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Algemene Ledenvergadering 12 april 2023 (inclusief lezing en 
informele afsluiting) 
 
Het bestuur van de Historische Vereniging Die Goude nodigt de leden uit voor de Algemene 
Ledenvergadering (ALV) die op woensdagavond 12 april a.s. wordt gehouden in sociëteit Concordia, 
Westhaven 27.  
De avond begint om 20:00 uur met een lezing door Bob Coret en Henkjan Sprokholt over de Gouda 
Tijdmachine, het samenwerkingsproject van Die Goude en het Streekarchief Midden-Holland (zie 
blz. 5). Na een korte pauze volgt (naar verwachting rond 21:00 uur) de eigenlijke ledenvergadering.  
Na de Algemene Ledenvergadering kunt u als lid onder het genot van een hapje en een drankje van 
gedachten wisselen met de bestuursleden en de leden van de verschillende commissies en 
werkgroepen. 
In deze Nieuwsbrief treft u het volledige activiteitenverslag 2022 aan. De redactie heeft een 
samenvatting gemaakt van de financiële stukken (punt 4-5-6) en van de overige voorstellen. De 
integrale tekst van alle voorstellen treft u aan op onze website https://www.diegoude.nl/. 
Dat zijn de officiële vergaderstukken. 
 

Agenda ledenvergadering: 
De agenda voor de ledenvergadering ziet er als volgt uit: 

1. Opening; 

2. Verslag van de Algemene Ledenvergadering van 13 april 2022; 

3. Activiteitenverslag over 2022 (zie speciale bijlage bij dit nummer); 

4. Financieel jaarverslag over 2022, ingeleid met het verslag van de kascommissie;  

5. Begroting voor het boekjaar 2023 annex voorstel tot vaststelling contributie 2024; 

6. Wisseling bestuursleden; 

7. Organisatieontwikkelingen; 

8. Rondvraag; 

9. Sluiting. 
 

Financiën (agendapunten 4, 5 en 6) 

 

 
Het bestuur legt het financieel jaarverslag (de jaarrekening) 2022 ter vaststelling voor, alsmede de 
balans per 31 december 2022. Ook wordt voorgesteld de begroting 2023 vast te stellen en de hoogte 
van de contributie in 2024 te bepalen. 
 

https://www.diegoude.nl/
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a. Jaarrekening 2022 en afrekening Gouda750- projecten 
De jaarrekening laat een batig saldo zien van € 4.705. Dat is € 1.753 hoger dan in de begroting 
voorzien. Het bestuur stelt voor om het batig saldo toe te voegen aan het eigen vermogen. 
De grootste (> € 1.000) afwijkingen tussen begroting en realisatie betreffen de volgende posten: 
Geen boekuitgave gedaan  € 5.000 positief effect op resultaat; 
Netto opbrengst Stadhuisdienst  € 2.762 idem; 
Verkoop boeken    € 2.083 negatief effect op resultaat; 
Kosten Tidinge:    € 2.002 idem; 
Kosten webbeheer en internet  € 1.946 positief effect op resultaat; 
Resultaat banken beleggingen  € 1.629 negatief effect op resultaat; 
Kosten lezingen    € 1.274 idem; 
Donaties en overige baten  € 1.027 positief effect op resultaat. 
Zie de toelichting in de vergaderstukken. 
Alle eenmalige projecten in het kader van Gouda750 en DieGoude90 zijn uitgevoerd op basis van de 
reservering ‘overige activiteiten’. De afrekening laat een overschot zien van € 8.872.  
 
b. Balans per 31 december 2022 
Bij besluit van de ALV van april 2022 is € 30.000 onttrokken aan het eigen vermogen voor 
activiteiten in het kader van Gouda750 en voor activiteiten in het kader van het lustrum van Die 
Goude. Een andere mutatie op de balans betreft het toevoegen van een ‘reservering watergilde’ 
van € 17.500. Ook op de balans terug te vinden de (positieve) saldi van de jaarrekening (€ 4.705) en 
de reserve overige activiteiten (€ 8.872) waarvan wordt voorgesteld die per 1 januari 2023 toe te 
voegen aan het eigen vermogen. De post liquide middelen is aan het eind van 2022 op de balans  
€ 2.115 hoger dan aan het begin.  
 
c. Advies kascommissie 
De kascommissie heeft op 11 maart 2023 schriftelijk rapport uitgebracht. Het slot:  

 
d. Begroting 2023  
Het bestuur meldt dat de begroting 2023 een voortzetting is van de reguliere begrotingen van de 
afgelopen jaren met een paar extra accenten. De omvang van de begroting stijgt van € 36.900 naar 
€ 42.381. Het bestuur berekent een tekort van € 4.838. De belangrijkste verschuivingen betreffen 
een nieuwe post voor ledenwerving en communicatie (€ 3.000) en verhogingen voor werkgroepen  
Tidinge (+€ 4.000), Lezingencommissie (+€ 1.125) en het Watergilde (+€ 940). Verhoogd met € 1.200 
is ook de post ’kosten boekenverkoop’. Nieuw in de begroting is het geraamde verlies van € 1.400 
op ‘inkoopwaarde verkochte boeken’. De post van € 5.000 voor de uitgave van een boek staat niet 
meer in de begroting, maar hiervoor blijft een reservering opgenomen in de balans. Op de 
beleggingen wordt in 2023 een positief saldo van € 1.000 geraamd. 
 
e. Benoeming kascommissie 2023 
Conform de statuten benoemt de algemene ledenvergadering jaarlijks een commissie tot onderzoek 
van de financiële stukken. De commissie bestaat uit gewone leden, die geen deel mogen uitmaken 
van het bestuur. Het bestuur stelt voor in de kascommissie 2023 opnieuw te benoemen: Richard 
Okkerse, Henk de Vries en Fred de Mooij. 
 
f. Contributieverhoging in 2024 
Om de inflatie van de afgelopen periode op te vangen stelt het bestuur voor om in 2024 de 
contributie te verhogen van € 28 tot € 30 per jaar. 
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Wisseling bestuursleden (agendapunt 7) 

De ALV bepaalt het aantal bestuursleden: het moet een oneven aantal zijn, minimaal zeven, aldus 
artikel 10 van de statuten. In het huishoudelijk reglement staat dat bestuursleden door de ALV 
worden benoemd voor een periode van vier jaar. Een bestuurslid kan één keer voor eenzelfde 
periode worden herbenoemd. De bestuursfuncties worden onderling verdeeld. 
Dit jaar zijn er drie bestuursleden aftredend: Eric Boers en Marilou Remmelts zijn aan het einde van 
hun (eerste) termijn van vier jaar en Marc Couwenbergh gaat verhuizen naar de Achterhoek. Eric 
Boers en Marilou Remmelts zijn herkiesbaar voor een tweede termijn en stemmen beiden daarmee 
in. Daarnaast bestaat nog de vacature-De Haan, waarvoor het bestuur tussentijds – in afwachting 
van de eerstvolgende ledenvergadering – Lenny Roelofs heeft aangezocht als waarnemend 
bestuurslid. In Nieuwsbrief 125 van september 2022 is zij voorgesteld. Zie 
https://www.diegoude.nl/wp-content/uploads/2022/12/Nieuwsbrief-nr.125-augustus-2022-v2.pdf 
Het bestuur stelt voor om Lenny Roelofs te benoemen als bestuurslid en Eric Boers en Marilou 
Remmelts te herbenoemen. Het bestuur doet geen voorstel over het al dan niet vervullen van de 
vacature-Couwenbergh. 
 

Organisatieontwikkeling (agendapunt 8) 
Het bestuur werkt aan de voorbereiding van het beleidsplan voor de periode 2024-2027. Het huidige 
beleidsplan loopt aan het eind van dit jaar af. Aangezien het ledental weer tot onder de 1000 is 
gezakt, zal daarin in elk geval aandacht worden besteed aan de werving en de binding van leden. 
Ook wordt in dat kader nagedacht over de wenselijke omvang van het eigen vermogen.  
 
Vooruitlopend op dat nieuwe beleid signaleert het bestuur knelpunten in de organisatie. Op alle 
fronten verdient de communicatie binnen de vereniging verbetering: tussen bestuur en 
werkgroepen/commissies, tussen bestuur/commissies en leden, tussen de commissies onderling en 
tussen de vereniging en de inwoners van Gouda. Het bestuur wil meer samenhang en 
‘kruisbestuiving’ binnen de vereniging. Hierover heeft het bestuur ideeën geformuleerd. Gedacht 
wordt aan een clustering van de werkgroepen rond een bepaald thema, waarvan dan een bestuurslid 
trekker wordt. Om samenwerking te bevorderen zouden de clusters 2 tot 4 keer per jaar de stand 
van zaken met elkaar kunnen doornemen. Naast de ledenvergadering zou er elk jaar een tweede 
ledenbijeenkomst kunnen komen waarin de werkgroepen/commissies aangeven wat ze van plan 
zijn, vragen hoe activiteiten zijn ervaren en waarin de aanwezigen worden uitgedaagd om ook 
actief deel te nemen. Aan de ALV wordt gevraagd die ideeën te ondersteunen. 
  

Lenny Roelofs Marc Couwenbergh 

https://www.diegoude.nl/wp-content/uploads/2022/12/Nieuwsbrief-nr.125-augustus-2022-v2.pdf
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De Gouda Tijdmachine (GTM), lezing woensdag 12 april door 
Bob Coret en Henkjan Sprokholt 
 

De maquette van Gouda 

1562 in het museum is het 

bewijs dat je met ‘saaie’ 

gegevens uit het archief 

iets bijzonders kunt maken. 

Door huis voor huis 

archiefbronnen door te 

snuffelen is uiteindelijk dit 

betrouwbare schaalmodel 

ontstaan. Met die gegevens 

uit het archief kunnen we 

nog veel meer mooie dingen 

maken. De hoeveelheid informatie die er ligt opgeslagen, is enorm. Gegevens over percelen, over 

belastingopbrengsten, over strafzaken, over gebouwen en vooral: over mensen, over Gouwenaars. 

Wat zou je wel niet kunnen maken als je ál die gegevens zou verzamelen? 

Dat is precies waar een groep van inmiddels zo’n zeventig enthousiastelingen al meer dan vijf jaar 

mee bezig is. Elke archiefbron wordt gelezen en opgeslagen in een gigantisch computerbestand: de 

Gouda Tijdmachine (GTM). Ook prenten, foto’s, kaarten, museumvoorwerpen, archeologische 

vondsten, bouwtekeningen enz. worden gedigitaliseerd en aan het bestand toegevoegd. 

Het initiatief van enkelingen is inmiddels omarmd door de Historische Vereniging Die Goude en het 

Streekarchief Midden-Holland. Vrijwilligers zijn wekelijks bezig met het lezen van bronnen en het 

invoeren van gegevens in de computer. Saai? Nee hoor, gezellig in de Chocoladefabriek en 

leerzaam. Regelmatig staan medewerkers voor verrassingen. 

 

Over hoe het zo gekomen is, wat er allemaal gebeurt en wat er allemaal met de ingevoerde 

gegevens kan, vertellen Bob Coret (foto links) en Henkjan Sprokholt (foto rechts) op 12 april a.s. 

meer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bob Coret is actief op het snijvlak van IT en erfgoed. Via KB | nationale bibliotheek helpt hij 

erfgoedinstellingen in het Netwerk Digitaal Erfgoed. Via zijn eigen bedrijf Coret Genealogie 

ontwikkelt hij internetdiensten voor stamboomonderzoekers als Open Archieven en Genealogie 

Online. 

Henkjan Sprokholt doceert in het dagelijks leven Klassieke Talen op het Coornhert Gymnasium en is 

in zijn vrije tijd bezig met allerlei onderzoek naar de ruimtelijke ontwikkeling van Gouda. Zijn 

publicaties, lezingen, de cursus Goudologie en de maquette in het museum zijn voorbeelden van 

zijn werk. 

 
De lezing is in sociëteit Concordia, Westhaven 27, begint om 20.00 uur en is gratis toegankelijk. 
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Nieuwe structuur voor werkgroep Gouda Tijdmachine 
 
De werkgroep Gouda Tijdmachine (samenwerkingsproject 
tussen Die Goude en Streekarchief Midden-Holland) heeft 
sinds ongeveer september vorig jaar een vernieuwde 
opzet. Daar was behoefte aan bij deze werkgroep, niet 
omdat het project niet loopt, maar juist omdat het erg 
goed gaat. Er zijn door heel veel vrijwilligers al erg veel 
gegevens gedigitaliseerd en er staat nog veel meer op 
stapel. Veel van de reeds beschikbare digitale gegevens 
zijn verwerkt in de website van de Gouda Tijdmachine 
(https://www.goudatijdmachine.nl), waar ook al eerste 
pogingen zichtbaar zijn om gegevens aan elkaar te 
koppelen en te visualiseren als een proces in de tijd. Ook 
zijn er steeds meer externe partijen die interesse hebben 
in het project. Bijvoorbeeld de Gemeente Gouda, 
Netwerk Digitaal Erfgoed, Tijdmachineprojecten in 
andere steden. Door al dit succes was er behoefte aan 
meer structuur in de werkgroep om alles in goede banen 
te leiden. Dat heeft geresulteerd in het opsplitsen van de 
kerngroep in vier projectgroepen, elk met een eigen 
taakomschrijving. Dit wordt aangestuurd door een 
‘driehoek’: de directeur Streekarchief Midden-Holland, 
een bestuurslid van Die Goude en een projectleider. 
 
De nieuwe structuur is in onderstaande figuur 
weergegeven. 
 

 
Vanuit deze nieuwe opzet zijn er al verschillende initiatieven genomen. Zo was er onlangs een 
presentatie van de Gouda Tijdmachine voor diverse geïnteresseerden, o.a. diverse afdelingen van 
de Gemeente Gouda, Netwerk Digitaal Erfgoed, bestuur en verschillende werkgroepen van Die 
Goude. Iedereen was zeer enthousiast over opzet en voortgang. Ook was er op 23 maart in Gouda 
een landelijke bijeenkomst van tijdmachineprojecten en andere geïnteresseerden op het gebied van 
digitaal erfgoed in Nederland. De interesse was groot met meer dan 50 deelnemers. En op 12 april 
verzorgt Henkjan Sprokholt, voorafgaand aan de Algemene Ledenvergadering van Die Goude, een 
lezing over de Gouda Tijdmachine (zie aankondiging op blz. 5). Kortom, het project verloopt erg 
goed en er is nog heel veel te verwachten van deze groep! (Peter Kuppen) 
  

Peter Kuppen 

https://www.goudatijdmachine.nl/
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Nieuwe uitgave over Goudse architecten in voorbereiding, 
een bijdrage van de Boekencommissie  
 
Een nieuwe uitgave van Die Goude staat op stapel. Bianca van den Berg en Marije Strating werken 
aan een boek over Goudse architecten. Naast de topmonumenten Stadhuis, Sint-Janskerk en Waag, 
herbergt Gouda ook bijzondere gebouwen uit eind 19e eeuw en uit de 20e eeuw tot en met de 
wederopbouw, getekend door Goudse architecten als Nederhorst en Dessing. Bijvoorbeeld de 
Gouwekerk, het voormalige bankgebouw aan de Turfmarkt en de Jozefbuurt. Ook Gouda Noord, dat 
verrees na de Tweede Wereldoorlog, is grotendeels getekend door architect Jac. P. Dessing. Deze 
architecten zijn dus verantwoordelijk voor veel gevels waar we vandaag de dag veelal achteloos aan 
voorbijlopen. Ten onrechte, menen Marije en Bianca. Deze Goudse architecten en ontwerpen 
verdienen meer aandacht. Met hun publicatie laten ze zien waarom. De planning is dat het boek in 
september 2024 verschijnt. (Marc Couwenbergh)  

De boekencommissie van Die Goude op 26 januari jl. bijeen voor overleg met de auteurs. V.l.n.r.: Marc Couwenbergh, Marije 
Strating, Silke Muylaert, Bianca van den Berg en Ton Schönwetter 

 

Lezingencommissie zoekt versterking 
 

Geniet u ook zo van de lezingen die Die Goude regelmatig in sociëteit 
Concordia organiseert? Misschien weet u dat deze lezingen tot stand 
komen door de inspanningen die de Lezingencommissie hiervoor 
verricht. Op dit moment bestaat deze commissie uit Silke Muylaert, 
Christiaan van der Spek, Bas Weenink en Paul van der Pol. Rond juni 
2023 zal Bas Weenink stoppen met zijn werkzaamheden voor de 
Lezingencommissie. Daarom is zij op zoek naar versterking. 
 
De Lezingencommissie organiseert jaarlijks zes of zeven lezingen. Elk 
jaar is er in september tevens een lezing die wordt georganiseerd in 
samenwerking met de Stichting Open Monumentendag. 
Ongeveer een halfjaar voor de aanvang van het nieuwe kalenderjaar 
worden de onderwerpen voor een nieuwe lezingenserie bepaald. 
Hiervoor worden ook potentiële sprekers benaderd. De 
Lezingencommissie vergadert enkele keren per jaar bij een van de 
leden thuis. 

Lijkt het u leuk om lid te worden van de Lezingencommissie? U hoeft geen historicus te zijn, maar 
enige historische kennis van Gouda is uiteraard wel een voordeel. Hebt u interesse, neemt u dan 
voor een vrijblijvende kennismaking contact op met de voorzitter van de Lezingencommissie, Paul 
van der Pol, via e-mail pmvanderpol@gmail.com, of tel. 06-81148631.  

Paul van der Pol 

mailto:pmvanderpol@gmail.com
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Excursiecommissie vraagt uw mening! 
 

De Excursiecommissie - Lenny Roelofs en 

Jan Verkerk (zie foto links) - vraagt de 

leden van Die Goude hierbij om hun 

mening over excursies van de 

vereniging. Jan en Lenny zijn druk bezig 

met de voorbereidingen voor de tweede 

excursie van dit jaar, die gepland staat 

voor zaterdag 30 september.  

Jan en Lenny zijn benieuwd wat de 

leden van de excursies vinden, of er nog 

behoefte is aan excursies in 2024 en 

latere jaren en wat zij dan interessante 

mogelijkheden vinden voor 2024. Ook 

willen ze graag weten hoe vaak de leden 

op excursie zouden willen: 1 of 2 keer 

per jaar. 

U kunt uw antwoorden/reacties mailen 

naar info@diegoude.nl onder vermelding 

van ‘excursies’.  

 

NB De eerstvolgende excursie, op zaterdag 15 april a.s. naar het Watersnoodmuseum en naar 

Zierikzee, is bijna volgeboekt. Hebt u belangstelling, neemt u dan rechtstreeks contact op met 

Historizon via tel. 088-6360200. 

 

Oud-bestuurslid Han Breedveld overleden 
 

Vlak voor het sluiten van de inzendtermijn 

voor deze editie bereikte ons het bericht dat 

Han Breedveld is overleden. Meer dan twintig 

jaar heeft hij zich binnen en buiten de 

vereniging bezig gehouden met de historie en 

de toekomst van de stad Gouda. Ruimte en 

water waren daarbij zijn favoriete thema’s. 

Van huis uit was hij architect en 

stedenbouwkundige. Drie volle 

bestuursperiodes maakte Han deel uit van het 

bestuur van Die Goude. Ook was hij secretaris 

van het Gouds Watergilde en voorzitter van de 

Werkgroep Ruimte. Zijn schrijversactiviteiten 

kwamen o.a. aan bod bij Stad van de 

Gouwenaars, onze boekenserie over alle 

straten, bruggen en waterlopen in Gouda en 

bij De Goudse Sluizenroute. Ook zette Han 

Breedveld de website 

https://goudsvirtueelsluizenmuseum.nl/ op.  

Han Breedveld kwam in 1947 aan de Veerstal 

in Gouda te wonen. In Nieuwsbrief 33 schrijft hij waarom hij lid werd van Die Goude: ‘Het is omdat 

ik hou van deze stad. Ik ben hier opgegroeid, ik heb me hier moeten invechten, ik heb een lief, jong 

Gouds meisje getrouwd, kortom ik heb Goudse ingewanden en een Gouds hart.’ Als 

stedenbouwkundige bij bureau OD205 in Delft ontwikkelde hij in opdracht van de gemeente Gouda 

de Stedenbouwkundige Visie voor de Binnenstad en haar Randen. Daarna werd hij gevraagd om 

actief te worden in het Watergilde en in het bestuur.  

Han Breedveld werd tachtig jaar oud. Zijn gezondheid legde al jaren beperkingen op in het dagelijks 

leven, maar hij was nog graag doorgegaan. De crematieplechtigheid heeft plaatsgehad op vrijdag 24 

maart jl. (GJJ)  

mailto:info@diegoude.nl
https://goudsvirtueelsluizenmuseum.nl/
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Kenny Louwen verlaat redactie Nieuwsbrief 
 

In het volgende nummer zult u een 

vertrouwde naam moeten missen. Kenny 

Louwen gaf aan dat hij tijd wil vrijmaken 

om zich in de Goudse gemeentepolitiek te 

begeven. Als fractieondersteuner maakt 

hij sinds kort deel uit van Leefbaar Gouda 

om daar in eerste instantie klaargestoomd 

te worden als burgerraadslid. Kenny was 

zowel tekstcorrector van Tidinge als van 

de Nieuwsbrief. Daar hij wel feeling wil 

houden met de geschiedenis van Gouda, 

vroeg hij de hoofdredacteuren om te 

bepalen bij welk medium hij zal blijven. 

Aangezien de Nieuwsbrief in Jean-Philippe 

van der Zwaluw een vervanger heeft 

klaarstaan, viel de keus op de Tidinge.  

In september 2015 (in Nieuwsbrief 76) 

introduceerden wij Kenny Louwen als de 

nieuwe tekstredacteur. Niet alleen was hij 

(geboren in 1977) een stuk jonger dan de 

andere redactieleden; hij bracht ook veel 

nuttige kennis en ervaring mee via zijn 

opleiding in de Duitse taal- en letterkunde en zijn werk in de neerlandistiek bij het Instituut voor 

Nederlandse Lexicologie. Zijn relatie met taal werd heel direct toen hij aan de slag ging als 

ondertitelaar van films en reportages. De redactie – en u als lezer – heeft daar bijna acht jaar van 

kunnen genieten, want correct taalgebruik is geen natuurverschijnsel. De redactie wenst Kenny veel 

succes in zijn nieuwe vrijetijds-inspanning. (GJJ) 
 
 

Rubriek ‘Leden aan het woord’ (3): Astrid van Eersel  
 

‘Vanaf 1991 woon ik in Gouda. Ik ben gewoon trots op deze stad. Je voelt in de binnenstad, zeker 

op de Markt, de ziel van de stad, de 

historie. Maar ook bijvoorbeeld het 

Steinse Groen en de Bloemendaalseweg 

zijn mooie plekken.’ Aan het woord is 

Astrid van Eersel. Twintig jaar lang zat 

zij in de Goudse gemeenteraad en sinds 

pakweg 6 jaar is zij lid van Die Goude. 

Tot haar spijt heeft zij nog niet veel 

activiteiten bijgewoond van de 

vereniging maar ze hoopt dat in de 

toekomst zeker te gaan doen. ‘Ik kende 

nogal wat mensen die lid waren en vond 

het gewoon leuk om de vereniging te 

gaan steunen. Geschiedenis is zo 

belangrijk, zeker ook in de 

gemeenteraad. Je bouwt je stad immers 

verder op wat er ooit was. Als je de 

politiek ingaat, moet je wel haast 

geïnteresseerd zijn in historie: om het 

antwoord te weten op vragen als 

“waarom zit dat zo, wat was ooit de 

functie hiervan?”’  
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Tijdens haar schooltijd was Astrid vooral geïnteresseerd in geologische geschiedenis en de 

prehistorie. Astrid legt uit: ‘De tijd dat volkeren zijn gaan trekken, instrumenten zijn gaan maken 

en zich hebben ontwikkeld is bijzonder. De recente geschiedenis vond ik toen helemaal niets, maar 

naarmate ik ouder werd, vond ik die juist steeds belangrijker. Wat me mateloos interesseert, is het 

ontstaan van de democratie, hoe politieke partijen zich hebben ontwikkeld in de negentiende en 

twintigste eeuw en hoe nu dat systeem onder druk staat. Partijen of personen worden uitgesloten, 

politici worden persoonlijk aangevallen, anonieme scheldpartijen via internet; ik vind het 

verschrikkelijk. Uiteindelijk willen we allemaal hetzelfde: gewoon leuk leven, wat “huisje boompje 

beestje”, ergens bijhoren en je gewaardeerd voelen. De een wil daar linksom komen, de ander 

rechtsom. Een open discussie moet daarover mogelijk blijven. Daarom lees ik ook juist boeken van 

landelijke politici met wie ik het grondig oneens ben, om te begrijpen hoe iemand tot zijn of haar 

denkbeelden komt.’ Een van de zaken die Astrid met lede ogen aanziet, is dat namen en woorden 

worden veranderd of beelden worden verwijderd. ‘Je gaat bij het herschrijven van de geschiedenis 

zo de context missen van bepaalde ontwikkelingen. Doe er dan voetnoten bij of leg uit waarom het 

zo was. Dit is een gevaarlijke ontwikkeling.’  

Wat kan een historische vereniging hierin betekenen? Astrid: ‘Je kunt je laten horen, uitleggen hoe 

ontwikkelingen zijn gelopen. Van de historie neem je immers de lessen mee voor de toekomst. Je 

begrijpt eruit waarom het leven is zoals het nu is. Bijvoorbeeld hoe verschillende politieke 

standpunten zijn ontstaan of dat er een aanloop was naar de oorlog in Oekraïne. Het is goed dat er 

mensen zijn die zich ook in de Goudse geschiedenis verdiepen en daarover schrijven in de Tidinge 

en de Nieuwsbrief. Een belangrijke maar lastige opgave is ook jongeren betrekken. Dat moet je op 

een leuke, speelse manier doen, niet met dikke boeken. Mijn veel jongere broer heeft bijvoorbeeld 

veel kennis opgedaan over de geschiedenis via stripboeken.’ 

‘Gouda blijft zich ontwikkelen en ik hoop dat de kleinschaligheid - toch een beetje dat kneuterige - 

behouden blijft. Het is ook mooi dat we hier kunnen teruggrijpen op een periode dat hier iedereen 

welkom was. Dat moet je niet uit het oog verliezen.’ Uiteraard heeft Astrid kritiekpunten. De 

knalgele gevel op de Markt is haar een doorn in het oog. De verbouwing van het Weeshuis tot hotel 

vindt ze echter wel weer goed gelukt. Het museum noemt ze ‘prachtig’. En Astrid is verheugd dat 

het stadhuis in de toekomst niet meer commercieel zal worden uitgebaat maar een 

maatschappelijke functie krijgt. (Yvonne Balvers)  

'De knalgele gevel op de Markt' is haar een doorn in het oog.' 
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Studieproject Oostpolder afgerond, 
een bericht van het Gouds Watergilde 
 

Elk jaar formuleert het Watergilde, een werkgroep van de vereniging, een studieopdracht voor de 

tweedejaars studenten van de opleiding “Landscape & Environment Management” van de 

Hogeschool InHolland uit Delft. Dit jaar heeft het Watergilde een opdracht geformuleerd die gericht 

is op de Oostpolder, het gebied dat 

wordt begrensd door de Hollandse 

IJssel, de ringvaart van de 

Zuidplaspolder, de Tweede 

Moordrechtse Tiendweg en het spoor 

bij ‘t Weegje.  

In totaal hebben ruim veertig 

studenten, verdeeld over acht 

groepen, tussen september en januari 

een visie op het gebied ontwikkeld die 

ze op 27 januari in het Huis van de 

Stad hebben gepresenteerd. 

Wethouder Michel Klijmij-van der 

Laan was bij een groot deel van de 

presentaties aanwezig. Hij was zeer 

gecharmeerd van de studieopdracht, 

de samenwerking met gemeente en 

groenalliantie en was vol lof over de 

studieresultaten. De wethouder 

moedigde de studenten aan om vooral creatief te zijn en de lastige politieke vragen aan de 

gemeente over te laten. 

Het gebied is nu veenweidegebied met een natuurfunctie en ligt veel hoger dan de nabijgelegen 

Zuidplaspolder. Het gebied wordt beheerd door de Groenalliantie, die actief heeft meegedaan aan 

het project. Ook de gemeente Gouda was actief betrokken. Het Watergilde had de studenten 

gevraagd om een plan te ontwikkelen voor het gebied, waarbij de afweging tussen natuur en 

recreatie gemaakt moest worden. Ook werd gevraagd om na te denken over het gebruik van de sluis 

in het gebied, die buiten werking is gesteld. 

Opvallend waren de prachtige schetsen 

en beelden die de studenten hadden 

gemaakt om hun visie te ondersteunen. 

Zoals elk jaar verschilden de 

presentaties onderling op veel punten 

en werden er interessante en 

verrassende ideeën gepresenteerd. Alle 

gepresenteerde studies hadden van de 

studenten een duidelijk thema 

meegekregen, zoals: een ‘Otterpolder’, 

een ontmoetingsplek voor alle 

Gouwenaars, een Groene Gordel of 

stadspark ’t Sluisje: elk voorstel had 

wel iets unieks.  

Speciale vermelding verdient nog het 

ontwerp ‘Het Oog van Gouda’, dat als 

meest aansprekende voorstel beloond werd met een prijs van het Watergilde: het straatnamenboek 

van het gebied waar de Oostpolder ligt. In dit voorstel kwam de samenhang tussen natuur en 

recreatie het beste tot z’n recht. Het betrof het realiseren van een centraal gelegen waterplas met 

middenin een uitkijktoren. De studie was bovendien uitstekend gevisualiseerd. 

De samenwerking tussen Watergilde, gemeente Gouda en de Groenalliantie was zo goed, dat ze 

naar meer smaakt. Binnenkort gaan deze partijen weer om de tafel zitten om voor volgend jaar de 

opdracht voor een nieuwe groep studenten te formuleren. 
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De Mix Nederland | Bnadem, fototentoonstelling over de 
eerste Marokkaanse Gouwenaars  
 

De Mix Nederland | 

Bnadem is de naam van 

een fototentoonstelling 

die deze maand zowel in 

het NS-station Gouda als 

in Museum Gouda begint. 

Het gaat om werk van 

Robert de Hartogh en 

Khalid Amakran. De 

Hartogh (*1942-†2022) 

legde in de jaren ‘70 de 

eerste Marokkaanse 

gastarbeiders op de 

gevoelige plaat vast in de 

Goudse fabrieken en 

pensions. (Bijgaand twee 

voorbeelden © Robert de 

Hartogh, Nederlands 

Fotomuseum). Roberts 

werk is uitgangspunt voor het nieuwe werk van Khalid Amakran (*1991). Diens fotoportretten tonen 

de eerste generatie Marokkaanse Nederlanders als zeventigers en tachtigers, vol trots naast hun 

kinderen en kleinkinderen. In de tentoonstelling gaat hij een dialoog aan met millennials met 

Marokkaanse roots en hun ouders. Zijn werk gaat over de zoektocht naar een eigen identiteit: wie 

mag je worden, wie kun je zijn en wat neem je mee van de generatie voor jou? De verhalen zijn in 

de tentoonstelling te beluisteren.  

Het Marokkaans-

Arabische begrip Bnadem 

staat volgens Museum 

Gouda voor ‘zoon van 

Adam’ maar ook voor 

‘persoon’ of ‘mens’. 

De tentoonstelling vormt 

onbedoeld een postuum 

eerbetoon aan Robert de 

Hartogh, die tijdens de 

voorbereidingen eind 

2022 plotseling overleed. 

In 1977 had hij, samen 

met schilder Peter 

Blokhuis, zijn eerste 

museale tentoonstelling 

in Museum Gouda over 

dit onderwerp.  

 

Ook in 2015 besteedde 

Museum Gouda aandacht aan dit thema. Samen met de Stichting Boughaz werd de expositie Lalla 

Golda opgezet die was gekoppeld aan de vestiging in Gouda een halve eeuw eerder van de eerste 

Marokkaanse gastarbeiders. Daarbij werd ook de Marokkaanse moeder op een voetstuk geplaatst, 

want ‘Lalla Gouda’ staat voor Madam Gouda, Vrouw van Goud. Zie https://www.diegoude.nl/wp-

content/uploads/2015/11/Nieuwsbrief-78-2015-november.pdf. 

 

De tentoonstelling De Mix Nederland | Bnadem is te zien in: 

Museum Gouda: 28 april 2023 tot en met 7 januari 2024, zie ook https://www.museumgouda.nl. 

NS-station Gouda: 17 april tot en met 18 juni 2023.  

https://www.diegoude.nl/wp-content/uploads/2015/11/Nieuwsbrief-78-2015-november.pdf
https://www.diegoude.nl/wp-content/uploads/2015/11/Nieuwsbrief-78-2015-november.pdf
https://www.museumgouda.nl/
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‘Bleuland gebruikte anatomische preparaten als lesmateriaal’, 
verslag lezing Reina de Raat 
 

‘Al op jonge leeftijd, tijdens zijn tweejarige leergang 

bij een apotheker in Amsterdam direct na de Latijnse 

School in Gouda, is Jan Bleuland begonnen met het 

maken van anatomische preparaten. In de loop der 

tijd heeft hij zijn collectie uitgebreid, waarbij hij de 

objecten veelal zelf prepareerde. Hij was daarbij 

wetenschapper en kunstenaar. Enerzijds observeerde 

hij nauwkeurig hoe skeletten en weefsels in elkaar 

zaten en functioneerden, anderzijds experimenteerde 

hij met conserverende en kleurende vloeistoffen om 

tot het mooiste resultaat te komen. We weten nog 

steeds niet hoe hij zijn preparaten zo kon maken dat 

ze nu nog steeds goed geconserveerd zijn.’ 

Reina de Raat, conservator van de medische collectie 

van de Universiteit Utrecht en als zodanig 

verantwoordelijk voor het Anatomisch Museum 

Bleulandinum, leidde haar gehoor in Concordia op 6 

maart jl. enthousiast door leven en werk van de 

Gouwenaar dr. Jan Bleuland (1756-1838). Voor diens Goudse jaren kon ze verwijzen naar Tidinge 

2020-2, waardoor zij zich verder kon richten op de jaren als hoogleraar in Harderwijk (4 jaar) en 

Utrecht (31 jaar) en vooral op de verzameldrift van de voormalige Goudse stadsarts (1780-1791). De 

zoon van aannemer Jasper Bleuland en huisvrouw Aafje de Jonge bracht onder meer een 

kunstcollectie bijeen die na zijn dood maar liefst 72.000 florijnen opbracht. 

 

De Raat: ‘Bleuland was een 

doctor medicinae, een 

beschouwend arts. In Utrecht was 

hij hoogleraar geneeskunde, 

anatomie, fysiologie, 

vergelijkende geneeskunde en 

verloskunde. Hij gaf in het Latijn 

les aan studenten geneeskunde, 

die allemaal de Latijnse School 

hadden gedaan, en in het 

Nederlands aan chirurgijns, 

apothekers en vroedvrouwen. 

Verder was hij stadsvroedmeester 

en dokter van het Dolhuys. 

Eenmaal per jaar moest hij een 

openbare anatomieles geven. Als 

mens was hij zeer geliefd, en als 

professor heel gerespecteerd. Hij gebruikte zijn anatomische, pathologische en vergelijkend 

anatomische (dierlijke) preparaten bij het onderwijs aan zijn studenten.’ 

De pientere, uit een arm gezin komende Petrus Koning was jarenlang zijn assistent en werkte onder 

meer als prosector, oftewel voerde met de scalpel de dissecties uit. Diens anatomische 

wasmodellen zijn goeddeels verloren gegaan. Bleuland zelf werkte met lichaamsdelen van mens en 

dier waarvan hij de vaten en vaatjes opspoot. ‘Bleuland werd zeer geroemd omdat hij zijn 

geschriften – altijd in geneeskundig Latijn – als eerste weer illustreerde met kleurentekeningen, 

zoals ze dat in vroeger tijden ook hadden gedaan’, aldus De Raat. Hij verkocht zijn anatomische 

collectie in 1826 aan koning Willem I, die haar in 1838 aan de Rijkshogeschool (later weer 

Universiteit) Utrecht schonk. Anno 2023 is zij op afspraak in het UMC Utrecht te bekijken (tel. 088-

7568337). (JPvdZ)  
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Anique de Kruijf: ‘Benut Kerkcollectie Digitaal’ 
 

Met ‘Kerkcollectie Digitaal’ beschikt Nederland over een 

enorme verzameling kennis van het erfgoed dat zich 

bevindt in onze kerken en kloosters. We hebben het dan 

over orgels, altaren, kerkzilver, relieken, kerkinterieur 

en nog veel meer religieus erfgoed dat in beginsel 

verplaatsbaar is. De beschrijvingen en foto’s zijn 

ondergebracht bij Museum Catharijneconvent in Utrecht 

en worden - onder regie van het museum - bijgehouden 

door gemachtigden van de individuele kerken en 

kloosters. De aanwezigheid van die kennis, vastgelegd in 

315.000 records, is wellicht niet bekend bij iedereen die 

historisch onderzoek doet, waarin roerend religieus 

erfgoed aan de orde komt. 

Mocht een lid van Die Goude voornemens zijn om te 

publiceren over de Goudse orgelbouwersfamilie Gabry, 

dan ligt het voor de hand om ook onderzoek te doen in 

Kerkcollectie Digitaal. Rechtstreeks inloggen zal niet 

lukken, want de verzamelde gegevens zijn eigendom van 

de kerken die ze hebben ingebracht. Wie met een 

onderzoeksvoorstel aanklopt, krijgt in beginsel een 

account. Om de informatie uit de database te kunnen 

publiceren is wel toestemming nodig van de eigenaar. Er 

is het museum echter veel aan gelegen om de kennis van het erfgoed in kerken te bewaren en uit te 

breiden. Door de leegloop, verkoop en afbraak bestaat het risico van teloorgang.  

 

Dit komt aan de orde in een gesprek op 22 februari jl. 

tussen Anique de Kruijf, hoofd Erfgoed in kerken en 

kloosters van het museum, en Gert Jan Jansen, 

hoofdredacteur van dit blad. De relatie tussen het 

Catharijneconvent en de stad Gouda staat hierin 

centraal. De aanleiding is een ontmoeting exact twee 

maanden daarvoor in de Lutherse Sint-Joostkapel. Daar 

bespraken de gemeente Gouda en vertegenwoordigers 

van de Goudse kerken de voortgang van het project 

‘Toekomst Religieus Erfgoed Gouda’, waarover de 

kerken in 2021 afspraken hadden vastgelegd in de zgn. 

Kerkenvisie. Anique de Kruijf hield daar een inleiding 

waarin duidelijk werd hoe Museum Catharijneconvent 

kerken ondersteunt bij het beheer van hun niet-

gebouwde erfgoed. Vanaf 2013 is dat – naast de museale functie - een aparte taak geworden, 

overgekomen van de Stichting Kerkelijk Kunstbezit. Het museum helpt bij de inventarisatie en 

waardenstelling die eens per 15 jaar bij elke kerk moet worden uitgevoerd. In het gesprek werd 

duidelijk dat er bij het museum ook grote kennis bestaat van het erfgoed in de Goudse kerken; 

kennis die niet in boeken of op websites direct te vinden is. Daarnaast beschikt het museum over 

een enorme collectie aan boeken en brochures die onbeperkt ingezien kunnen worden. Denk 

bijvoorbeeld aan het jubileumboekje van de Gereformeerde Kerk Nijeveen-Rouveen dat van pas 

kwam voor het artikel in Nieuwsbrief 128 over het orgel dat in 1926 van de Singelkerk in Gouda 

verhuisde naar Nijeveen. De bibliotheekcollectie kan op de website doorzocht worden net als de 

kunstwerkencollectie. Als je daar ‘Gouda’ intikt in de zoekfunctie, komen er 121 hits naar 

voorwerpen die op een of andere manier iets met Gouda te maken hebben. Zie 

https://www.catharijneconvent.nl/. 

Er blijkt nog een relatie tussen het Museum en Gouda te bestaan. Anique de Kruijf is een geboren 

Goudse. Na een ‘oponthoud’ van twaalf jaar woont ze er ook weer. Als de vraag komt of ze niet een 

keer een lezing voor Die Goude wil houden over het erfgoed in de Goudse kerken, hoeft ze niet lang 

na te denken: ‘Ja, leuk!’ De suggestie is overgebracht aan de Lezingencommissie. (GJJ)  

https://www.catharijneconvent.nl/


15 
Nieuwsbrief nr. 130  Historische Vereniging Die Goude (april 2023) 

Goudse vrouwen 2: Nellij Bonte, 
een bijdrage van Marianne van der Veer 
 
In de lezing ‘Vrouwen in een verzuilde samenleving in 
Gouda, 1850 – 1960’ liet ik een aantal Goudse vrouwen 
uit het recente verleden de revue passeren. Graag roep 
ik ze ook hier in herinnering. Na de eerste vrouwelijke 
dominee, Cornelia Thomsen, is het de beurt aan de 
eerste vrouwelijke apotheker, Nelly Bonte (in officiële 
documenten geschreven als Nellij). Zij is alleen al 
bijzonder omdat zij zich altijd met haar voornaam blijft 
aanduiden; niet gebruikelijk in die tijd. Zowel in de 
huwelijksannonce als op hun grafsteen is de achternaam 
van haar man voorzien van voorletters en die van 
haarzelf van de voornaam: Nelly Bonte. Uitzonderlijk is 
ook dat zij na haar trouwen blijft werken. Daar kan in de 
vooroorlogse maatschappij maar één verklaring voor 
zijn: ze komt uit een vrijzinnig milieu. 
 
Nelly wordt in 1883 in Gouda geboren. Haar vader 
Hendrik Bonte is leraar Frans aan de HBS en schrijft in 
zijn vrije tijd voor uitgeverij Van Goor Kramers’ 
woordenboeken Frans. Het gezin woont op 
Fluwelensingel 70. In het bevolkingsregister 1900-1920 staat Nelly te boek als ‘Rem.’, remonstrants 
dus, net als haar moeder. Nelly gaat naar de Rijks HBS en slaagt voor het B-examen (wiskunde, 

scheikunde en natuurkunde). Daarna gaat ze in 
Utrecht farmacie studeren. Na haar afstuderen 
verhuist ze in 1905 eerst naar Oude Pekela en kort 
daarna naar Winschoten. In 1910 komt ze terug naar 
Gouda, waar ze de apotheek van J.C. Hartman aan 
Turfmarkt 24 overneemt. Nelly wordt de eerste 
vrouwelijke apotheker in Gouda. Ze is actief in de 
Vereniging voor Vrouwenkiesrecht en speelt ook graag 
mee bij Dilettantentoneelclub Gouda. Vaak wordt er 
gespeeld voor een liefdadig doel.  
In 1916 trouwt Nelly – 33 jaar oud - met collega-
apotheker Jan Albert Koning uit Winschoten. Ze 
verkoopt het pand aan de Turfmarkt en gaat leiding-

geven aan de apotheek van de familie Koning aan de Langestraat in Winschoten. Jan richt de 
chemische fabriek Gembo op. Voor zover bekend krijgt het echtpaar geen kinderen. Haar naam 
staat in de Winschoter Courant onder andere vermeld bij activiteiten voor de zgn. Weensche 
Kindertrein, bedoeld om kinderen in 
Oostenrijk en Hongarije te helpen die 
berooid uit de Eerste Wereldoorlog zijn 
gekomen. Ze krijgt daarvoor een 
onderscheiding van het Oostenrijkse 
Bundesministerium für soziale Fürsorge. 
Nelly Bonte overlijdt op 12 januari 1946 in 
Winschoten. ‘Apothekeres’ staat er in de 
overlijdensakte, ‘na langdurig en 
smartelijk lijden’ in het krantenbericht, 
dat haar karakteriseert als vrouw ‘met een 
nobel karakter en een warm hart voor de 
nooden van anderen.’(met dank aan 
Wouter Enderink ExpoGoudaMaakt) 
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Brouwerij Het Dubbeld Anker bestelt hop in Vlaanderen 
 

In het artikel ‘Nogmaals het Tapijthuis’ in Nieuwsbrief 129 wordt gesteld dat in het pand op de 

Molenwerf ook Brouwerij Het Dubbele Anker gevestigd is geweest. Dat herinnert Rien de Jong eraan 

dat hij in zijn collectie Goudse postgeschiedenis een brief heeft uit 1797 van de toenmalige 

eigenares van ‘het Dubbeld Anker’ mevrouw A.C. Fremeaux. De brief, gedateerd 29 april 1797, is 

gericht aan de heer Jean Louis De Wolff, koopman in hop te Aalst, Oost-Vlaanderen. De port 

bedraagt 20 centen, aangegeven in zwarte inkt. Te zien is ook het grensstempel: een H rood in een 

cirkel. ‘Franco Rotterdam’ betekent dat de afzender van de brief de verzendkosten betaald heeft 

tot Rotterdam (vanaf Gouda). De ontvanger van de brief betaalt de port vanaf Rotterdam tot Aalst. 

Tot er postzegels kwamen (in Nederland in 1852), was het gebruikelijk dat de ontvanger van de post 

de verzendkosten betaalde. 

Uit de brief kan worden opgemaakt dat mevrouw Fremeaux de brouwerij kort daarvoor heeft 

overgenomen van de heer Kumsius. Zij vraagt om door te gaan met de gebruikelijke leverantie van 

vijf- à zeshonderd pond hop. Mocht de prijs op de hopmarkt nog zakken, dan wil mevrouw Fremeaux 

wel enig geduld betrachten met het ontvangen van de partij hop.  

 

 

 

Daarmee is het verhaal niet klaar. Anno 2023 kun je niet meer over bier in Gouda schrijven zonder 

Remco van Gastels Stad van Bier te raadplegen. Remco noemt Het Dubbele Anker zeker, maar 

situeert de brouwerij op Westhaven 24, waar het in 1819 moet sluiten. Hendrik Koopman, de 

brouwer die daar aan het roer stond, is in 1828 (zie blz. 248/249) een van de oprichters van een 

nieuwe brouwerij in het Tapijthuis. Hij kiest ervoor deze brouwerij ‘onder dezelfde naam te laten 

opereren’. Dat roept de vraag op of Brouwery het Dubbeld Anker in 1797 wel gevestigd was in het 

Tapijthuis.  

Die twijfel slaat om in zekerheid, wanneer we – dankzij de Gouda Tijdmachine – meer weten over 

Kumsius en Fremeaux. In Matthijs staan ze als eigenaar van het pand Westhaven 24! Jacob Kumsius 

staat vanaf oktober 1761 te boek als eigenaar van brouwerij het Dubbeld Anker. In juni 1797 gaat 

het eigendom over op Adriana Cornelia Fremeaux (*1758 Leiden). Haar carrière als bierbrouwster 

verloopt minder voorspoedig dan je zou willen afleiden uit de brief die zij dat jaar schrijft aan 

hopleverancier De Wolff. De brouwerij met toebehoren staat in 1800 alweer te koop: ‘Een hegte 

sterke en binnen drie jaar veel verbeterde en doortimmerde, extra rijk beklante, BROUWERY 

genaamd HET DUBBELT ANKER, benevens een extra grote MOUTERY, eest- en rosmolen’ staat in de 

Leydse Courant van 18 augustus 1800. Waarom? Jonkvrouw A.C. Fremeaux is overleden. De nieuwe 

eigenaar heet Jan Petrus Scholten van Aschat. (met dank aan Rien de Jong)  
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Creatieve nazaten van een Goudse pijpenfabrikant 
 

De laatste jaren neemt de interesse voor de begin 20e eeuw bekende schrijfster en dichteres 

Augusta Guerdina Peaux (1859-1944) weer toe. In haar geboortedorp Simonshaven op Voorne-Putten 

is er sinds 2016 zelfs een jaarlijks Augusta Peaux Festival. Wat weinig mensen echter weten, is dat 

haar moeder Louisa 

Cornelia Gerarda Prince 

(1834-1917) in Gouda is 

geboren en opgegroeid. 

Haar moeder is ook in 

het Goudse stadhuis 

getrouwd. Op 27 

januari 1859 huwt zij 

met Pieter Peaux 

(1835-1914) die 

predikant wordt van de 

Nederlands Hervormde 

kerk te Simonshaven en 

Biert.  

Louisa Cornelia Gerarda 

Prince, geboren op 25 

mei 1834, is de dochter 

van de Goudse 

aardewerk- en 

pijpenfabrikant en 

tevens handelaar in 

steenkolen en 

petroleum Jan Prince 

(1797-1868) en de 

Rotterdamse Reinhardina Johanna Faber (1809-1838). Het gezin woont aan de Turfmarkt 

(noordzijde) op de hoek met de Lage Gouwe, waar later in de 19e eeuw het magazijn van J.L. Bruns 

zal verrijzen. Door de vroege dood van zijn vrouw staat Prince er alleen voor bij de opvoeding van 

zijn kinderen. Dat zijn behalve genoemde Louisa tevens Johanna Louisa Wilhelmina Emelia (1830-

1861), Johannes Lodewijk Reinhard (1832-1838), Cornelis Jan 

Christiaan (1835-1897), Jan Louis (1837-1905) en Reinhardina 

Johanna (1838-1898). Louisa’s broers nemen per 1 januari 

1864 de zaak van hun vader over als vennootschap onder 

firma, ‘Jan Prince en Cie’. Deze wordt vijf jaar later weer 

ontbonden, waarna Cornelis Jan Christiaan de zaak tot zijn 

dood alleen voortzet (zie voor een selectie van door dit 

bedrijf gemaakte kleipijpen webpagina 

https://www.claypipes.nl/19e-eeuw/jan-prince/).  

Louisa is dan vanwege haar huwelijk al jaren het huis uit. De 

in Etten geboren Pieter Peaux is de zoon van predikant Rein 

Peaux (1806-1868), geboren in Burgwerd, en Maria Eva 

Goudriaan (1803-1864), geboren in Alkmaar. Louisa betrekt 

met haar man de pastorie in Simonshaven, waar vier van hun 

vijf kinderen worden geboren. Kort voor hun huwelijk is 

Pieters oudste zus Augusta Guerdina (1832-1858) overleden 

en daarom wordt hun eerste dochter naar haar vernoemd. 

Drie kinderen uit dit huwelijk ontpoppen zich tot creatieve 

schrijftalenten.  

Het bekendst is Augusta, die vanaf 1892 tientallen verhalen, 

gedichten en novellen schrijft die in literaire tijdschriften 

worden gepubliceerd waaronder Eigen Haard en De Nieuwe 

Gids; gebundeld werk verschijnt onder de titels Op 

goudgrond (verhalen, 1899), Gedichten (1918) en Nieuwe 

Dichteres Augusta Peaux (staand) met haar ouders, de Goudse pijpenfabrikantsdochter 
Louisa Cornelia Gerard Prince en predikant Pieter Peaux,, zo rond 1910 

Augusta Peaux 

https://www.claypipes.nl/19e-eeuw/jan-prince/
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gedichten (1926). Literatuurhistorici rekenen haar tot de Tachtigers. Behalve als schrijfster-

dichteres is ze actief in de Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht en treedt ze op met onder anderen 

Betsy Perk, de tante van haar jeugdvriend, de jong overleden dichter Jacques Perk. Haar werk, en 

met name haar poëzie, mag zich de laatste jaren in een groeiende belangstelling verheugen. 

De oudste zonen hebben minder creatieve ambities. Jan Reinhard (1862-1932) studeert rechten en 

wordt behalve advocaat een befaamd kunst- en boekenverzamelaar. Rein (1862-1932) wordt 

marineofficier en daarna leraar kosmografie en meteorologie aan de Zeevaartschool in Rotterdam. 

Jongste broer Pierre Etienne (1869-1961) treedt wel enigszins in het voetspoor van zijn oudste zus. 

Hij wil eigenlijk bij de marine maar wordt als adelborst afgekeurd en stapt over naar de 

journalistiek, waar hij werkt voor het Utrechts Dagblad, Het Nieuws van den Dag en De Telegraaf. 

In 1925 wordt hij secretaris van het propagandacomité voor verbetering van wegen en van 1927 tot 

1939 perschef van de ANWB. Tussendoor is hij in 1928 ook nog perschef van het NOC dat de 

Olympische Spelen in Amsterdam organiseert. Bij zijn overlijden in 1961 is hij ‘de nestor van de 

Nederlandse journalisten’ omdat hij als 91-jarige het oudste lid van de Nederlandse 

Journalistenkring was. 

Hoewel zij enigszins in de schaduw van haar zus staat, bezit ook Johanna Reinhardina (1864-1933) 

creatief talent. Ze schrijft en vertaalt – van 1889 tot 1927 - studies over Engelse dichters, verhalen 

en feuilletons voor kranten en tijdschriften, veelal onder het pseudoniem de Meerulaer. Met haar 

echtgenoot, de in Culemborg geboren mr. Johannes Klein (1862-1943), griffier en later 

kantonrechter, gaat zij van 1897 tot 1900 naar Nederlands-Indië. Daarna keert ze terug naar Europa 

en woont in verschillende steden, afhankelijk van waar haar man wordt aangesteld. Als enige van 

Louisa’s kinderen keert deze kleindochter van een Goudse pijpenfabrikant aldus voor korte tijd 

terug naar de geboortestad van haar moeder, waar zij van december 1907 tot april 1910 op 

Crabethstraat 7 woont. In deze maanden schrijft zij ‘Eigendom’ (in Eigen Haard, 4-18 dec. 1909) en 

vertaalt zij ‘De brandstapel’ van Giovanna Renata (in Europa - Maandschrift voor Nederlandsche en 

vreemde letteren, april 1910, 21-26). Daarna vertrekt het echtpaar naar Oegstgeest en verdwijnt 

deze familietak voorgoed uit Gouda. (JPvdZ) 

 

 

Zwaansgat 15 herbergt compleet theater 
 

Aan het Zwaansgat staat nog maar één 

arbeidershuisje van de oorspronkelijke rij overeind. 

Het had een afmeting van pakweg 4 bij 7 meter en 

stamt mogelijk uit 1890. Eigenaar Peter Meijer: 

‘Maar ik heb ook eens een oude man aan de deur 

gehad die vertelde dat zijn oma er gewoond had. 

Met enig rekenwerk kwamen we toen op 1870. De 

andere huisjes zijn “opgegeten” door 

machinefabriek De Weger. Toen het laatste 

verdween, is er grenzend aan ons huis een 

staalconstructie gemaakt voor een enorme hal die 

loopt van ons huis helemaal tot aan de Korte Raam.’ 

Waarom juist dit huis, op nummer 15, is blijven 

staan, is onduidelijk.  

Peter vertelt: ‘Het pand heeft geschiedenis, al 

heeft het geen monumentenstatus. Het is een 

timmermanswerkplaats geweest. De timmerman 

had een kar die nèt door het nauwe Zwaansgat 

paste. Je kunt nog zien waar hij steeds de muur 

schampte. Boven woonden twee gezinnen en op het 

dakterras aan de achterkant stond hun buiten-wc. 

Het was daarna een naaiatelier, een werkplaats van 

een fietsenmaker, een kantoor. Er is zelfs ooit nog 

een inval gedaan door de politie, iets met 

drugsgebruik van huurders.’ Een vorige eigenaar 

heeft het huisje in de jaren tachtig helemaal 
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gerenoveerd. Naast het huisje was een smalle 

steeg waar de was werd gedroogd. Die steeg is bij 

het huis getrokken en achter het huis is een stuk 

aangebouwd, zodat de onderverdieping iets 

ruimer is geworden. In de voorheen blinde zijmuur 

zit nu halverwege een raam en er zijn drie deuren 

naast elkaar gezet ter hoogte van de 

achteraanbouw. Authentiek zijn enkel nog de 

vloeren, de muren en het dak. Peter heeft ook 

nog het glas van een van de twee schuifdeuren 

van de eerste verdieping in bezit. 

Op die eerste verdieping, die nog de 

oorspronkelijke afmeting van 7 bij 4 meter heeft, 

zijn nu de woonkamer, een kantoor en een 

keuken. Vanaf het dakterras kijk je uit op de tuin 

van de buren. Peter noemt het een waar 

vogelparadijs waar hij en zijn vrouw graag zitten. 

Op de zolder is een slaapkamer, een kleine 

inloopkast en een badkamer. In plaats van één 

dakraampje zorgen er nu 4 dakramen voor 

lichtinval. Het dak is niet geschikt voor 

zonnepanelen vanwege de afmetingen en de knik 

die er halverwege in zit. Peter is bezig met 

onderzoek naar mogelijkheden van 

zonnedakpannen.  

Zwaansgat 15 herbergt op de begane grond het 

kleinste complete theater van Nederland: met een 

podium in het aangebouwde achtergedeelte en in 

het voormalige steegje een bar, een artiestenkleedkamer en coulissen. Er is ruimte voor 26 

toeschouwers die plaatsnemen in het eigenlijke huisje. Peter: ‘Bij de renovatie is met materialen 

van toen geïsoleerd. Vooral de begane grond is heel koud. We hebben eerst geprobeerd er een 

slaapkamer of een atelier van te maken maar dat was niet prettig. Toen ik op mijn 52ste zelfstandig 

theatermaker werd, had 

ik repetitieruimte nodig. 

Uiteindelijk hebben we er 

toen een theater van 

gemaakt. Elk jaar hebben 

we weer wat toegevoegd: 

het toneel rondom zwart 

geverfd, gordijnen erbij. 

Er is gerepeteerd voor 

Gouds Getij, voor Zotte 

Zaterdag en voor de 

Raamvertellingen die 

tijdens Gouda 750 werden 

opgevoerd.’ Theatermaker 

Peter schrijft eenakters 

voor bedrijven en 

instellingen die er ook 

worden gerepeteerd. Èn 

het is een ideale plek voor 

beginnende cabaretiers. Tot slot vertelt Peter: ‘Als ik meer tijd heb na mijn pensioen, wil ik 

proberen het raampje te vinden in de oorspronkelijke buitenmuur grenzend aan het steegje. Dat 

moet verscholen zitten achter de isolatie. Dan wil ik ook de plafondplaten eruit halen en oude 

elementen zichtbaarder maken.’ In 2023 is tijdens Open Monumentendag het theatertje 

waarschijnlijk te bekijken. En natuurlijk kun je als publiek voorstellingen bijwonen. Kijk op 

https://www.kleintheaterzwaan.nl/. (Yvonne Balvers)  

https://www.kleintheaterzwaan.nl/
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Uitgevers Maatschappij Johan Mulder te Gouda 
 

In Nieuwsbrief 128 kwam Johan Mulder’s 

Uitgevers Maatschappij te Gouda ter sprake. 

In 1954 gaf dat bedrijf Wandelingen door 

Oud Gouda uit, een boekje met 30 

tekeningen van Leo K. Zeldenrust. Een korte 

speurtocht in het kranten- en beeldarchief 

van SAMH maakt duidelijk dat Johan Mulder 

al vóór 1910 begonnen is met een (stoom-) 

drukkerij. Het woord siert de gevel van het 

pand op Oosthaven 28, ingeklemd tussen 

bouwmaterialen- en brandstoffenhandel Joh. 

Dessing & Co en een kapperszaak, vlak voor 

het poortje naar het Metaheerhuis en het 

Israëlitisch Oude Mannen- en Vrouwenhuis. 

De aanduiding Uitgevers-Maatschappij zien 

we terug op een foto van de Oosthaven, die 

gedateerd is op augustus 1940.  

 

In 1930 komt Johan Mulder in de Goudsche 

Courant voor als lid van het comité Nooit 

meer oorlog. Johan Mulder te Gouda wordt in 

1932 genoemd als uitgever van 

ansichtkaarten. In de kranten wordt met 

enige regelmaat melding gemaakt van 

nieuwe uitgaven op uiteenlopende terreinen: 

sport, bedrijfseconomie en kunst. In 1951 

verschijnt – onder redactie van Hein 

Tempelman – bij Mulder het boekje De 

kunstschilder Jan van Straaten en in 1954 Wandelingen door oud Gouda met pentekeningen van Leo 

K. Zeldenrust, voorzien van een inleiding van G.C. Helbers. De koers van de uitgeverij komt naar 

voren in correspondentie tussen Johan 

Mulder en de Tielse kunstschilder en 

illustrator van kinderboeken Lies 

Veenhoven, die berust bij het Regionaal 

Archief Rivierenlanden te Tiel.  

 

Misschien is er een relatie, maar in 1957 

bekent adjunct-directeur drs. J.G.F.L. 

dat hij 19.000 gulden verduisterd heeft 

en worden de drukkerij en de 

uitgeversmaatschappij failliet verklaard. 

Uit de aankondiging van de 

faillissementsverkoop blijkt dat het niet 

alleen om drukpersen, snijmachines en 

dergelijke gaat, maar ook om de panden 

Oosthaven 28, Oosthaven 32 en 33, 

Lange Noodgodsstraat 17-21 en om 

Burgemeester Martenssingel 153. Niet 

helemaal duidelijk is of Johan Mulder 

dan nog leeft. In juli 1954 maakten de 

kranten namelijk melding van het 

overlijden te Den Haag van de 82-jarige 

J. Mulder uit Gouda. (GJJ) 
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De toren van de Sint-Joostkapel, 
een bijdrage van William Bik 

 

In het artikel ‘De engelen in de Sint-

Joostkapel’ (zie Nieuwsbrief 129) kwam naar 

voren dat dit ‘verdwenen’ erfgoed 

teruggevonden werd achter het 

Maarschalkerweerdorgel. De engelen lagen 

tussen de resten van de zijmuren van de 

oorspronkelijke kerktoren. Die toren stond 

driekwart ingebouwd in de Sint-Joostkapel, 

een klein stukje stond vóór de voorgevel. Uit 

welk jaar de toren dateert, is moeilijk te 

zeggen, maar op de bekende 

stadsplattegronden (bijvoorbeeld Braun en 

Hogenberg 1585) is deze te zien. Er zat een 

uurwerk en een luidklok in, waarvan het 

onderhoud bij de gemeente Gouda berustte. Boven de ingang van de kapel was een 

gebrandschilderd raam aangebracht dat door de burgemeesters van de stad was geschonken. In de 

loop der tijd begon de toren van de Sint-Joostkapel steeds schever te staan. De bouw van de Sint-

Joostbrug over de Gouwe ter vervanging van de hoge boogbrug, waarbij het straatniveau moest 

worden verlaagd, was teveel voor de oude toren. Op 4 februari 1869 namen burgemeester en 

wethouders het besluit de toren te slopen. Daarmee moest de gehele voorgevel gerestaureerd 

worden, waarvoor de kerkelijke gemeente de benodigde gelden bijeen moest brengen. De 

gemeente Gouda was eigenaar van de toren en had deze ook laten afbreken, maar van meebetalen 

aan de gevolgen voor het kerkgebouw was geen sprake. Het argument was dat de kerkenraad zelf 

had gevraagd om de toren af te breken! Gelukkig kwam er subsidie van het Rijk en van de Provincie. 

Met deze gelden, met renteloze aandelen, vrijwillige bijdragen, voorschotten en een loterij 

(opbrengst ƒ 1035), kwam het benodigde bedrag ruimschoots bijeen. Architect A. Koorevaar kreeg 

de opdracht een plan te maken voor de 

restauratie van de voorgevel. Het werk kon 

beginnen. 

De muren werden met portlandcement 

bepleisterd, de voorgevel kreeg aan weerszijden 

twee langgerekte vensters met een spitsboog en 

bovenin een roosvenster. Ook het open portaal 

kreeg een gotische vorm met een ijzeren hek 

ervoor. Op de hoeken en op de top werden 

pinakels geplaatst. Uiteindelijk bleken de kosten 

ƒ 2646 te zijn. Er was nu wel een stijlbreuk 

ontstaan tussen zij- en voorgevel, die conform 

restauratieopvattingen van die tijd betreurd 

werd. Binnen kan men in het portaal van de kerk 

nog steeds de resten van de stenen draagmuren 

van de oude toren zien. 

Om het verlies van de toren enigszins ‘goed te 

maken’, werd een klein torentje op de voorgevel 

geplaatst. Op het torenspitsje kwam – logisch 

voor een Lutherse kerk - een zwaan als 

windwijzer te staan. In de deels opengewerkte 

toren werd een luidklokje gehangen, afkomstig 

uit de Sint-Janskerk en geschonken door de 

gemeente Gouda. Het was in 1788 gegoten door 

A. van den Ghein en heeft een diameter van 36,7 

cm. Nog altijd roept dit klokje ’s zondags het 

kerkvolk op en klept het tijdens het bidden van 

het ‘Onze Vader’.  
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Spieringstraat 101, 
Goudse gevels 9: tekeningen van Peter van der Kroef 
 

Dit pand op de hoek van de Spieringstraat en de Walestraat oefent aantrekkingskracht uit op 

schilder-tekenaar Peter van der Kroef. Hij heeft het zowel in 1999 als in 2008 vereeuwigd. In die 

periode is er een restaurant gevestigd, maar de naam veranderde nog wel eens. Was hier in 1978 

nog Café d’Ouwe Doelen, in 1999 was het De Brasseur en in 2008 La Tour. Daarna heeft Felicia er 

gezeten. Die naamwisselingen zijn bijzonder. Wanneer Gerrit Schrijvers het in de Goudsche Courant 

van 24 augustus 1963 (onder de titel ‘Reeds jaren verkoop “per glas”’) heeft over dit pand, 

memoreert hij als bijzonderheid dat het al vele jaren Café de Jong heet, terwijl eigenaar-oprichter 

Andries de Jong al lang niet meer de kastelein is. De horecageschiedenis gaat terug tot 1910 

wanneer Johannes Philippus Schneider het pand 

koopt van winkelier Van Wankum. Bij Schneider is 

het een slijterij, waar drank alleen per fles 

gekocht mag worden. Hij is het ook die het kleine 

huisje op Walestraat 1 (20 m2) bij het hoekpand 

voegt. Een eeuwenoud etablissement is het dus 

niet, hoewel het die uitstraling wel heeft. 

Schrijvers achterhaalde dat er na 1800 o.a. een 

kleermaker, een koek- en banketbakker en een 

weduwe gewoond hebben. En op dit moment? 

Nicolette van Hove Dienstverlening in de 

Thuiszorg staat er in 2016 op internet, maar dat is 

alweer zeven jaar geleden. Anno 2023 is het 

onduidelijk wie of wat er gebruik maakt van het 

pand, maar verhuisdozen scheppen de illusie dat 

het niet leeg staat. (GJJ)  
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Carla Rodenberg en haar Gouwenaars (23): Greetje den 
Hertog-Hahn 
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Op bezoek in het pand Oosthaven 67 heeft de hoofdredacteur van de Nieuwsbrief daar ooit een 

portret zien hangen dat onmiskenbaar door Carla Rodenberg geschilderd was. De kunstenares weet 

meteen waarover hij het heeft, als hij het ter sprake brengt. ‘Ja, dat was de moeder van onze 

buurvrouw, toen Gerard en ik begin jaren-’70 semi-illegaal in De Sterke Samson woonden. Maar daar 

hebben we helaas geen foto van. Zou het daar nog hangen? Het pand is te koop gezet, nadat de 

heer en mevrouw Koster-den Hertog vorig voorjaar overleden. Zal ik het aan hun zoon vragen?’ Eike 

Jan Koster vindt het een prima idee om het portret van zijn grootmoeder alsnog bekendheid te 

geven. Hij haalt het van de muur en komt het brengen om te laten fotograferen. 

 

Op dat portret uit 1970 is Karoline Pauline Margarete Hahn afgebeeld, op dat moment 68 jaar oud 

en weduwe van kaashandelaar Cornelis den Hertog. Haar roepnaam is Greetje of Gretel. Ze wordt in 

1901 geboren in Backnang, een middelgrote Kreisstadt in de Duitse deelstaat Baden-Württemberg. 

De crisis na de Eerste Wereldoorlog brengt haar – zoals veel jonge Duitse vrouwen – als dienstbode 

of huishoudster naar Nederland. Op 25 november 1925 trouwt zij met de toen 38-jarige Cornelis, 

wiens vader ook al kaashandelaar was. Ze komen eerst op de Punt te wonen en later in het ouderlijk 

huis op Oosthaven 67. Het echtpaar krijgt drie kinderen: zoon Eike en de dochters Carla en Cocky. 

In de oorlog is haar Duitse achtergrond een dekmantel voor verzet. Op de vliering zitten 

onderduikers. Op hoge poten stapt ze naar de Ortskommandant om voedsel terug te eisen dat in 

beslag genomen is van mensen die – terug op weg naar huis - eten hadden bemachtigd. 1952 is een 

van de droevigste jaren in het leven van Greetje. In juni overlijdt plotseling zoon Eike den Hertog, 

25 jaar, op 1 november haar man Cornelis. Dochter Cock (Cornelia Margaretha) den Hertog trouwt 

met Joop Koster. Hun zoon Eike-Jan Koster herinnert zich een kleine (<1,60 m.) lieve oma, die van 

aanpakken hield, als het nodig was ook met de mond. Greetje den Hertog-Hahn overlijdt in 1979. 

 

Oosthaven 67? Schiet u dan ook iets te binnen? Het pand naast De Grote Samson kwam enkele jaren 

terug in beeld, omdat hier de in Gouda geboren zeevaarders Cornelis en Frederik de Houtman 

gewoond hebben. Op 4 november 1584 verkochten ‘de burgemeesters aan Agnes Frederiks dochter, 

weduwe wijlen Pieter Cornelisse Houtman een huis en erve staande en gelegen op de Oostzijde van 

de Haven, op den hoek van de zyl aan ’t slot’. (Zie Nieuwsbrief 101) Op de gerestaureerde gevel 

prijkt op de Jugendstil erker de naam De Gouden Reys. (GJJ) 
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