lichaam geheel te 

doorgronden doet Jan 

Bleuland al vroeg in 

zijn leven besluiten 

een eigen verzameling 

van menselijke en 

dierlijke preparaten 

aan te leggen. Zijn 

nieuwsgierigheid en 

wetenschappelijke 

ambitie, die zich al 

openbaarden toen hij 

stadsgeneesheer in 

Gouda was, leiden 

hem uiteindelijk, na 

een korte periode in 

Harderwijk, naar de 

Universiteit Utrecht. 

Het zijn roerige tijden 

als Jan Bleuland in 

1795 benoemd wordt 

tot hoogleraar in de 

geneeskunde. Het land staat onder Frans gezag en er zijn grote bestuurlijke veranderingen te 

verwachten. Dit heeft ingrijpende gevolgen voor zijn functie als hoogleraar, maar ook voor de 

uitoefening van zijn taak als geneesheer. Nog opgeleid volgens oude tradities staat Jan Bleuland 

daarmee aan de vooravond van stormachtige ontwikkelingen in de geneeskunde.  

Drs. Reina de Raat is medisch historicus en als conservator verantwoordelijk voor de medische en 

tandheelkundige collecties van de Universiteit Utrecht.  

 

Door een verbouwing van het Universiteitsmuseum Utrecht was de verzameling van professor Jan 

Bleuland vanaf april 2020 niet te bezichtigen. Zijn collectie medische preparaten zou vervolgens 

onderdeel zijn van de tentoonstelling VERZAMELEN in Museum Gouda. Zie het artikel ‘Bleuland komt 

(vanaf 29 mei) een beetje terug naar Gouda’ in Nieuwsbrief 109. Door de coronapandemie ging de 

tentoonstelling niet door, evenmin als de toen geplande lezing door Reina de Raat en 

museumconservator Jorien Soepboer. Wat wel doorging, was het artikel in Tidinge 2020 nr. 2 van 

Jean-Philippe van der Zwaluw over met name de Goudse jaren van Bleuland, getiteld ‘Dr. Jan 

Bleuland, man van de Verlichting’. Inmiddels is de verbouwing van het Universiteitsmuseum Utrecht 

bijna klaar. Een groot deel van de verzameling van professor Jan Bleuland is daarom vanaf 

september 2023 weer te bewonderen.  

 

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

Jan Bleuland, portret van Pieter Christoffel Wonder (Universiteitsmuseum Utrecht) 
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‘Trekvaart Gouda-Amsterdam kwam moeizaam tot stand’, 
verslag lezing Marloes Wellenberg 
 

‘Al in 1639 maakten Goudse 

burgemeesters een vaartocht om de 

beste route voor een trekvaart op 

Amsterdam te vinden. Er werd een 

kaartenmaker aan het werk gezet, er 

werd overlegd met Amsterdamse 

bestuurders, maar jarenlang gooiden 

andere steden roet in het eten. Leiden 

en Haarlem wilden hun eigen 

trekvaartverbinding - waartegen 

Gouda natuurlijk juist bezwaar had - 

en zagen de route Gouda-Amsterdam 

als concurrerend. Pas zo’n twintig jaar 

later, toen de steden het eens 

werden, konden beide trajecten 

worden gerealiseerd: Leiden-Haarlem 

opende in het najaar van 1657, Gouda-Amsterdam op 18 april 1658.’ 

Voor een vol Concordia vertelde Marloes Wellenberg, senior adviseur van Erfgoedhuis Zuid-Holland 

en medeschrijfster van de in 2021 gepubliceerde Atlas van de trekvaarten in Zuid-Holland (zie ook 

Nieuwsbrief 118), over het netwerk van trekvaartverbindingen dat de steden van Holland en Utrecht 

in de 17e en 18e eeuw met elkaar verbond. Samen met Ad van der Zee en elf andere onderzoekers-

auteurs bundelde zij in genoemd boek vele wetenswaardigheden over de trekvaarten. Aangezien er 

over het traject Gouda-Amsterdam en het wagenveer Gouda-Rotterdam weinig bekend was, besloot 

zij zelf in het Streekarchief Midden-Holland te gaan speuren. 

‘Sommige wateren zijn speciaal gegraven, voor andere werden bestaande wateren aangepast of 

vergraven’, aldus Wellenberg. ‘Voor het traject Gouda-Amsterdam gebeurde beide. Vanaf Gouda tot 

de Gouwsluis, bij de Oude Rijn, maakten de trekschuiten gebruik van de Gouwe. Vanaf de Gouwsluis 

was een vaart gegraven naar de Aar en vanaf daar was een verbinding gegraven naar de Drecht. Via 

de Drecht en de Amstel konden de schuiten naar Amsterdam. Daar meerden ze af bij het 

Goudscheveer, vlakbij de pijpenmarkt. Inderdaad, U begrijpt dat dit laatste geen toeval was. In 

zo’n trekschuit konden 24 à 36 personen meevaren, deels op de roef, deels in het ruim.’ 

Overal langs het trekvaarttracé moesten jaagpaden worden aangelegd zodat de jagers met hun 

trekpaarden de schepen konden trekken. De paarden werden getraind om een gelijkmatig tempo 

aan te houden, de trekschuit voer met een vrij constante snelheid van 6 à 7 kilometer per uur. 

Hierdoor deden de passagiers – de trekschuit was bedoeld voor personenvervoer – zo’n acht uur over 

het traject Gouda-Amsterdam. Dat de tracéaanleg lang duurde, kwam ook doordat er veel overhoop 

werd gehaald. Huisjes, 

boothuizen, schuren en 

toiletten moesten worden 

verplaatst of gesloopt, grond 

moest worden opgekocht, 

tolhuizen en 

pleisterplaatsen voor mens 

en dier moesten worden 

gebouwd.  

Wellenberg: ‘Wie te voet of 

met eigen vervoer een 

jaagpad wilde gebruiken, 

moest tol betalen. De 

steden hadden kosten 

gemaakt om die paden aan 

te leggen en te 

onderhouden, dus 

voetgangers dienden ook bij 
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te dragen in de kosten. Betalen voor openbaar ervoer is van alle tijden.’ Het vaartraject Gouda-

Amsterdam kende veel bochten, dus er stonden honderden zgn. rolpalen, hoge rechtopstaande 

ronde houten palen die in rivierbochten moesten voorkomen dat schepen door de paardenkracht 

naar de kant werden getrokken. ‘Daar zijn er helaas weinig van bewaard gebleven. De meeste zijn 

opgestookt tijdens de Hongerwinter’, gaf Wellenberg aan. Er waren in de 17e eeuw ook plannen 

voor trekvaarten op Rotterdam en Dordrecht, maar deze zijn nooit gerealiseerd. Als alternatief 

werd het wagenveer Gouda-Rotterdam in gebruik genomen, waarbij passagiers in karren over de ’s-

Gravenweg, de eerste verharde weg van Nederland, werden vervoerd. Per dag vertrokken er acht 

karren op deze manier die elk plaats aan 6 à 8 personen boden. Dankzij het strakke rooster met 

vaste vertrektijden en tarieven vulde het wagenveer een lacune van het trekvaartsysteem en sloot 

er goed op aan. De trekschuiten vertrokken in het begin driemaal en later tweemaal daags vanaf 

het Amsterdams Verlaat met een opstapmogelijkheid bij de stadsherberg aan de Wachtelstraat, het 

wagenveer vertrok vanaf het Commissarishuys aan de Veerstal.  

Wellenberg: ‘In vergelijking met andere trekvaarten vielen me bij Gouda-Amsterdam enkele zaken 

op. Zo kon blijkbaar niet iedereen zich een kaartje veroorloven. De Goudse burgemeesters deden in 

1664 een ‘Waerschouwinge’ uit waarin Gouwenaars werden opgeroepen de eigen trekschuit naar 

Amsterdam te nemen en niet eerst naar Boskoop of Zwammerdam te lopen om daar een ander schip 

te nemen. Ook was goederenvervoer in principe verboden, maar werd op dit traject van alles aan 

de schipper – uiteraard tegen betaling – meegegeven, zoals stokvis, tonnetjes boter, kippen, contant 

geld, en niet te vergeten wasgoed, want Gouda had veel wasserijen-blekerijen. Het leek een beetje 

de voorloper van DHL-pakketservice. In 1739 kondigden de burgemeesters een ‘Waerschouwinge’ af 

dat laat bezorgde pakketjes op eigen risico werden verstuurd.’ 

Wat in de 17e eeuw nog de Intercity van de Gouden Eeuw, het transportmiddel van de toekomst 

was, verloor in de 18e eeuw al enige glans, en werd in de 19e eeuw met de komst van stoomboot en 

trein een ouderwets vervoermiddel. Nicolaas Beets schreef in zijn Camera Obscura (1839) de 

trekschuit de grond in, ter meerdere eer en glorie van het nieuwe vervoermiddel van de toekomst – 

de trein – en alleen op lokale vaartrajecten kon de trekschuit zich tot begin 20e eeuw nog 

handhaven. (JPvdZ) 

 

 

Eerste Tidinge van 2023 verschijnt 
 

Voor de eerste Tidinge van Die Goude in dit post-

Gouda750-jaar kondigt hoofdredacteur Paul van 

Horssen vier artikelen aan die samen raken aan zeven 

eeuwen Goudse historie.  

Koen Goudriaan haakt aan bij de tentoonstelling 

‘Beleef het Wonder van Gouda’ in de Sint-Jan over de 

altaarstukken uit Museum Gouda. Onder de titel 

‘Sint-Jozef, Michiel Claesz en het timmermansgilde’ 

gaat hij in op het Jozefaltaar, de schilder en het 

Jozefgilde. 

Jean-Philippe van der Zwaluw behandelt het 

fenomeen paardenmarkt in Gouda, dat rond 1400 is 

begonnen. ‘Een zilvere Roskam voor wie het grootste 

koppel Paarden ter markt brengt. Hoe de 

paardenmarkten na ruim 550 jaar uit Gouda 

verdwenen’, zo heet zijn bijdrage. 

Arjen Buikstra verdiept zich in de geschiedenis van 

het Rotterdamse oorlogsschip Mars in de periode 

1778-1781. Onder de 418 bemanningsleden waren veel Gouwenaars. Buikstra is nagegaan of hij 

namen kon terugvinden. Met een nazaat had hij contact.  

Gert Jan Jansen wil zijn nieuwe Gouwe Verhaal een 100% Gouds karakter geven en heeft daarvoor 

Janny de Keijzer-Prinsenberg een aanzoek gedaan. Het gesprek loopt van de geboorte op de Lange 

Tiendeweg via de Boelekade naar de Markt en de Van Beverninghlaan. Van katholieke scholen en 

padvinderij naar dansles bij Holthuisen en naar het Stadhuis met Sjaak, een schets van het leven 

met het gezin, in de buurt en met de vriendinnengroep die sinds de kleuterschool bestaat.  
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Nalatenschap dokter Bakker Niemeijer overgedragen aan SAMH 
 

Eind vorig jaar heeft Die Goude de ‘Goudse nalatenschap’ van dokter Bakker Niemeijer 

overgedragen aan het Streekarchief Midden-Holland. Het gaat o.a. om fotoalbums uit het eind van 

de 19e eeuw, om de originele jubileumboeken van dokter Bakker Niemeijer en van zijn schoonvader 

dokter Adriaan Romeijn en om vier proefschriften van drie gebroeders Romeijn. Achterkleinzoon 

Cees Niemeijer uit Arnhem en achterkleindochter Pauline Niemeijer uit Laren hadden zich belast 

met de distributie van de bescheiden over de steden waar ze tot stand gekomen leken te zijn. 

 

In Nieuwsbrief 127 presenteerden wij een foto van dokter Bakker Niemeijer met zijn (eerste) 

vrouw, Antoinetta Romeijn, mogelijk op huwelijksreis in 1883 in Tübingen. Bakker Niemeijer, die in 

1856 in het Drentse Sleen is geboren, studeert medicijnen in Groningen en komt eind 1881 vanuit 

Nieuwe Pekela in Gouda wonen om als arts aan de slag te gaan. Als vrijgezel wordt hij ingeschreven 

op het adres Markt A99 (later vernummerd tot 98, resp. 94) in een pand waarvan een 

logementhouder de hoofdbewoner is. Bijzonder is dat zijn achternaam dan nog alleen Niemeijer 

luidt en Bakker een voornaam is. Bij de volgende inschrijving in het bevolkingsregister, amper twee 

weken later in 1882, op ‘Gouwe (Galgeveld)’ C 89a, is Bakker een deel van de achternaam 

geworden. Dat blijft zijn verdere leven zo, maar bij de nazaten wordt het niet gehandhaafd. 

In Gouda leert Bakker Niemeijer zijn oudere collega Romeijn kennen, gevestigd op Gouwe C217. Hij 

gaat er zelfs naast wonen op Gouwe C219. Van Romeijns drie huwbare dochters is er nog één thuis, 

Antoinetta, elf jaar ouder dan Bakker Niemeijer. Op 17 april 1883 trouwen ze. Een van de getuigen 

is haar neef, de 36–jarige burgemeester van Haastrecht en Vlist, Dirk Adrianus Dupper. In 1886, vlak 

na de geboorte van hun tweede kind, komt Antoinetta te overlijden. In 1889 hertrouwt Bakker 

Niemeijer met de 19 jaar oude dochter van Dupper: Elisabeth Adriana Diederika. 

 

In een van de 

overgedragen 

fotoalbums zitten 

foto’s van de (eerste) 

schoonouders van 

Bakker Niemeijer die 

nog ouder zijn dan de 

trouwfoto in de 

Nieuwsbrief 127. 

Adrianus Romeijn 

(*1812 Zevenhuizen) is 

als arts begonnen in 

Haastrecht en daar 

getrouwd met Maria 

Elisabeth 

Stoelendrajer. In 1840 

vestigt hij zich als 

geneesheer in Gouda. 

In de Goudsche 

Courant van 1 

november 1892 staat 

een huldebetoon aan 

Adrianus Romeijn. Die 

is ter gelegenheid van 

diens zestigjarige loopbaan als geneesheer ingezonden door zijn Goudse collega Petrus Levedag: 

‘Hoevelen in en om onze goede stad zijn er door zijn vaardige hand niet in het leven gehouden, 

hoevelen niet in het bed door hem getroost, genezen van folterend lijden.’ Zie verder 

https://kranten.samh.nl/.../1892-11-01/edition/null/page/2. Adrianus Romeijn is dan ‘een 

waardige grijsaard, nog in het volle bezit zijner geestesgaven.’ Vijf maanden later echter overlijdt 

hij. Adrianus Romeijn wordt op de Oude Begraafplaats ter aarde besteld. Daar is niet alleen zijn 

grafsteen nog te zien, maar ook die van (bijna) alle eerder genoemde personen. (GJJ) 
  

https://kranten.samh.nl/.../1892-11-01/edition/null/page/2
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Rubriek ‘Leden aan het woord’ (2): Tosco van Gessel 
 

Het is nog maar twee jaar geleden dat Tosco van Gessel lid werd van 

Die Goude: 'Ik ben lid geworden om gelijkgestemden te ontmoeten’. 

Historische interesse heeft hij al veel langer. ‘Ik was erbij toen mijn 

opa overleed. Ik wist eigenlijk niets van de man. Dat was de aanleiding 

om op mijn 20e, pakweg 50 jaar geleden, te beginnen met 

genealogisch onderzoek naar mijn vooral Gelderse familie.’ Tosco 

kwam ongeveer tot 1530 en liep toen tegen de grenzen van het archief 

aan. Vervolgens begon hij met de genealogie van zijn vrouw, een echte 

Goudse. ‘In de archieven kom je dan ook nevenzaken tegen. Een 

voorouder van mijn vrouw was opgepakt. Ik raadpleegde de 

betreffende procesdossiers en die bleken erg interessant. Ik maakte in 

de loop van de tijd dozen vol aantekeningen over wat ik vond in o.a. 

Goudse criminele archieven uit pakweg 1750-1800. Toen corona kwam 

en iedereen aan het opruimen sloeg, stelde mijn vrouw voor die dozen 

ook eens weg te doen. Dat deed ik niet, ik ben begonnen met het 

uittypen en reconstrueren van de verhalen achter al die 

aantekeningen. Via Facebook heb ik gepolst of er genoeg interesse was en ik heb uiteindelijk in 

eigen beheer 250 exemplaren laten drukken van Het Groot Gouds Boevenboek Deel 1.  

Mijn interesse ligt bij de mensen met een rafelrandje, de ‘sukkels’ die in het verkeerde nest zijn 

geboren. Zij zijn in de archieven te vinden omdat ze wat overhoop hebben gehaald, iets hebben 

uitgevreten. Maar veel mensen hadden een vergelijkbare achtergrond, wellicht 80 of 90 procent van 

de Goudse bevolking. Over de hoge heren die op de grachten woonden, zijn al meters boeken 

geschreven, dat waren vaak juist de veroorzakers van ellende bij de armen. Je proeft in die 

gerechtelijke archieven soms de klassenjustitie met extreme straffen voor wat wij nu als kleine 

misdrijven zien.’ 

Tosco legt uit: ‘Het gaat mij vooral om de achtergronden. Wat heeft zo’n veroordeelde allemaal 

meegemaakt? Zo heb ik het leven van een 

man kunnen reconstrueren die hier in Gouda 

is geradbraakt, van geboorte tot dood. Je 

ziet in de archieven vaak dezelfde mensen 

terugkomen voor de rechtbank. Iemand had 

soms wel vijf of zes brandmerken op de rug 

staan.’ Deel 2 van het Boevenboek is nu 

grotendeels geschreven. Tosco vertelt over 

een schrijnend geval dat hij daarin opneemt: 

‘Een vrouw is getrouwd met een zeeman, die 

vertrekt naar Indië met de VOC. Zij hoort 

niets meer van hem. Is hij daar gebleven of is 

hij dood? Zij ontmoet een andere man, gaat 

samenwonen en krijgt met hem een kind. 

Maar leven in concubinaat mag niet. Dus 

komen ze in Gouda voor de rechter. Hij komt 

er goed vanaf, maar zij wordt gegeseld, ze 

gaat een jaar de gevangenis in en wordt 

vervolgens voor 25 jaar verbannen. Waar dat 

kind is gebleven, is onbekend.’ Tosco kan er 

nog kwaad om worden. ‘Zij hadden een 

nieuwe manier van leven gevonden, maar de 

rechtspraak maakt daar een eind aan. 

Misschien zijn ze wel aangegeven door een of 

andere tuttebol van een buur, zo’n 

‘rechtschapen’ mens. De vrouw is 

terechtgekomen in Oudewater, gelukkig nog 

op korte afstand van haar verwanten. 

Verbannen mensen gingen zwerven of stelen, 
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meer mogelijkheden waren er vaak niet. Je had geen rechten meer. Je kreeg ook geen akte van 

indemniteit mee, een soort briefje waarmee je in een nieuwe woonplaats aanspraak kon maken op 

kerkelijke of gerechtelijke hulp.’ 

Tosco was in het verleden actief voor de FNV, aandacht voor de onderkant van de samenleving en 

strijd voor rechtvaardigheid zijn hem niet vreemd. ‘Vandaar dat ik soms ook wel treurig word van 

wat ik allemaal vind over die rafelranden in de archieven. Ik stel me bijvoorbeeld voor dat je daar 

dan loopt als verbannen vrouw, in de winter. Je hebt het koud, je hebt honger en geen 

mogelijkheid om aan geld te komen, geen familie in de buurt. Een brood stelen is dan gauw 

gebeurd. Maar dan werd je mogelijk weer gepakt, gebrandmerkt en de stad uit gezet.’ 

De verhalen zijn gebaseerd op grondig archiefwerk. Tosco: ‘Maar ik schrijf geen wetenschappelijke 

verhandelingen. Ik laat de mensen van vroeger spreken, neem de lezer mee de stad in. Ik ga ook 

altijd kijken op de plek waar iets zich afspeelde, dat doet wat met je. Je kunt je dan soms nog 

beter inleven.’  

Tosco heeft ook plannen voor een boek over de Kadebuurt, waar hij nu al zo’n 40 jaar woont. Hier 

is heel veel materiaal over, waar Tosco een keuze uit zal moeten maken om er een handzaam boek 

van samen te stellen. Daar hoort u t.z.t. meer over. (Yvonne Balvers) 

 

Ook nog een exemplaar bemachtigen van deel 1 van het Groot Gouds Boevenboek? Bij de auteur is 

het boek nog in beperkte oplage te koop voor 22,50 euro. Neem contact op via Facebook 

(https://www.facebook.com/tosco.vangessel).  

 
 

Monumenten te huur bij Woonpartners Midden-Holland 
 

‘De eerste keer dat ik met monumentenzorg in aanraking kwam, was toen ik werd ingeseind dat er 

een douchedeur door de midden was gegaan, ergens in een verhuurd pand aan de Westhaven. Ik 

dacht: geen probleem, daar doen we een andere deur in. Maar die deur moest blijven, hij moest 

weer aan elkaar gezet want het betrof een monument.’ Aan het woord is Mesut Bakay, als assistent-

procesleider bij Woonpartners Midden-Holland verantwoordelijk voor o.a. grote schilderbeurten en 

renovaties, asbestbeleid en brandveiligheid.  
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De Sint-Jorisdoelen aan de Lange Tiendeweg en Huize Groeneweg, ooit het Cellebroedersklooster, 

aan de Groeneweg zijn in het bezit van genoemde woningcorporatie. In beide gebouwen zijn zowel 

appartementen als bedrijfsruimten gemaakt. Ook de bovenverdiepingen van de kazerne, Callicarpa 

aan de Westhaven en het Willem Vroesenhuis zijn monumentale panden in het bezit van de 

corporatie. Die hebben ze geërfd vanuit de gemeente en het is een maatschappelijk streven om dit 

cultureel erfgoed te bewaren. Met de huidige financiële situatie van de corporaties en de taken die 

er liggen, is dat niet altijd even gemakkelijk. 

Astrid de Rijk is coördinator bewonersparticipatie*. Haar taak is om informatie vanuit de aannemer 

goed bij de huurder terecht te laten komen bij onderhoudswerkzaamheden. ‘Deel van een 

monument of niet, een woning wordt bij Woonpartners aangeboden via WoningNet. Alleen wordt 

aan de huurder wel duidelijk meegegeven dat het niet om een doorsnee pand gaat. Bepaalde zaken 

mogen we niet aan zo’n woning wijzigen. Scheeflopende vloeren mogen niet worden rechtgemaakt. 

Kieren kunnen slechts minimaal worden aangepakt. Kou en lawaai van de buren kunnen niet of 

minimaal met isolatiemaatregelen worden tegengegaan. Dubbel glas aanbrengen kan niet, 

voorzetramen soms wel. Ook kunnen we niet altijd het PKVW (Politiekeurmerk Veilig Wonen) 

aanbrengen, omdat je bijvoorbeeld niet in kozijnen mag boren. Dat alles snapt niet iedereen en dat 

leidt soms tot klachten.’ Astrid merkt niet dat er een groep mensen op zoek is naar juist een plaats 

in een monument. ‘Met de huidige woningnood ben je blij als er wat vrij is.’  

‘Het is belangrijk dat dit soort panden bewaard blijft, dat mensen binnen kunnen kijken op Open 

Monumentendag. Zo’n pand is niet alleen voor ons als organisatie’, aldus Astrid. ‘Maar de taak van 

Woonzorg is simpelweg wel om de ruimtes en woningen te verhuren. Bij het huurcontract van zo’n 

woning komt daarom tegenwoordig een aanhangsel waarin duidelijk staat dat het een monumentaal 

pand betreft en 

wat dat 

betekent.’  

Er is binnen 

Woonpartners niet 

één 

aanspreekpunt 

voor monumenten 

die in bezit zijn. 

Woonpartners 

heeft als reguliere 

aannemer Smits 

Vastgoedzorg. De 

projectleider 

daar, vertelt 

Mesut, heeft 

kennis van wat 

wel en niet mag 

bij monumenten. 

Ook komen 

regelmatig 

inspecteurs van 

Monumentenwacht langs de panden. Daaruit volgt een rapport en soms blijkt dan dat er iets moet 

worden aangepakt. De buitenkant van Huize Groeneweg is zo in 2021 opnieuw geschilderd en 

houtrot is weggewerkt. ‘Bij de Doelen moet bijvoorbeeld het voegwerk worden aangepakt. Maar 

even weghakken van de oude voeg mag niet’, aldus Mesut Bakay. ‘Zelfs het ‘föhnen’ van de oude 

verf is gebonden aan bepaalde instructies: wat er is, mag maar minimaal worden aangepakt en 

weggehaald. Dat is echt anders werken dan bij reguliere woningen.’ Mesut constateert dat je de 

kwaliteit van het gebouw zoals het eeuwen geleden is gemaakt nooit meer opnieuw kunt bereiken: 

‘Het blijft bij een soort plaatselijk herstellen van de schil van het gebouw.’ 

In Huize Groeneweg bevindt zich in de voormalige regentenkamer met goudleerbehang uit de 18e 

eeuw een schouw met een schoorsteenstuk “Diana belaagd door de saters”, geschilderd door de in 

Gouda geboren Haagse schilder Gerrit van den Heuvel. Wie deze ruimte huurt, krijgt de inrichting 

erbij. Meer hierover in een volgend artikel. (Yvonne Balvers) 

 

* Astrid heeft ondertussen een andere baan en is bij Woonpartners vertrokken.  
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Soldaten van het Regiment Zwitsers no. 32 in Gouda; reacties 

van Rien de Jong en Clemens Imholz 
 

1. Rien de Jong 

Het artikel ‘Schmid en Gouda: Zwitsers, Indië en cricketvereniging Olympia’ in Nieuwsbrief 128 

herinnert Die Goude-lid Rien de Jong aan zijn collectie ‘Militaire post uit Garnizoensstad GOUDA’. 

Daarin zit een interessant poststuk over het Zwitserse regiment. Het gaat om een brief die op 10 

februari 1824 vanuit Gouda werd verzonden. Hierin richt de kapitein Bummer zich tot ‘Le President 

et Membres du Petit Conseil du Canton de Soleure En Suisse’, populair gezegd het dagelijks bestuur 

van het Zwitserse kanton Solothurn. De brief, geadresseerd in het Frans, maar geschreven in het 

Duits, gaat over een vacature van tweede luitenant bij de kantonnale compagnie, waarvoor Bummer 

graag een aanbeveling wil doen bij de regimentscommandant, de Oberst Göldlin.  

Rien de Jong maakt duidelijk welke postale informatie het schrijven bevat. De brief werd 

afgestempeld met het naamstempel GOUDA. Om de brief op de bestemming te krijgen, moest er 

het een en ander aan provisie en portokosten betaald worden. De rode 2 (sierlijk dun geschreven 

midden voorkant brief) is provisie. De zwarte 4 (achterkant van de brief, naast het lakzegel) is de 

port in stuivers van Gouda tot Arnhem. De blauwe 10 (links voorkant brief) is 10 Silbergröschen 

(Thurn und Taxissche Post Kanton Schaffhausen) en dit werd omgerekend tot 44 Kreuzer (in die tijd 

kreeg men voor 1 Nederlandse gulden 60 Kreuzer). Verder moest er nog 4 Kreuzer betaald worden 

voor het vervoer van Schaffhausen naar de grens van het Kanton Bern en dat bracht het totaal op 48 

Kreuzer (rechts boven op de brief in zwart geschreven 44 en links boven in rood krijt 48). Voor het 

traject Bern – Solothurn werd nog eens 4 Kreuzer berekend (48 plus 4 maakt totaal 52 Kreuzer, in 

rood krijt geschreven onder 48). 

 

Rien de Jong 

heeft destijds 

een korte 

historische 

toelichting 

geschreven op 

het bestaan van 

Zwitserse 

Regimenten in 

Koninklijke 

Nederlandse 

dienst (1814–

1829) die niet 

wezenlijk afwijkt 

van de 

beschrijving van 

Henk Povée in de 

Tidinge van eind 

2002, waarnaar 

wij in de vorige 

Nieuwsbrief 

verwezen. Het 

poststuk dat Rien 

toont roept wel 

een vraag op. 

Povée geeft aan 

dat er na de 

vorming van de 

Verenigden 

Nederlanden 

onder het 

Koningschap van  
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Willem I vier regimenten van Zwitserse soldaten in het Nederlandse leger werden opgenomen. Ze 

werden geleverd door resp. de kantons Bern, Zürich en Graubünden. Problemen waren er volgens 

Povée alleen met het vierde regiment (nummer 32!) dat gevormd zou worden uit soldaten uit de 

kantons Uri, Schwyz en Unterwalden en dat eerst generaal-majoor Auf der Maur als commandant 

kreeg. Na een zuivering werd Johann Baptist Ludwig Göldlin von Tiefenau regimentscommandant. 

Maar de Goudse brief uit 1824 is gericht aan het bestuur van het niet genoemde kanton 

Solothurn/Soleure. Leverde elk van deze kantons wellicht één compagnie aan het regiment no. 32? 

 

2. Clemens Imholz 

Clemens Imholz, bekend als (voormalig) lid van de 

Lezingencommissie van Die Goude en als maker van 

videofilms, laat weten dat hij inderdaad een 

afstammeling is van een Zwitserse soldaat, die hoorde 

bij het regiment dat in Nieuwsbrief 128 werd genoemd. 

Het was Josephus M.T.T. Imholz (geboren 15 september 

1797, de opa van zijn grootvader) die op 18-jarige 

leeftijd vrijwillig in militaire dienst ging en op 6 maart 

1819 werd ingedeeld bij het Zwitserse 

Infanterieregiment no 32. 

Dit regiment kwam  samen met de Zwitserse 

regimenten 29, 30 en 31 naar Nederland. Gorkum werd 

de garnizoensplaats en de leiding kwam uiteindelijk in 

handen van de Zwitserse generaal-majoor Göldlin. 

Bedoelde regimenten hadden een geheel uit Zwitsers 

bestaande commando- en organisatiestructuur. Ze 

kwamen naar Nederland als versterking van het Nederlandse leger. Josephus Imholz kwam 

uiteindelijk in Gouda terecht omdat hij bevriend was geraakt met een Gouwenaar. Op 14 november 

1832 trouwde hij in Gouda met Maria Elisabeth Jansen. In het artikel van Povée in Tidinge staat dat 

het regiment de St. Jorisdoelen als kazerne heeft gehad, maar dat is onjuist volgens Clemens. Ook 

de term huursoldaten klopt niet, omdat het een legereenheid was ter ondersteuning van de 

Nederlandse krijgsmacht. Ze maakte deel uit van het Zwitserse leger. Het inhuren van Zwitserse 

troepen stopte in 1823, omdat er in de zuidelijke Nederlanden geen politiek draagvlak meer was 

voor het versterken van onze krijgsmacht met buitenlandse eenheden. 

 

 

Winnaars prijsvraag Johannes Blaeu bekend 
 

In de vorige Nieuwsbrief loofde afsetter Marcus 

Laman een digitaal ingekleurde stadskaart van 

Gouda uit aan de winnaars van een prijsvraag over 

de kaart van Johannes Blaeu uit 1649.  

Marcus Laman deelt mede dat hij in totaal acht 

inzendingen heeft ontvangen op de vraag hoe de 

publicatie heette, waarin deze stadsplattegrond was 

opgenomen. Van die inzendingen kwam er één met 

de post. Het goede antwoord was: Toonneel der 

steden van de Verenighde Nederlanden met hare 

beschrijvingen. Twee antwoorden waren helaas niet 

goed, waarna Marcus uit de overige zes drie 

winnaars heeft getrokken. Het zijn: 

 Katinka Buters 

 Thea Rodenhuis  

 C.J. de Zeeuw 

Zij hebben inmiddels de full colour stadskaart 

Gouda (formaat 35x50cm) thuis ontvangen. 
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Goudse vrouwen: Cornelia Petronella Thomsen, 
een bijdrage van Marianne van der Veer 
 

In haar lezing ‘De vrouw in een verzuilde samenleving’ (zie verslag in Nieuwsbrief 128) lardeerde 

Marianne van der Veer haar verhaal met korte schetsen van Goudse vrouwen die direct of indirect 

een rol speelden in de strijd voor een gelijkwaardiger positie. De redactie heeft met Marianne 

afgesproken die ‘portretten’ voor alle lezers van de Nieuwsbrief zichtbaar te maken.  

 

Eerste in de reeks is Cornelia Petronella 

Thomsen, in 1934 de eerste vrouwelijke 

predikant in Gouda. Onze stad is daarmee 

redelijk vroeg. De eerste vrouwelijke 

predikanten in Nederland komen uit de 

vrijzinnige hoek. Anne Zernike studeerde 

als eerste vrouw theologie aan de 

Universiteit van Amsterdam en aan het 

Doopsgezind Seminarie. Ze wordt in 1911 

predikant in het Friese Bovenknijpe. In 

1920 volgen de Remonstranten. Pas in 

1959 wordt voor het eerst in de 

Nederlands-Hervormde kerk een vrouw in 

het ambt bevestigd.  

Cornelia Thomsen is geboren in Alkmaar, 

waar haar vader wethouder is voor een 

liberale lijst. Na haar studie wordt ze 

predikant in Akersloot. In juni 1934 wordt 

ze beroepen in Gouda voor de Vereniging 

van Vrijzinnig Hervormden. Helemaal van 

harte gaat het niet, want blijkens het 

notulenboek van het kerkbestuur lag er 

een besluit om ‘een manlijke kracht aan 

te stellen’. Het lukt echter niet om een 

geschikte kandidaat te vinden, waarna 

toch maar besloten wordt nadere 

informatie in te winnen over ‘mej. Ds. 

Thomsen’, sinds twee jaar hulppredikante 

te Akersloot. Er gaat een delegatie naar 

dat Noord-Hollandse dorp. Hun bevinding 

valt, op een enkele uitzondering na, zeer 

gunstig uit. Cornelia wordt (26 stemmen 

voor, 4 blanco) beroepen en komt naar 

Gouda. De Vrijzinnig Hervormden Gouda 

hebben een samenwerkingsovereenkomst met hun geloofsgenoten in Boskoop, ze delen de 

voorgangster. De intrededienst is op 27 mei 1934 in de Réunie in aanwezigheid van burgemeester 

Gaarlandt. Cornelia Thomsen is ongehuwd en gaat wonen aan de Crabethstraat, samen met haar 

zuster, die advocaat en procureur is. Uit correspondentie valt af te leiden dat zij zelf regelt dat de 

Vrijzinnig Hervormden gebruik kunnen maken van de Kleine Kerk in de Peperstraat, die op dat 

moment alleen nog gebruikt wordt voor jeugddiensten eens in de twee weken.  

In de Goudsche Courant wordt lovend over haar werk als dominee geschreven, bijvoorbeeld in april 

1939 als ze de begrafenis van graanhandelaar Van Krimpen leidt, waarbij veel notabelen van de stad 

aanwezig zijn. Toch wordt er verschillend over haar ambtsuitoefening gedacht. Uit notulen van de 

bestuursvergadering blijkt dat er in Boskoop nooit problemen zijn, maar in Gouda wel. Het 

kerkbestuur vindt haar in 1950 niet geschikt en wil aftreden. Toch wordt haar catechisatie-

onderwijs en vooral dat op de scholen geprezen, zelfs door schoolhoofden, en gaat de jeugdkerk 

goed. Haar preken worden door een lid – behoudens enkele uitzonderingen - als zéér goed 

beoordeeld, ze is vriendelijk en voorkomend. Waarom geen bemiddeling? Het kerkbestuur ziet dat 

niet zitten, reden voor ds. Thomsen om op 17 oktober 1950 afscheid te nemen.  
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De watersnoodramp van ’53 in Gouda: ooggetuigen 
 

De watersnoodramp die op 1 februari 1953 het zuidwesten van ons land overviel, staat 70 jaar later 

bij veel mensen nog helder op het netvlies. We werden daarbij geholpen door o.a. de vierdelige 

documentaireserie ‘Het water komt’ van de NTR. Maar hoe zat het in Gouda? In diverse interviews 

die ik voor de Tidinge en de Nieuwsbrief van Die Goude heb geschreven, kwam ‘De Ramp’ van 1953 

aan de orde. Sommigen van die ooggetuigen zijn inmiddels overleden. Ik roep hun verhaal graag in 

herinnering. Frans IJsselstijn had in eerste instantie niet door dat het om zo’n zware storm ging. Hij 

was gewoon naar bed gegaan en werd ’s nachts opgeroepen als hulpverlener. Bij de families 

Eikenboom en Swager ging niemand slapen. Bij Eikenboom waren er zorgen over de fabriek op 

Stolwijkersluis en in huize Swager kwam de waterwacht bijeen die het overstromingsgevaar in 

Gouda moest inperken.  

 

De 8 jaar oude Jaap Swager beleefde de rampnacht als zoon van Jan Swager, gemeentelijk ‘gaarder 

van kade- en liggelden’ en havenmeester. Het ouderlijk gezin woonde in het voormalige 

sluiswachtershuisje van het Tolhuis, waar het regelmatig te maken had met hoogwater. Als de kade 

onderliep werden vloedplanken aangebracht naast het Tolhuis en op de Nieuwe Veerstal. Hun huis 

was dan alleen bereikbaar via de sluisdeuren. Bij hoog water werd ‘waterwacht’ ingesteld en de 

woning was dan commandopost. Ook in de nacht van 31 januari op 1 februari 1953 gebeurde dat. 

Vader Swager had door dat het ernstig was. De angst dat de vloedplanken of de sluisdeuren van de 

Haven het zouden begeven werd allengs groter. Toen een mevrouw aan de Gouderaksedijk belde en 

zei dat er water in de tuin stond, verloor vader Swager zijn zelfbeheersing en brak het gesprek ruw 

af. Later nam de directeur Gemeentewerken de leiding over. Aan de stadszijde werd het waterpeil 

in de Haven zo hoog mogelijk opgevoerd om voor tegendruk te zorgen. Er werd een schip voor de  

sluisingang gelegd om de golven te breken. De vloedweringen ter weerszijden van het Tolhuis 

werden versterkt met zandzakken en tussen de planken werd klei aangebracht. In het sluiswachters-

huisje zelf stroomde het water binnen nadat een steen in de buitenmuur was weggedrukt. De 

huisraad sjouwde men naar boven. Om de brandende kolenhaard te redden pakten een paar man 

die op en zetten hem bovenop de tafel. De kelder kwam vol water; veel spullen van het gezin 

gingen verloren.  

 

Volgens Jaap 

Swager zijn Gouda 

en het noordelijk 

achterland 

waarschijnlijk 

gespaard gebleven 

door de 

dijkdoorbraak bij 

Ouderkerk aan den 

IJssel. De 

ervaringen in de 

rampnacht waren 

aanleiding tot het 

besluit om de 

Havensluis dicht te 

maken. De hele 

situatie rond het 

Tolhuis werd 

herzien en het 

sluiswachtershuisje 

kwam aan een 

nieuwe verkeersweg 

te liggen.  
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Rie Eikenboom-Kwinkelenberg herinnerde 

zich het verhaal van haar schoonfamilie over 

de rampnacht. Haar schoonvader was 

eigenaar van plateelfabriek Flora aan de 

Gouderaksedijk. De familie Eikenboom 

woonde in de Bockenbergstraat. Frans 

Eikenboom, de oudere broer van haar man 

Peet, stond buiten toen de buren, de familie 

Mul, zaterdagavond thuiskwamen. Het 

stormde verschrikkelijk en Frans wilde met 

de fiets naar Stolwijkersluis om te kijken of 

alles in orde was. Jo Mul ging mee. Daar 

aangekomen, schrokken ze. Er stroomde 

water over de dijk de fabriek binnen. Met 

een rij bakstenen probeerden ze nog de 

stroom te kanaliseren, maar toen volgde een 

enorme klap. De deuren sloegen open. Het 

water kwam met zo’n kracht binnen dat de 

machines door de achterdeur het veld in 

vlogen. Frans Eikenboom en Jo Mul vluchtten 

over het dak naar het huis ernaast. Daar was 

de bewoonster nog niet doordrongen van de 

ernst van de situatie. Ze zat erover in dat 

haar meubels nat werden, maar de mannen wisten dat iedereen daar weg moest. 

 

Frans IJsselstijn woonde nog thuis op de Spieringstraat toen er in de rampnacht om half vier op de 

deur werd gebonkt. Het was de moeder van Chris Spruyt, die enkele huizen verderop woonde en 

waar ze telefoon hadden. Chris was net als Frans vrijwilliger bij het Rode Kruis. ‘Jullie moeten de 

anderen gaan alarmeren en snel naar het politiebureau op de 

Markt.’ De IJsseldijk dreigde te bezwijken, zowel bij Ouderkerk 

als bij Nieuwerkerk. Het Rode Kruis Korps ging brancards en 

dekens inladen in auto’s die de wasserijen beschikbaar stelden. De 

opdracht was om zieken en oude mensen uit de Krimpenerwaard 

te evacueren. De namen en adressen kregen ze van de huisarts in 

Stolwijk. De wegen waren overvol met vee dat ook weggevoerd 

werd en met auto’s die zand naar het gat in de dijk bij Ouderkerk 

moesten brengen. Er was overredingskracht nodig om mensen uit 

hun huis te krijgen. Die werden naar het klooster van de Paters 

Passionisten in Hekendorp gebracht, waar een noodhospitaal werd 

ingericht. Doodmoe kwamen de vrijwilligers die avond thuis. Het 

grootste gevaar voor de Krimpenerwaard was voorbij, omdat men 

erin was geslaagd het gat in de IJsseldijk bij Ouderkerk te dichten. 

Via de radio was duidelijk geworden dat het in Zeeland en op de 

Zuid-Hollandse eilanden veel erger was. Mej. dokter Kortenoever, 

commandant van het Korps Rode Kruis in Gouda, stelde een 

colonne beschikbaar voor hulp in het rampgebied. Dinsdag 3 

februari scheepte ook Frans IJsselstijn in Rotterdam in richting 

Dordtse Kil. Omdat er nog geen centraal overzicht was van de 

situatie, kreeg dr. Kortenoever vrij mandaat. Zij besloot om naar Oude-Tonge te varen, want daar 

zou het erg zijn. Dat klopte, het was een verschrikkelijke toestand, aldus Frans. De haven was 

bereikbaar en een stuk dijk begaanbaar, maar daarbuiten stonden de huizen tot op de 

bovenverdieping onder water. Een week van ijzige kou en diepe ellende maakten ze mee. Op zo’n 

ramp waren de vrijwilligers niet voorbereid; kadavers en wrakhout lagen in het water; lijken dreven 

rond. Het duurde tot zaterdag voor de professionele hulpverlening op gang kwam. Na een week 

werd de Goudse colonne uitgeput aan de Veerstal ontscheept. (GJJ) 

 

De complete interviews zijn terug te vinden op https://www.diegoude.nl/ in Nieuwsbrief 102, in 

Tidinge 2018 nr. 4 en in Tidinge 2016 nr. 1.  

Frans IJsselstijn 

https://www.diegoude.nl/
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Vijf nieuwe Stolpersteine bij de Joodse Jeugdfarm 
 

Soesja Citroen 

bericht dat er in 

november op 21 

verschillende 

plekken 45 nieuwe 

Stolpersteine 

bijkwamen. In de 

berm van Ridder van 

Catsweg 61 plaatste 

Gunter Demnig vijf 

Stolpersteine. Naast 

deze plek bevond 

zich ooit de Joodse 

Jeugdfarm op de 

Catharinahoeve. Het 

was een hoeve met 

een groot stuk land 

en een ophaalbrug 

over de sloot langs 

de weg, een 

opleidingsinstituut in 

de tuinbouw voor 

jongelui die naar het mandaatgebied Palestina wilden. Sinds 2012 liggen hier al negen Stolpersteine. 

Zoals bij de eerder gelegde stenen gaat Soesja Citroen de verhalen doorgeven, die zij schrijft over 

de betreffende Joodse bewoners. Zie ook https://map.stolpersteine.app/nl/gouda/locaties en 

www.xplregouda.nl. De verhalen zijn schrijnend. Ze eindigen met de moord op een onschuldig 

mens. In dit geval gaat het om: 

a. Herbert Asch (*1916 Bremen) was in 1938 nazi-Duitsland ontvlucht. Hij woonde anderhalf jaar 

op de Jeugdfarm. Op tussenstation Westerbork trouwde hij begin februari 1943 met 

verpleegster Estella Gosschalk. Zij werd twee weken later, direct na aankomst in Auschwitz, 

vermoord, Herbert op 30 april 1943.  

b. Gabriël Cohen (*1924 Kalkar) vluchtte in augustus 1939 als 15-jarige in zijn eentje met de trein 

via Nijmegen naar Gouda om twee maanden later leerling te worden bij de Joodse Jeugdfarm. 

Gabriël schreef een brief aan Koningin Wilhelmina waarin hij vroeg te bevorderen dat zijn al in 

1936 gearresteerde vader naar Nederland kon emigreren. Hij legde hierover nog een verklaring 

af bij de Goudse politie, maar de commissaris oordeelde, dat het allemaal niet zo’n vaart liep: 

‘Ze konden toch naar de VS emigreren.’ Gabriël werd op 4 juni 1943 meteen na aankomst in 

Sobibor vermoord.  

c. Isaäc Nico Goudsmit (*1923 Groningen) ging in augustus 1938 in opleiding op de Joodse 

Jeugdfarm. Zijn broer Bram was daar al, maar die emigreerde een jaar later naar Palestina. 

Isaäc woonde weer bij zijn ouders in Groningen toen het gezin gevangen werd gezet. In 

Auschwitz heeft hij enkele maanden dwangarbeid verricht voor hij eind februari 1943 stierf.  

d. Franz Hermann Selig Plato (*1921 Fulda) was in maart 1939 naar Nederland gevlucht. Hij 

woonde daarna een klein jaar op de Jeugdfarm en tussendoor nog op de Steinkade. In augustus 

1942 werd hij in Utrecht opgepakt. Na een maand dwangarbeid overleed hij eind oktober 1942 

in Auschwitz.  

e. Fritz Adolf Heinemann (*1923 Hannover) woonde met onderbreking tweeëneenhalf jaar op de 

Joodse Jeugdfarm. Zijn moeder Emilie Louise Salfeld was in 1937 met oma Fanny, zoon Fritz en 

twee kinderen uit haar eerste huwelijk, Arthur en Lily Gerzon, naar Den Haag gevlucht. Fritz 

ging vrijwel meteen als tuinbouwleerling op de Jeugdfarm wonen. In 1939 verhuisde hij naar 

zijn ouders in Den Haag. Vanaf september 1940 mochten buitenlandse vluchtelingen niet meer 

in de kuststreek wonen en verhuisde de hele familie naar Gouda. Fritz ging weer in de leer op 

de Joodse Jeugdfarm. Zijn familie woonde eerst in de Gravin Jacobastraat en vanaf april 1941 

op Krugerlaan 53, in het huis van de familie Tongerloo. Fritz was in Enschede toen er op 13 juni 

1941 Britse bommen vielen op de Krugerlaan. Zijn ouders Ludwig en Louise Heinemann en oma  

https://map.stolpersteine.app/nl/gouda/locaties
http://www.xplregouda.nl/
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Fanny kwamen daarbij 

om het leven. Ze 

werden begraven op 

de Joodse 

begraafplaats aan de 

Bloemendaalseweg. 

De rouwadvertentie in 

de Goudsche Courant 

van 14 juni 1941 

spreekt van een 

noodlottig ongeval. De 

familie in de 

Verenigde Staten 

verhult de oorzaak 

niet. ‘Ein 

Fliegerangriff setzte 

ihrem Leben ein 

gemeinsames Ende’ staat in Der Aufbau New York van 18 juni 

1941. Op 4 december 1942 werd Fritz in de buurt van Enschede 

opgepakt. Op 28 februari 1943 werd hij vermoord in Auschwitz. 

          

 

 

Peter Beukema onderzoekt de Tweede Wereldoorlog 
 

Gouda én Die Goude zijn versterkt met de komst van iemand die op het terrein van de Tweede 

Wereldoorlog onderzoek heeft gedaan en daar graag mee doorgaat. G.P.A. (Peter) Beukema groeide 

in de jaren ‘60 op in Kampen, waar de oorlog hem fascineerde vanaf het lezen van Reis door de 

nacht van Anne de Vries en de boeken van K. Norel. Na(ast) zijn studie politicologie in Amsterdam 

was hij lange tijd politiek actief, en werkzaam in het onderwijs en de financiële sector. Onderzoek 

doen naar de Tweede Wereldoorlog bleef altijd trekken. Daarbij richt hij zich met name op research 

en reconstructie van voorvallen die naar zijn oordeel niet of onvoldoende beschreven zijn, vaak om 

een gezicht te geven aan mensen van wie uit beeld is geraakt dat ze zo’n bijdrage hebben geleverd 

aan het verzet en de strijd voor vrijheid. Voor die onderzoeksprojecten zoekt hij bij voorkeur in 

‘eigen’ omgeving: dat kan Ten Boer in Groningen zijn, Kampen, Amsterdam of – zijn huidige 

woonplaats – Gouda. Wat betreft Gouda is de uitkomst van twee projecten inmiddels voor iedereen 

te zien.  

 Over verzetsman Toon Nieuwenhuisen, rijwielhandelaar, heeft Peter blogs gemaakt: over diens 

levensloop, over de tijd van 

verzet, arrestaties, 

gevangenissen en processen, en 

concentratiekampen in Frankrijk 

en Duitsland tot en met zijn 

overlijden in 1944.  

 Over de wapens in het 

kraamvrouwenportaal van de 

Sint-Janskerk waarvan de Duitse 

bezetter op 17 augustus 1942 

kennis kreeg, waarna enkele 

kerkvoogden en predikanten 

werden gearresteerd. RTV 

Gouwestad heeft een reportage 

gemaakt over dit onderzoek. Het 

is daarna voorzien van een 

tijdlijn en van een aantal foto’s.  

Een en ander is te vinden via https://www.triplers.nl/blog/categorie/gouda/.  

https://www.triplers.nl/blog/categorie/gouda/
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Nogmaals het Tapijthuis 
 

In de vorige Nieuwsbrief stond de oproep van het burgerinitiatief Tapijthuis om mee te denken over 

de toekomst van dit monumentale pand tussen de Molenwerf en Achter de Kerk dat recent door de 

erven Menno Meyer te koop is gezet. De initiatiefnemers hebben een oproep gedaan om beschikbare 

historische gegevens over het pand te verzamelen. Hierop werd gereageerd door leden van de 

werkgroep Gouda Tijdmachine, Marcel van Dasselaar en Henkjan Sprokholt. De meeste informatie 

komt van Henkjan. Het Tapijthuis komt diverse keren ter sprake in de publicaties die hij verzorgde 

voor Open Monumentendag.  

 

Het pand  

Wat de bebouwing betreft: er is nog nooit een volledig bouwhistorisch onderzoek van het pand 

gedaan, maar in zijn onderzoek voor de maquette en de reconstructietekeningen in Geschiedenis 

van Gouda is het Henkjan duidelijk geworden dat het pand delen kent, zoals het houtskelet en de 

‘gotische’ kaarsennissen in een van de muren, die teruggaan tot tenminste de 15e eeuw. In Gluren 

bij de buren wordt aangegeven dat op Molenwerf 9 de mooiste complete gebinten van Gouda te 

bewonderen zijn: houten stijlen (staande balken) tegen de muren, binten (de zware dekbalken van 

stijl naar stijl), korbelen (schuine hoekverbinding tussen stijl en gebint) en de hele kapconstructie 

daarboven. In Gouda in touw wordt het pand genoemd ‘zowel vanwege zijn zeer hoge ouderdom als 

vanwege het feit dat dit in archiefstukken bekend staat als het Tapijthuis’. Vermoedelijk gaat de 

oudste bebouwing zelfs terug tot het jaar 1369, toen de oude Motte (waar het kasteel van de Heren 

van der Goude stond) werd afgevlakt om er huizen op te bouwen. Van dit oudste pand zijn naar 

verwachting geen bovengrondse resten meer bewaard gebleven. 

 

Bewoners/eigenaren 

In het Repertorium van dr. Matthijs staat het overzicht van alle bewoners van ‘het kadastrale 

nummer C234’. Vanaf 1454 zijn hun namen teruggevonden in de archieven, maar vermoedelijk gaat 

de oudste bebouwing dus terug tot het jaar 1369. De naam Tapijthuis is mogelijk te koppelen aan 

Daniel Claesz, die in 1602 en 1605 ‘verver en say drapier’ als beroep had. In de 17e eeuw stonden er 

in het pand in elk geval weefgetouwen van Vlaamse tapijtwevers.  
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Ook in Gouda naar school kwam Molenwerf 

9 aan de orde, want daar ‘zat tientallen 

jaren de kloppenschool van Diewertje Jans’. 

Een verhaal over de kloppenschool komt 

weer uit de notulen van de kerkenraad van 

de Hervormde Gemeente. In de periode van 

1623 tot 1726 wordt met enige regelmaat 

bezwaar gemaakt tegen het geven van 

rooms-katholiek onderwijs door zogenaamde 

klopjes. Zo werden de ongehuwde vrouwen 

genoemd, die zonder het afleggen van een 

kloostergelofte zich onder andere wijdden 

aan een onderwijstaak. Een van die 

kloppenscholen was gevestigd in wat later 

het Tapijthuis genoemd is. In 1622 werd het 

pand door mr. Dirck Lethmaet verhuurd aan 

de klop Dieuwertgen Jans en enkele medebewoonsters. In 1623 verbood de magistraat Dieuwer Jans 

het schoolhouden, maar de maatregel werd niet streng gehandhaafd, integendeel. Het illegale 

onderwijs werd gegeven tegen de wens van de kerkenraad in. Dat het pand een bijzondere plek had 

bij de rooms-katholieken, blijkt ook uit Gebouwd op gewijde grond waar gewag gemaakt wordt van 

een intern conflict in 1663 bij de statie van de Jezuïeten aan de Keizerstraat. Er kwam een splitsing 

en Pater Possenier vertrok naar de Molenwerf, naar het huis van ene juffrouw De Jager en droeg 

daar op werkdagen de mis op. Ook daarbij ging het om het Tapijthuis. 

In 1737 werd het pand verbouwd en in de 19e eeuw nogmaals tot bierbrouwerij: Het Dubbele Anker 

van A.H.J. van Lom. Daarna diende het als pakhuis voor tweedehands meubelen en was het in 

gebruik bij de vader van de bekende schrijver Herman de Man. Kort voor de oorlog is er een 

restauratieontwerp voor het Tapijthuis gemaakt, waarbij de oude kruisvensters zouden worden 

hersteld en de muren ontpleisterd. De plannen werden evenwel niet uitgevoerd en de eigenaar, de 

Hervormde Gemeente, verkocht het pand omstreeks 1964. Daarna werd het onderdeel van de 

galerie van Menno Meyer. (met dank aan Marcel van Dasselaar, Henkjan Sprokholt en andere leden 

van de Gouda Tijdmachine) 

 

Zo is Gouda ontstaan (volgens ChatGPT) 
 

Ongetwijfeld hebt u via de media gehoord van de opkomst 

van ChatGPT, het gratis programma dat met kunstmatige 

intelligentie teksten maakt die steeds moeilijker te 

onderscheiden zijn van teksten die door een mens 

geschreven zijn. Over het gevaar en over de mogelijkheden 

ervan wordt discussie gevoerd. Dat het concept verder 

ontwikkeld wordt, staat vast, zeker nu Microsoft de komende 

jaren 10 miljard dollar wil investeren in OpenAI, het bedrijf 

dat ChatGPT heeft ontwikkeld. Om u een concreet beeld te 

geven van wat het programma doet, heeft Henkjan Sprokholt 

(leraar op het Coornhert Gymnasium en ook vanuit die 

hoedanigheid geïnteresseerd) de proef op de som genomen. 

Op 22 januari jl. voerde hij de vraag in: Hoe is de stad 

Gouda ontstaan?  

Dit zegt ChatGPT: 

‘De oorsprong van de stad Gouda gaat terug tot de Romeinse tijd. Er zijn verschillende theorieën 

over de oorsprong van de naam van de stad. Sommigen suggereren dat de stad vernoemd is naar de 

Germaanse stam van de Goudini, die in de regio woonden tijdens de Romeinse periode. Andere 

theorieën suggereren dat de naam afkomstig is van het Oud-Friese woord “goud” dat “goed” of 

“waardevol” betekent, omdat de stad een belangrijk handelscentrum was. De stad Gouda staat al 

eeuwenlang bekend om haar kaas, die nog steeds wordt geproduceerd, maar ook om kaarsen, pijpen 

en andere goederen. In de 12e eeuw kreeg de stad stadsrechten en groeide ze verder in handel en 

industrie.’ 
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Donkere sluis te vroeg donker gemaakt? 
een bijdrage van Hans du Pré 
 
Sinds wanneer is de naam Donkere Sluis in zwang? ‘Al sinds de dertiende eeuw’, staat in 
Geschiedenis van Gouda, het boek dat Die Goude heeft uitgegeven als aanzet tot de viering van 750 
jaar stadsrechten in 2022. Maar was de sluis toen al donker en werd hij daarom zo genoemd? Binnen 
de Stichting Gouda Sterk aan de IJssel kwamen wij daarover te spreken naar aanleiding van de 
afbeelding op pagina 32 en 33 van datzelfde boek, de weergaloos mooie impressie van Gouda in 
1353, gemaakt door Paul Becx op basis van onderzoek van Henkjan Sprokholt. Hieronder een 
uitsnede van de afbeelding, in geel zijn plaatsaanduidingen toegevoegd. 

 
De balkenconstructie met jukken was helemaal niet zo donker. Dat weten we omdat dit type sluis 
nog steeds langs de Rotte te vinden is: het Boterdorpse Verlaat en het Bleiswijkse Verlaat. De 
hefdeuren die dit type sluis oorspronkelijk kende, zijn in deze verlaten mettertijd vervangen door 
puntdeuren: twee deuren die tegen het hoge water in onder een punt tegen elkaar aansloten. Het 
wiel waarmee de hefdeur werd opgehesen, is bij het Bleiswijkse Verlaat wel behouden gebleven. 
Ook in Gouda zijn na 1600 de hefdeuren en de houten sluiswanden van de toen nog niet zo donkere 
sluis vervangen door puntdeuren en gemetselde sluiswanden. Dat bood tevens een goede fundering 
om een brug over de sluis heen te leggen. 
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In 1649 ligt er – blijkens de stadskaart van 
Blaeu - al een brug over de Donkere Sluis, 
op de kaart nog aangeduid als ‘De Sluys’. 
Na die tijd is de naam Donkere Sluis 
waarschijnlijk in de volksmond ontstaan, 
omdat het daar daadwerkelijk donker werd, 
als de sluisdeuren aan beide zijden gesloten 
waren, terwijl de brug er in volle breedte 
overheen lag. Van zeker 1649 tot 1935 
heeft over 'De Sluys’ oftewel de Donkere 
Sluis een brug gelegen, die later de naam 
Sint Jansbrug kreeg. In de periode van 1860 
tot 1935 was de Sint Jansbrug een 
draaibrug. De vaarroute door de binnenstad 
was toen een staandemastroute en alle 
bruggen moesten geopend kunnen worden. 
De toenmalige brug was minder breed dan zijn voorganger en dat maakte de Donkere Sluis, vooral 
als de brug open stond, tijdens het schutten alweer een stuk minder donker. Vóór 1860 waren 
staande masten ongewenst op de vaarroute over de Gouwe achter Gouda. Zo’n mast nodigde 
immers uit tot zeilen en dat beperkte de capaciteit van de vaarroute. Schepen werden toen 
voortgetrokken met touwen vanaf de kant, het zogenaamde jagen over jaagpaden. De staande 
masten werden tussen 1250 en 1860 met de stadskraan (ook te zien op de kaart van Blaeu 1649) uit 
het schip gehesen en liggend meegevoerd. In 1935 is de huidige Sint-Jansbrug gebouwd. Dat is een 
vaste brug die vóór de Donkere Sluis ligt. Daardoor ligt de sluis vandaag de dag in het volle zonlicht. 
Desalniettemin bleef de naam Donkere Sluis bestaan. Zie verder: https://goudasterkaandeijssel.nl/. 
 
 

Een nieuwe afbeelding van Aert van Waes, 
een bijdrage van Henkjan Sprokholt 
 

 
Op 19 december jl. vond Bob Coret van de Gouda Tijdmachine – in de vorige Nieuwsbrief stond een 
interview met hem – in het bestand van het RKD-Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis een 
tekening in zwart krijt van de Goudse kunstenaar Aert van Waes (1620-1664). De letters RKD staan 
voor Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie, een naam die niet meer in gebruik is. Zij 
verzamelen documentatiemateriaal – informatie en afbeeldingen – van kunstvoorwerpen van 
Nederlandse kunstenaars. Wilt u inzoomen? Zie https://rkd.nl/nl/explore/images/231532. 
De gevonden afbeelding heeft het RKD van de veilingsite van Sotheby’s, waar de tekening in 2021 
ter veiling werd aangeboden. Voor zover ik begrijp van de sites van Sotheby’s en de RKD, is de 
tekening toen niet verkocht. Waar hij nu is, is niet duidelijk, maar dat heb ik nagevraagd. Toen hij 
werd aangeboden, werd de tekening beschreven als ‘View of Dordrecht with a man reclining and 
smoking a pipe in the foreground’. Die verkeerde toeschrijving is in 2021 door Laurens 
Schoenmaker, medewerker van het RKD, gecorrigeerd. Hij herkent er terecht een Gouds 

Het Bleiswijkse Verlaat 

https://goudasterkaandeijssel.nl/
https://rkd.nl/nl/explore/images/231532
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stadsgezicht in. Het kunstwerkje van 137 bij 320 mm is gesigneerd en gedateerd ‘A.V. Wais fecit 
1641’.   
De tekening laat Gouda van een minder gebruikelijke kant zien, namelijk vanuit het westen. Uiterst 
links zien we de Potterspoort, een aantal molens langs de Turfsingel, een paar torens van 
waarschijnlijk de Joostkapel, de Barbaratoren en op de achtergrond de Onze-Lieve-Vrouwetoren. 
Verder naar rechts valt met moeite de Dijkspoort of Rotterdamse Poort te ontwaren met pal 
erachter het stadhuis op de achtergrond. Dan een wat onbeholpen weergave van de Sint-Janskerk, 
het Catharinagasthuis, weer wat torenspitsen en een molen, mogelijk aan de Schielands Hoge 
Zeedijk, om uiterst rechts te eindigen met de Chartertoren en molen ’t Slot.   

Maar dit fraaie stadsgezicht roept ook vraagtekens op. Bij het project Gouda Tijdmachine zijn we 
namelijk bezig van alle beeldmateriaal in het SAMH het ‘camerastandpunt’ en de ‘beeldhoek’ te 
bepalen. In ons geval: waar zat de 21-jarige Van Waes toen hij deze tekening vervaardigde? En dan 
worden we ineens geconfronteerd met een probleem, want er blijken meer standpunten te zijn. Dat 
maakt de herkenning van sommige bouwwerken lastig. In een nog te verschijnen artikel in de 
Tidinge kom ik op dit probleem terug. Dan nemen we meteen die andere tekening van Van Waes, 
het al vaker gepubliceerde IJsselzicht uit de collectie van het Rijksmuseum, onder de loep.  
 
Wikipedia vertelt ons het volgende over Aert van Waes: hij was een Goudse tekenaar en schilder, 
die vooral bekend is geworden door zijn prenten van boeren, landlopers en zigeuners. Hij was een 
leerling van de Goudse schilder Wouter Crabeth en leerde etsen van Reinier van Persijn, eveneens 
een Gouwenaar. Volgens 
Ignatius Walvis schilderde 
hij ‘aartige boerterijen’ en 
zou hij in 1649 te Gouda 
zijn overleden na een 
‘grand tour’ naar Frankrijk 
en Italië. Volgens het RKD is 
hij echter pas na 1664 
overleden. Van Waes voelde 
zich miskend als kunstenaar 
en heeft zijn chagrijn 
uitgebeeld door zichzelf als 
schilder te tekenen, terwijl 
hij gehurkt voor zijn 
schildersezel zijn behoefte 
doet op zijn palet. ‘Omdat 
ick door de konst niet quam 
tot myn vermeten, soo heb 
ick als ghij siet in de pinseel 
ghescheten,’ luidt het 
onderschrift. 
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De engelen van Luther, 
een bijdrage van William Bik  
 

Twee jaar geleden werd de Sint-Joostkapel van de Goudse Lutherse 

gemeente gerestaureerd. Bij de voorbereidingen kwam de vraag 

boven waar de twee engelen gebleven waren, die ooit bij het orgel 

in de kapel hoorden. Op een foto uit 1895 zijn ze duidelijk te zien. 

Daarop is echter niet het huidige orgel van de kerk afgebeeld, want 

dat moest toen nog gebouwd worden. Het gaat om het eerste orgel 

dat in de geschiedschrijving van de Lutherse gemeente in Gouda in 

1745 genoemd wordt. Het betreft het instrument dat afkomstig was 

uit de Sint-Janskerk in Gouda, in 1558 gebouwd door Hendrick 

Niehoff, de voorganger dus van het beroemde Moreau-orgel. De 

Lutherse gemeente kocht het voor 1080 gulden. Een plaatselijke 

kunstenaar, Wilhelmus van Dauw (Willem Dauw), heeft in 1745 niet 

alleen twee grote engelen aan de orgelkast toegevoegd, maar ook 

twee kleine figuren, een jongetje met een fluit en een meisje met 

een harp, alsmede een zwaan. In de kerk hangen twee 

gezangborden, die ook in 1745 gemaakt zijn. Gezien de 

overeenkomsten met de engelen zijn deze waarschijnlijk ook door 

Willem Dauw vervaardigd. 

Aan het eind van de 19e eeuw toonde het Niehoff-orgel, zowel het 

front als het pijpwerk, te veel mankementen om te restaureren. De kerkmeesters lieten er een foto 

van maken met het oog op mogelijke verkoop. Voor een nieuw orgel werd aan twee orgelbouwers 

prijsopgave gevraagd. De firma Maarschalkerweerd werd gekozen. Het nieuwe orgel werd ingewijd 

op 13 mei 1900. De zwaan van het oude orgel kwam boven op het nieuwe te staan en de engelen 

werden aan de zijkant van de kast geplaatst. De twee andere figuren, het meisje en het jongetje, 

zijn waarschijnlijk als afscheidscadeau of attentie geschonken. Het is niet bekend waar ze zich 

momenteel bevinden. Ze gingen in elk geval niet mee naar R.-K. kerk van de Heilige Cosmas en 

Damianus in Abcoude, waar het oude orgel terechtkwam en waar het nog steeds te zien is. Wel zijn 

de renaissanceorgelkassen nu leeg en is de lampet verdwenen. 

 

In 1957 werd het 

Maarschalkerweerdorgel 

gerestaureerd en kennelijk 

werden toen de twee 

engelen niet teruggeplaatst. 

Waar ze waren, bleef tot de 

restauratie van 2000 een 

raadsel. Toen bleek dat ze 

achter het orgel tussen de 

oude muren van de 

oorspronkelijke toren 

stonden. Nadere studie wees 

uit dat ze daar al in 1950 

opgeborgen waren. Een 

bijzondere plaats, want het 

kostte veel mankracht om ze 

tevoorschijn te halen. 

Het gaat om twee 

vrouwelijke engelen met een bazuin en een palmtak. De ene palmtak is kaal, de andere met 

vruchten. Gezien hun gewicht ‘zweefden’ ze niet door het luchtruim. Ze zijn nu zorgvuldig 

gerestaureerd. De gouden bolletjes en de bazuinen waren nog met het originele bladgoud belegd en 

zijn daarom alleen afgestoft. Aan de palmtakken is niets gebeurd. Ze zien eruit zoals ze 250 jaar 

geleden gemaakt zijn. Het houtwerk is voorzichtig bijgewerkt. Losse onderdelen zijn teruggevonden 

en weer toegevoegd. Vanzelfsprekend zijn beide engelen vervolgens weer in de kerk opgesteld. Niet 

meer aan de zijkanten van het orgel, maar tegen de wanden van de kerk.   
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Lange Tiendeweg 90, 
Goudse gevels 8: tekeningen van Peter van der Kroef 
 

Deze keer een tekening die Peter van der Kroef in 2009 maakte van het pand op Lange Tiendeweg 

90/hoek Geuzenstraat. ’t Matelootje zegt u meteen. De winkel is een begrip, ook voor mensen die 

niet regelmatig een nieuw hoofddeksel nodig hebben. Op de gevel prijken twee stenen, die samen 

‘bewijzen’ dat dit ’t Oude Koetshuijs is. Daarboven zijn twee paardenhoofdjes te zien. Is een 

paardenstal ook een koetshuis? In Nieuwsbrief 97 (van september 2018) schrijft Gerard van 

Domselaar, toen uitbater van Guesthouse De Utrechtsche Dom, dat het hier gaat om de paardenstal 

die sinds 1754 gevestigd was aan de overkant van de Geuzenstraat. De oorspronkelijke uitspanning 

met die naam, later café-restaurant, had zijn hoofdingang op 

Lange Tiendeweg 88, waar nu restaurant Roma gevestigd is. 

Volgens Gerard werd juist het Guesthouse op Geuzenstraat 6 in 

1875 als koetshuis gebouwd. Misschien is het allebei waar, want 

stadsarchivaris J. Geselschap schreef op 11 juli 1974 in de 

Goudsche Courant dat uitspanning De Utrechtsche Dom stallen had 

voor zestig paarden en koetsen. Hoedenspeciaalzaak ’t Matelootje 

hanteert zelf het woord koetshuis niet: ‘Waar nu onze hoeden 

liggen, klonk vroeger hoefgetrappel. Ons authentieke pand (………) 

was rond 1880 de paardenstal van een herberg.’ 

(https://www.matelootje.nl/). Volgens het besluit van B&W 

Gouda tot aanwijzing als gemeentelijk monument (zie:  

https://gis.gouda.nl/docs/documenten/WKPB/GM%20361.pdf) 

gaat het om een voormalige stal die uit 1889 dateert. Gaat de 

werkgroep de Gouda Tijdmachine vastleggen hoe het precies zit? 

(GJJ)  

https://www.matelootje.nl/
https://gis.gouda.nl/docs/documenten/WKPB/GM%20361.pdf
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Carla Rodenberg en haar Gouwenaars (22): Robbert Hogenelst 
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De suggestie voor het 22e portret in deze serie komt van Koos Boonstra. De oud-leraar is huisvriend  

van Carla Rodenberg en Gerard Bakker en hij heeft destijds oud-leerling Robbert Hogenelst met 

Carla in contact gebracht. Robbert wil zich dan - twintig jaar oud - laten portretteren en dat 

schilderij aanbieden aan zijn ouders als dank voor de opvoeding. Carla heeft - naast het hier 

afgebeelde portret – een tweede, ‘zittende’ versie gemaakt. Het eerste hangt nu bij hem thuis; het 

tweede op het kantoor van Robbert. 

 

Het schilderij toont Robbert in 1983, op de voet van 

volwassenheid, blozend van vertrouwen in de toekomst. 

Bij de naam Hogenelst denkt u wellicht aan de vier broers 

met die naam die allemaal in de autobranche zaten. Van 

de jongste, Jan Hogenelst van de Fugo en Concordia, kent 

u het Gouwe Verhaal in Tidinge van Die Goude 2021 nr. 3. 

Robbert Hogenelst is een zoon van diens broer Joop, die 

samen met weer een andere broer, Dirk, de Volvo-DAF-

garage op de Voorwillenseweg voerde. De Robbert van het 

portret heeft nog geen duidelijk idee hoe zijn leven er 

verder uit zal zien. Garagist worden wil hij echter zeker 

niet. Zijn opleiding, na de L.E.A.O. uiteindelijk afgerond 

in Londen, en zijn loopbaan verlopen niet rechtlijnig. 

Verkoop en juwelen spelen een rol. Die loopbaan voert via 

o.a. Prenatal en Vendex tot de rol van commercieel 

directeur. Rond de eeuwwisseling begint het 

ondernemersbloed van de familie te kriebelen. Robbert zet zelf een bedrijf op. Het in Gouda 

gevestigde ‘All about people’ levert diensten in de sfeer van personeel en organisatie. Hij voelt dat 

er ruimte is voor de specialisatie conflictbemiddeling, waarvoor hij aanvullend een opleiding doet. 

Hij leidt nu zelf ook mediators op. Mediation staat dan ook pront op de gevel van zijn kantoor (sinds 

2008) aan de Fluwelensingel, op de hoek van Klein Amerika, waar voorheen een 

uitvaartonderneming zat. ‘Omgaan met verandering lukt het best, wanneer je je diepere drijfveren 

kent. Dat geldt net zo goed voor mezelf,’ zo rondt Robbert Hogenelst de kennismaking af. (GJJ) 

 

 

Fotoverantwoording en colofon  
Nico J. Boerboom: blz. 1 en 10(b) Rinus Lasschuyt: blz. 7, 8, 16 en 21(o) 

Beeldbank SAMH: blz. 5, 11, 12, 13(b) en 14 Gert Jan Jansen: blz. 2, 3(b), 22(o) en 24 

Tosco van Gessel: blz. 6 Rien de Jong: blz. 9 

Marco Laman: blz. 10(o) Collectie-IJsselstijn: blz. 13(0) 

RTV Gouwestad: blz. 15(o) Paul Becx: blz. 18 

Hans du Pré: blz. 19(b) Collectie RKD: blz. 19(o) en 20 

Lutherse gemeente Gouda: blz. 21(b) Peter van der Kroef: blz. 17(b) en 22(b) 

Carla Rodenberg: blz. 23  

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

tijdschrift of website 

b=boven; o=onder 

 

De Nieuwsbrief van Die Goude komt zeker 7 x per jaar uit.  

Redactie: Gert Jan Jansen (hoofdredacteur), Yvonne Balvers, 

Marjan Veerman en Jean-Philippe van der Zwaluw (redacteuren),  

Rinus Lasschuyt (fotobewerking) en Kenny Louwen (tekstredacteur). 

Oplage: 1025, waarvan 50 op papier. 

Druk papieren versie: Luma Printservice Stolwijk 

Redactie afgesloten op 11 februari 2023. 

 

De Nieuwsbrief: uitgave van de Historische Vereniging Die Goude 

Redactieadres: Postbus 307, 2800 AH Gouda 

Mailadres:   nieuwsbrief@diegoude.nl 

Websites:   https://www.diegoude.nl/  

Facebook:   ‘Historische-Vereniging-Die-Goude’  

mailto:nieuwsbrief@diegoude.nl
https://www.diegoude.nl/
https://www.facebook.com/Historische-Vereniging-Die-Goude-1532856827001744/?fref=ts

