
Nieuwsbrief nr. 60 (april 2013)  
   

In deze nieuwsbrief van de Historische Vereniging die Goude vindt u onder andere informatie over 
de ledenvergadering en de lezing van 24 april. In de rubriek ‘Wie is…’ stelt Diny Zwarts zichzelf 
voor.  

Algemene Ledenvergadering 24 april 2013  

Het bestuur van de Historische Vereniging die Goude nodigt u uit voor de Algemene 
Ledenvergadering op 24 april om 20.00 uur in Concordia, Westhaven 27.  

De jaarvergadering wordt voorafgegaan door een lezing van Michaël Lucassen, hoofd beheer bij 
het Streekarchief Midden-Holland. 
Michaël Lucassen laat verschillende aanwinsten van het streekarchief uit de afgelopen jaren de 
revue passeren. Hij besteedt aandacht aan hun herkomst, aan de inhoud en aan de historische 
context. Het gaat om een selectie uit een zeer gevarieerde reeks, gevarieerd zowel wat betreft 
tijdsperiode, als ook wat betreft vorm en inhoud.  

In de pauze en na afloop van de vergadering kunt u deel 2 van het boek “Stad van de 
Gouwenaars” verkrijgen.  

Na de pauze komen de volgende onderwerpen aan de orde:  

1. Opening door de voorzitter 
2. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 25 april 2012 
3. Ingekomen stukken en mededelingen 
4. Jaarverslag van de secretaris over 2012 en werkgroepen 
5. Jaarverslag van de penningmeester over 2012 
6. Verslag van de kascommissie en decharge van het bestuur  
 De commissie bestaat uit Gert-Jan Jansen, Dirk Koper en Henk Tuinhout. 
7. Begroting voor het boekjaar 2013  
8. Benoeming kascommissie 2014  
 Henk Tuinhout treedt af en een nieuw lid moet worden benoemd. 
9. Bestuursaangelegenheden  
10. Het bestuurslid Ronald van der Wal is aftredend. Voorgesteld wordt hem opnieuw te benoemen 
voor een  bestuurstermijn. 
11. Voorstel tot wijziging van het Huishoudelijk Reglement  
 Het bestuur stelt voor artikel 3 van het Huishoudelijk Reglement te wijzigen. Het betreft het 
aftreden en de  zittingsduur van bestuursleden. Het voorstel tot wijziging is in de bijlage vermeld. 
Het Huishoudelijk Reglement en  de Statuten zijn te raadplegen op www.diegoude.nl. Eventueel 
kan een kopie worden opgevraagd bij de secretaris. 
12. Rondvraag 
13. Sluiting 
We hopen u te mogen begroeten tijdens de jaarvergadering!  

Uitreiking Straatnamenboek 
Op woensdag 17 april zal deel twee van ‘Stad van de Gouwenaars’ door de voorzitter uitgereikt 
worden aan de burgemeester van Gouda, M. Schoenmaker. Dit zal plaatsvinden in het Huis van de 
Stad.  

 
Stadswandeling  
Sinds een aantal jaar organiseert die Goude een stadswandeling. De eerste wandeling ging over 
misdaad en straf, de tweede over ziekte en gezondheid en de derde over ambachten. Op zaterdag 1 
juni maken we een wandeling door De Korte Akkeren, één van de wijken waar het tweede deel van 
het Straatnamenboek over gaat. De komende maanden vindt u meer informatie over de wandeling 

in deze nieuwsbrief. U kunt zich alvast aanmelden via mirandavanelswijk@gmail.com of 0182-

581476.  

http://www.diegoude.nl/
mailto:mirandavanelswijk@gmail.com


   

 
Informatieborden voor de verzetshelden in Oosterwei, Wijkraadpleging op 16 april 2013 
Weet u wie De Rijke was? Of Van Nieuwenhuisen, Helena Rietberg en Walraven van Hall? Als u in 
Oosterwei woont, dan kent u deze personen waarschijnlijk wel van de straten die zich bevinden 
tussen de Voorwillenseweg, Sportlaan en de sportvelden. Wist u dat het verzetshelden waren, die in 
de Tweede Wereldoorlog hun leven op het spel gezet hebben, waardoor wij nu in vrijheid kunnen 
leven? Maar wat deden ze, waarom is een straat naar hen vernoemd?  

Om daar aandacht aan te geven is het plan opgevat om borden te plaatsen in de straten die 
vernoemd zijn naar een verzetsheld. Het gaat daarbij om circa 16 borden. Op ieder bord komt 
informatie over de persoon naar wie de straat vernoemd is. Hiervoor is subsidie aangevraagd bij de 
Regiegroep van het Wijkteam. Deze organiseert hierover een wijkraadpleging. Naast de namen die 
al genoemd zijn, gaat het om de straten die vernoemd zijn naar Brandsma, Johannes Post, Bleys, 
Willem Idenburg, Rutgers, Wiarda Beckman, De Korte, Telders, Boelhouwer, Van Royen, Dercksen 
en Dobbe. Ook is het idee geopperd om een bord te maken over de Marokkaanse soldaten die 
hebben meegevochten met de Geallieerden en waarvan er velen in Nederland gesneuveld zijn.  

De Regiegroep nodigt alle bewoners van Oosterwei, en met name de bewoners van de 
Verzetsliedenbuurt, uit om hierover hun mening te geven op 16 april, aanvang 19.30 uur in het 

Nelson Mandela Centrum, ingang Bernardottelaan. Inlichtingen: pm.otten@inter.nl.net  

Stadhuis 
De kogel is door de kerk: het stadhuis is door de gemeente verhuurd aan TeKa Groep B.V., de 
onderneming van Timo Kruft die het stadhuis gaat exploiteren. Die Goude heeft dat proces met 
bijzondere belangstelling gevolgd en heeft zich ervoor ingezet dat het stadhuis toegankelijk blijft 
voor het publiek. Dat gaat lukken: er blijft ruimte voor publieke activiteiten in het stadhuis. 
Er is een gesprek gevoerd met Timo Kruft waarbij de activiteiten van die Goude in het stadhuis zijn 
toegelicht en waarin Timo Kruft vertelde over zijn plannen. Uitkomst van dit gesprek is dat die 
Goude de zaterdagse openstelling voor bezoekers van het stadhuis zal blijven verzorgen. Ook zal die 
Goude boeken blijven verkopen in het stadhuis. De komende tijd zal een en ander worden 
uitgewerkt. Het archief van die Goude met de boekenvoorraad is verhuisd uit het stadhuis en wordt 
ondergebracht in de Herpstraat waar de gemeente ruimte ter beschikking heeft gesteld.  

 
Ledenadministratie 
Trudie Galama heeft de ledenadministratie overgenomen van Gerard van Halem. Het e-mailadres in 

de vorige nieuwsbrief klopt niet. Wijzigingen kunt u doorgeven via ledendiegoude@hotmail.nl.  

Korte cursus: Geschiedenis van de portretschilderkunst 
lweer voor de zesde keer wordt de cursus ‘Het verhaal achter het portret’ georganiseerd. 
‘Verrassend, interessant en leerzaam’ zijn enkele van de reacties van oud-cursisten. De vierdelige 
cursus behandelt de geschiedenis van de portretschilderkunst in Europa tot 1800. Naast aandacht 
voor de ontwikkelingen binnen het genre, komen ‘als vanzelf’ ook sociale, religieuze, politieke en 
economische aspecten van de verschillende periodes en landen aan de orde. Omdat de cursus in 
Gouda wordt gegeven, wordt er ook aandacht besteed aan portretten uit de collectie van Museum 
Gouda. Speciaal voor degenen die door de week niet in de gelegenheid zijn een cursus te volgen, 
wordt hij deze keer op vier zaterdagochtenden in mei georganiseerd. Na de cursus kijkt u met 
andere ogen naar portretten in musea en daarbuiten. 
Voor informatie: www.portretkunstgeschiedenis.nl 
   

   

Wie is...Diny Zwarts 
ik mij voorstellen: mijn naam is Diny Zwarts. Niet geheel onbekend omdat ik ruim veertien jaar in 
het St. Jozefziekenhuis heb gewerkt op de Röntgenafdeling en als kostersdochter voor het 
parochiebestuur van de St. Jozefparochie de gehele administratie in Gouda-Noord heb opgestart. Ik 
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ben bestuurslid geweest van de Volksuniversiteit en circa tien jaar van die Goude.  

In november 1968 ben ik lid geworden van de Historische Vereniging die Goude, Museumvrienden en 
Vrienden van Archief en Librije. Waarom eigenlijk? Misschien omdat ik geboren ben in Gouda, aan 
de Ridder van Catsweg, niet ver van de oorsprong van Gouda, de Bloemendaalseweg, alwaar ik als 
kind veel heb gespeeld met klasgenootjes. Me bewust geweest een Goudse te zijn. Maria Franken 
heeft dat in de vorige nieuwsbrief uitstekend verwoord als import Goudse.  

De geschiedenis voor oude culturen werd me al vroeg bijgebracht door dhr. Jaques van Loenen, de 
eerste directeur van het St. Antoniuscollege, die ons niet naar huis stuurde als er een les uitviel, 
maar ons op boeiende wijze vertelde over de Grieken en Romeinen en daar kwam voor mij later ook 
Egypte bij. Na mijn schooltijd heb ik die landen bezocht. Een buurvrouw ‘verweet’ mij in die tijd 
dat ik wel veel in het buitenland op vakantie ging en daar cultuur opsnoof, maar nog nooit onze Sint 
Janskerk had bezocht. Vanaf dat moment ben ik alerter geworden op mijn omgeving. Ik woonde op 
dat moment in een eeuwenoud huis in de Keizerstraat met de ingang in de Olieslagerssteeg, vlakbij 
het Nonnenwater en het Swaansgat, de Vest, de Raam en niet te vergeten het pontje waar nu de 
Guldenbrug ligt. Bij de eerste reünie van het SAC vonden mijn vroegere klasgenoten dat de 
binnenstad van Gouda aan het verloederen was. Dat stak: het was en is nog steeds mijn stad. In het 
voorjaar van 1987 vroeg Anton Houdijk, voorzitter van Die Goude, of ik belangstelling had om in het 
bestuur te komen. Bij de kennismaking mocht ik gelijk notuleren en de agenda beheren. Later 
kwam daar het organiseren van excursies en lezingen bij.  

Als bestuurslid ben ik circa 10 jaar getuige geweest van vele activiteiten om het aanzien van Gouda  
te behouden, maar dat lukte niet altijd. Wel lukte het mij jarenlang om minimaal 6 sprekers per 
seizoen te vinden voor boeiende lezingen, over onder andere Egypte, klederdrachten, abdijen en 
kloosters in Frankrijk, een poppenhuis in het Frans Halsmuseum te Haarlem, maar ook over Gouda 
en omgeving: de Goudse gapers, de vrouw in de Goudse Glazen, de steenovens, etc. In het begin 
kwamen we bijeen in ’t Brandpunt en later in de Agnietenkapel. Vooraf had ik altijd een lang 
(test)gesprek. Een eerste vereiste was voor mij een duidelijke spreekstem. Ik herinner me nog goed 
een spreker, dhr. Brugman uit het hoge Noorden, die zijn naam alle eer aan deed. Niet onbelangrijk 
was tevens het verzoek van die Goude om Gouda op de een of andere manier bij hun lezing te 
betrekken. De meeste sprekers waren verbaasd over de hoge opkomst en over de leden die bij grote 
drukte in de Agnietenkapel op de trap zaten en zelfs op de eerste verdieping en op die 
ongemakkelijke spiltrap aldaar. 
De eerste jaren was de hulp van mijn ouders bij het klaarmaken en verzenden van de ruim 900 
enveloppen met convocaten onontbeerlijk. De 1000 leden hebben we niet gehaald! De lezingen 
worden nu gehouden in Concordia. Het organiseren van de excursies werd later overgenomen door 
ons bestuurslid Rob Stijnis.  

Jarenlang was ik een van de vrijwilligers(/-sters) die iedere zaterdag in ons pandje DB4 aanwezig 
was. Bij de oudere leden bekend als Dubbele Buurt 4: zij kwamen daar koffie drinken en een 
praatje maken. Het was daar erg gezellig, vooral als er ook een kleine tentoonstelling was. Er werd 
daar ook vergaderd. ‘t Brandpunt werd niet meer gebruikt nadat we de van de gemeente Gouda de 
Agnietenkapel ‘om niet’ mochten gebruiken voor de lezingen als we op de zaterdag het stadhuis 
openhielden. Met veel plezier doet een vaste groep leden dit nog steeds en dat blijft in de toekomst 
ook zo. Nieuwe gezichten zijn altijd welkom en kunnen zich aanmelden bij degene die het 
dienstenrooster op zeer bekwame wijze en met veel (engelen)geduld, door de onderlinge 
wijzigingen opstelt, de heer Gerrit Stam, die zich in de volgende Nieuwsbrief aan u voor zal 
stellen.”  

   

Bijlagen bij de agenda van de Algemene Ledenvergadering  

Agendapunt 2: NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING 25 APRIL 2012  

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING 25 APRIL 2012  

Voorafgaand aan de huishoudelijke vergadering houdt Nico Habermehl een lezing over het nieuwe 
straatnamenboek dat de titel krijgt Gouwenaars en hun stad. Vervolgens opent Hans Suijs de 



voorintekening op het boek. Na de pauze volgt de algemene ledenvergadering. Afwezig met 
kennisgeving zijn de bestuursleden Han Breedveld, Jan Spijkerboer, Frans Vis, Ronald van der Wal 
en Thea van Wordragen.  

Opening 
De voorzitter, Adri van den Brink, opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Hij licht 
toe waarom hij zich eind 2011 genoodzaakt zag te stoppen met het voorzitterschap. Door zijn 
drukke functie (hij vervult twee leerstoelen aan de Universiteit van Wageningen) was het hem 
onmogelijk te doen wat nodig is voor de vereniging. Hij ziet terug op een plezierige tijd in het 
bestuur.  

Afscheid van de vertrekkende voorzitter 
De vice-voorzitter, Marianne Lint, dankt Adri van den Brink voor wat hij gedaan heeft voor die 
Goude. Zij neemt vervolgens de leiding van de ledenvergadering over. Als eerste staat zij stil bij het 
overlijden van ons erelid Jaap Rebel die als bestuurslid, eindredacteur van Tidinge, medeoprichter 
van het Watergilde en docent Goudologie veel heeft betekend voor de vereniging. De vergadering 
gedenkt hem in een moment van stilte.  

Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 27 april 2011 
De notulen worden zonder opmerkingen goedgekeurd.  

Ingekomen stukken en mededelingen 
Bart Pors licht de acties toe die ondernomen worden in verband met de plannen van de gemeente 
het stadhuis te verhuren. Nieuwe ontwikkelingen zullen worden bekend gemaakt in de nieuwsbrief.  

Jaarverslag van de secretaris over 2011 en werkgroepen 
De vermindering van het aantal leden is veroorzaakt door het opzeggen van leden die ondanks 
herinneringen hun contributie niet betaalden. Vervolgens passeren de verschillende activiteiten de 
revue. Er zijn diverse positieve ontwikkelingen te melden, onder andere de vele positieve reacties 
die we hebben gekregen op de nieuwe locatie van de lezingen in Concordia;  
de aandacht die de stadswandeling zelfs tot in de landelijke pers trekt;  
de vele activiteiten met betrekking tot de uitgave van boeken (er is recent een boek verschenen 
over Herman Herbers en binnenkort verschijnt niet alleen het nieuwe straatnamenboek, maar ook 
een boek van Walvis); 
de vele vrijwilligers die nog steeds het stadshuis openhouden voor bezoekers, 
het feit dat we een succesvolle Waterconferentie hebben gehad. 
Dit jaar wordt de maand oktober een feestmaand voor die Goude: op 11 oktober wordt de 
Waterconferentie gehouden en op 12 oktober wordt het jubileum gevierd.  

Jaarverslag van de penningmeester over 2011 
Marianne Lint vertelt dat de penningmeester die in de zomer van 2011 is benoemd begin dit jaar 
alweer is gestopt en dat het bestuur zich vervolgens veel moeite heeft getroost om desondanks een 
jaarrekening en begroting voor te leggen aan de ledenvergadering. Jan Potharst heeft daarbij een 
belangrijke rol gespeeld. Hij vertelt dat hij deze stukken heeft gemaakt op basis van de informatie 
die de vorige penningmeester hem verschafte. Hij deelt mee dat de jaarrekening op enkele punten 
in geringe mate zou kunnen afwijken van de werkelijke situatie, maar dat dit maximaal enkele 
honderden euro’s kan schelen. Vervolgens vertelt hij dat het eigen vermogen is gestegen door een 
positief saldo in 2011. De liquide middelen zijn gestegen omdat er in 2011 subsidie is ontvangen 
voor het straatnamenboek welke nog niet besteed is. Tenslotte licht hij de drie fondsen toe: het 
boekenfonds, het nieuwe straatnamenboekfonds en het annuleringsfonds excursies dat te zijner tijd 
kan worden toegevoegd aan het eigen vermogen omdat het fonds niet meer nodig is als gevolg van 
de uitbesteding van de organisatie van de excursies. 
Begroting voor het boekjaar 2012 
Jan Potharst licht toe dat de opbrengsten uit contributie voorzichtig zijn begroot. De voorgestelde 
begroting bevat een tekort dat grotendeels de kosten van het 80-jarig jubileum betreft. Hij stelt 
voor dit tekort af te boeken van het eigen vermogen. De ledenvergadering heeft geen opmerkingen 
over de begroting en stemt daarmee in.  

Verslag van de kascommissie, decharge van het bestuur en herbenoeming van de commissie 
Gerrit Stam en Gert-Jan Jansen hebben de kascontrole uitgevoerd. Gerrit Stam vertelt dat 



administratief niet alles vlekkeloos is verlopen. De kascommissie concludeert dat het geheel in 
grote lijnen correct is, maar dat er enkele opmerkingen zijn met betrekking tot de secuurheid van 
de verwerking van mutaties en dat de inkomsten uit het stadhuis nog nader uitgesplitst moeten 
worden om een scheiding te kunnen aanbrengen tussen de inkomsten uit boeken en de inkomsten 
uit entreegelden, opdat niet teveel entreegeld wordt afgedragen aan de gemeente. Hij stelt de 
vergadering voor de financiële stukken goed te keuren onder voorwaarde dat op de volgende 
algemene ledenvergadering aandacht wordt geschonken aan de gemaakte opmerkingen en als dat 
nodig zou zijn de jaarrekening 2011 alsnog gecorrigeerd wordt. De ledenvergadering stemt hiermee 
in.  

Beleidsplan 2012 - 2014 
Bart Pors licht het beleidsplan toe. Het betreft een actualisering van het vorige beleidsplan. Hij 
vertelt dat in het beleidsplan gekozen is de ruimtelijke advisering te versterken en dat de nadruk 
verder wordt gelegd op verhoging van de zichtbaarheid van de vereniging, verjonging en uitbreiding 
van het ledenbestand en werving van actieve leden. 
Op de vraag waarom de werkgroep ruimte - die drie jaar geleden is ingesteld - niet tot succes heeft 
geleid, wordt geconstateerd dat dit vooral een kwestie is van capaciteit. 
Vervolgens komt de vraag aan de orde waarom het beleidsplan niet is voorzien van een 
meerjarenbegroting. Die is wenselijk om tegenvallers tijdig te kunnen signaleren. Jan Potharst licht 
toe dat na de verkoop van het pand van die Goude is vastgesteld dat een eigen vermogen ter 
grootte van drie maal de exploitatie voldoende is, dat het huidige vermogen ruim voldoende is om 
eventuele tegenvallers te kunnen opvangen en dat in het algemeen de exploitatie moet worden 
bekostigd uit de inkomsten. Het overige deel van het vermogen zou kunnen worden ingezet voor 
bijzondere activiteiten en voor boeken. 
Tenslotte verzoekt Marianne Lint leden die willen meewerken aan de organisatie van het jubileum 
zich na de vergadering te melden.  

Bestuursaangelegenheden 
De ledenvergadering stemt in met de herbenoeming van Han Breedveld. Vervolgens wordt Jan de 
Haan benoemd als bestuurslid met als taak de ruimtelijke advisering te versterken. Marianne Lint 
deelt mee dat zij zelf na bijna acht jaar wil stoppen als bestuurslid. In het belang van de 
continuïteit zal zij dit pas doen na het komende jubileum in oktober. De vergadering benoemt 
tenslotte Hans Hoogenraad als penningmeester en Gerard van Ham als voorzitter.  

Overdracht voorzitterschap 
Marianne Lint feliciteert de nieuwe voorzitter en draagt de leiding van de vergadering aan hem 
over. Daarop houdt Gerard van Ham een toespraak waarin hij zich profileert als een betrokken 
Gouwenaar. Hij besluit zijn verhaal met de mededeling dat hij zijn werkzaamheden met plezier 
tegemoet ziet en zich verheugt op de komende samenwerking.  

Rondvraag 
Jan Potharst deelt mee dat die Goude bezwaar heeft gemaakt tegen de sloop van een monumentale 
stal op Gouderaksedijk 77. De commissie voor de bezwaarschriften heeft de gemeente gevraagd 
alsnog het aangedragen alternatief te onderzoeken. 
Pieter Boer deelt mee dat De Peddel rond oktober weer een rondvaart door de stad organiseert en 
dat belangstellenden daar aan mee kunnen doen. Dit past goed bij de feestmaand welke die Goude 
gaat organiseren. 
Ten slotte komt naar aanleiding van het beleidsplan de vraag aan de orde of die Goude haar 
zichtbaarheid kan vergroten door samenwerking met museum Gouda. Marianne Lint bevestigt dat en 
vertelt dat er al wordt samengewerkt met het museum. Na het jubileum bijvoorbeeld kunnen 
bezoekers tot het eind van dit jaar op vertoon van een straatnamenboek gratis het museum 
bezoeken.  

Sluiting 
De voorzitter dankt de leden voor hun inbreng, dankt Adri van den Brink en Marianne Lint voor hun 
inspanning en sluit de algemene ledenvergadering. 
      
voorzitter: Gerard van Ham      secretaris: Bart Pors  



agendapunt 4: JAARVERSLAG VAN DE SECRETARIS OVER 2012 

VERSLAG VAN HET JAAR 2012  

Inleiding 
2012 was voor de Historische Vereniging die Goude een feestelijk en vruchtbaar jaar. Dat moge 
blijken uit dit verslag.  

Leden 
Nadat 2011 was afgesloten met 914 leden, is het ledental begin 2012 gedaald doordat het 
lidmaatschap van ruim dertig leden moest worden opgezegd wegens het niet betalen van 
contributie. In de loop van het jaar beëindigden daarnaast dertig leden zelf het lidmaatschap. Deze 
forse terugloop kon bijna worden goedgemaakt door de toestroom van 59 nieuwe leden. Vooral de 
activiteiten in de jubileummaand leidden tot extra leden. Zo konden we 2012 ondanks de forse 
afname in het begin toch nog afsluiten met 902 leden.  
Tien leden van die Goude zijn in 2012 overleden. Een van hen was Jaap Rebel, erelid van de 
vereniging. Ook Fer Groeneveld en voormalig burgemeester Klaas Broekens, die nog een hoofdrol 
speelde bij het 80-jarig jubileum van die Goude, gingen van ons heen.  
Tegen het einde van het jaar droeg Gerard van Halem het beheer van de ledenadministratie over 
aan Trudie Galama in verband met drukke werkzaamheden. De ledenvergadering vond plaats op 25 
april 2012 in Concordia.  

Bestuur 
Het bestuur vergaderde zeven keer. Drie bestuursleden traden af. Voorzitter Adri van den Brink had 
al eerder te kennen gegeven dat hij zijn bestuursfunctie niet kon combineren met zijn werk als 
hoogleraar in Wageningen, penningmeester Frans Vis trok zich terug en later in het jaar trad 
vicevoorzitter Marianne Lint af na vele jaren aan het bestuur te hebben deelgenomen en na 
afronding van de organisatie van het jubileum. Het bestuur werd aangevuld met Gerard van Ham, 
Hans Hoogenraad en Jan de Haan. Na deze wijzigingen bestaat het bestuur uit Gerard van Ham 
(voorzitter), Bart Pors (secretaris), Hans Hoogenraad (penningmeester), Han Breedveld (ruimte, 
straatnamenboek), Jan de Haan (ruimte), Marian Heeringa (lezingen, stadswandeling), Jan Potharst 
(excursies), Jan Spijkerboer (zakelijke contacten), Hans Suijs (Watergilde), Ronald van der Wal 
(Tidinge) en Thea van Wordragen (archief). De vacatures van vicevoorzitter en tweede secretaris 
konden nog niet worden vervuld.  

Jubileum 
Op 12 oktober 2012 werd gevierd dat de vereniging 80 jaar bestond. In de Sint-Jan vond een 
feestelijke avond plaats die in het teken stond van de straat. Dat thema sloot aan op het 
verschijnen die avond van het eerste deel van de opvolger van het straatnamenboek, Stad van de 
Gouwenaars. Dit boek werd aangeboden aan loco-burgemeester Van den Akker. Voor de pauze 
reikte voormalig burgemeester Klaas Broekens lintjes uit aan bekende stadgenoten uit het verre 
verleden. Daarna hield prof.dr.G. Rooijakkers een lezing over straatcultuur. De festiviteiten werden 
georganiseerd door een commissie bestaande uit Miranda van Elswijk, Rob van Gent, Marian 
Heeringa, Marianne Lint en Bart Pors. Ook Willem en Cilia den Boer leverden een flinke bijdrage aan 
de voorbereiding. 

Tidinge 
De redactie (Paul Abels, Henny van Dolder, Imelda van der Linden, Christiaan van der Spek en 
Ronald van der Wal) bracht opnieuw vier interessante edities van Tidinge uit. Uit de reacties van 
veel van onze leden blijkt steeds weer dat Tidinge voor hen centraal staat.  

Lezingen 
De lezingencommissie kan terugzien op een geslaagd programma. Er werden behalve de lezing 
tijdens de jubileumviering, zes lezingen georganiseerd. De eerste lezing van het jaar over 
Turfwinning dreigde in het water te vallen ten gevolge van ziekte van Arjan van ’t Riet. Gelukkig 
kon Nico Habermehl op het laatste moment een alternatieve lezing verzorgen. In september werd 
samen met de Open Monumentendag Gouda een lezing georganiseerd die paste in het thema van 
2012, Groen van toen. De lezingenreeks kon in november worden afgesloten met de uitgestelde 
lezing van Arjan van ’t Riet. 
Gezien de goede ervaringen met Concordia werd in 2012 besloten de lezingen daar ook in 2013 te 



blijven houden. Na het terugtreden van Marian Kamphuis in verband met de geboorte van een 
tweeling bestaat de lezingencommissie uit Persephone Abbott, Marian Heeringa, Paul van Horssen 
en Cor Stigter.  

Excursies 
De excursiecommissie (Wilma Dubbink en Harry Gottschalk) heeft twee excursies georganiseerd. Op 
17 maart bezochten 41 personen in Leerdam het Nationale Glasmuseum en de glasblazerijen. Bij 
deze excursie werd voor het eerst de museumjaarkaart gebruikt om de kosten te drukken. Op 6 
oktober namen 51 deelnemers deel aan een excursie naar Noord Holland. Eerst naar de Abdij van 
Egmond en daarna naar Bergen, waar we het Sterkenhuis bezochten (geschiedenis van de invasie 
van 1799) en de Ruïnekerk zagen. Tenslotte werd kasteel Radboud in Medemblik bezocht.  

Stadswandeling 
In juni werd een stadswandeling georganiseerd door een team onder leiding van Miranda van 
Elswijk. Deze keer ging het over ambachten. De stadswandelingen zijn terug te vinden op 
www.diegoude.nl voor later gebruik.  

Boeken 
De inspanningen van de voorafgaande jaren leidden ertoe dat maar liefst twee nieuwe uitgaven 
verschenen. Als eerste betrof het Goudsche en andre daartoe dienende katolijke kerk-zaaken (1525-
1712) van Ignatius Walvis, een omvangrijk werk waaraan jarenlang is gewerkt door Paul Abels en 
anderen. Dit boek werd op 1 september in samenwerking met de Oud-Katholieke Kerk 
gepresenteerd. Voorafgaand aan het 80-jarig jubileum werd een publiciteitsactie gevoerd om 
aandacht te vragen voor het verschijnen van het eerste deel van Stad van de Gouwenaars, de 
opvolger van het straatnamenboek. Velen tekenden in op deze reeks of kochten het boek, zodat de 
verkoop van deel 1 voldeed aan de ambitieuze verwachtingen. De werkgroep die deze reeks 
verzorgt, werd tijdens het jubileum in het zonnetje gezet. 
Aan het eind van het jaar hielden we een bijzondere boekenmarkt. Onze opgave was de voorraad 
boeken aanzienlijk te verminderen in verband met de verwachte verhuizing van de archiefruimte in 
het stadhuis. Ook werd een aantal boeken afkomstig uit nalatenschappen verkocht. Een en ander 
werd georganiseerd door Thea van Wordragen. De boekenmarkt resulteerde in een geslaagde 
verkoop, hoewel de voorraad van sommige boeken nog aan de hoge kant is.  

Stadhuisdienst 
Het stadhuis was het hele jaar door op zaterdag open voor bezoekers. Dat was mogelijk door de 
inzet van een kleine veertig actieve leden en coördinator Gerrit Stam. Het stadhuisteam kon in de 
loop van het jaar met enkele teamleden worden uitgebreid. Andere stadhuisvrijwilligers stopten 
ermee. Er werden in het stadhuis rondleidingen verzorgd, boeken verkocht en leden geworven. Aan 
het eind van het jaar kregen we te horen dat de gemeente de overeenkomst met die Goude over de 
openstelling van het stadhuis opzegt. We zoeken in overleg met de gemeente en de toekomstige 
huurder van het stadhuis oplossingen om de openstelling van het stadhuis voor het publiek te 
continueren. Ook werd overleg gevoerd met de gemeente over een oplossing voor de faciliteiten die 
die Goude dreigt te verliezen (opslag van archief en boeken, verkooppunt van boeken en 
vergaderfaciliteiten).  

Watergilde 
Het Watergilde (Piet Belgraver, Dolph Blussé, Han Breedveld, Sjaak de Keijzer, Chris van der Spek, 
Cor Revet, Hans Suijs en Hans Verweij) organiseerde op 11 oktober een geslaagde Waterconferentie. 
Tijdens de conferentie werd in het bijzonder aandacht gevraagd voor de structuurschets voor het 
Veerstalgebied Gouda sterk aan de IJssel die aangeboden werd aan Anita Engbers. De conferentie 
werd mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van de gemeente.  

Ruimtelijke advisering 
In 2012 werd veel aandacht besteed aan het historisch belangrijke zuidelijke deel van de 
binnenstad. De structuurschets voor het Veerstalgebied werd afgerond en gepresenteerd. Deze 
activiteiten vonden plaats in nauwe samenwerking met het Watergilde en het Platform Binnenstad. 
In samenwerking met de werkgroep Gouda – Krimpenerwaard werd bezwaar gemaakt tegen het 
verlenen van een sloopvergunning voor een monumentale stal aan de Gouderaksedijk. Tegen het 
einde van het jaar maakte de vereniging gebruik van de mogelijkheid een zienswijze te geven over 
het ontwerpbestemmingsplan Schiedams Hoge Zeedijk. Daarin werd gewezen op de geplande hoge 
damwanden langs de Hollandsche IJssel en de toestemming om langs de rivier dichte hoogbouw te 

http://www.diegoude.nl/


gaan plaatsen. Beide ontsieren het landschap en het silhouet van Gouda vanuit de Krimpenerwaard.  

Communicatie 
Er verschenen zeven nieuwsbrieven. De website www.diegoude.nl werd door velen gebruikt om 
informatie te krijgen en om vragen te stellen en opmerkingen te plaatsen. In de plaatselijke bladen 
werden de activiteiten van de vereniging aangekondigd en maandelijks verscheen een artikeltje 
over de geschiedenis van Gouda in de Krant van Gouda. Al deze activiteiten werden getrokken door 
Miranda van Elswijk.  

Samenwerking 
Er werd met diverse Goudse organisaties samengewerkt. Enkele voorbeelden: deelname aan het 
Historisch Platform, publicatie van Tidinge op Goudanet, gezamenlijke lezing met Open 
Monumentendag, boekenmarkt met diverse organisaties, samen optrekken met het Platform 
Binnenstad bij ruimtelijke advisering, meewerken aan Goudologie-cursussen enzovoorts.  

   

agendapunten 5 en 6: JAARVERSLAG VAN DE PENNINGMEESTER OVER 2012 EN BEGROTING 2013 
   

TOELICHTING OP DE JAARREKENING 2012  

Algemeen 
De Kascommissie van vorig jaar heeft diverse kritische kanttekeningen gemaakt over boekjaar 2011. 
Hierdoor stond het afgelopen jaar in het teken van controle van de cijfers en het opnieuw opzetten 
van de financiële administratie.  
Voor 2012 hebben we een verlies gecalculeerd van 6.600 euro waarvan 6.000 voor het 
jubileumfeest. Het uiteindelijke verlies (1.706) is veel minder geworden doordat er goed op de 
uitgaven gelet is en ook door diverse sponsorbedragen. 
Jaar 2013 staat voor mij in het teken van verdere digitalisering en automatisering. Het verwachte 
resultaat op de begroting is licht positief zodat we, ook in deze moeilijke tijden, de contributie op 
dit niveau kunnen houden. Gelukkig zijn er vele leden die meer dan de minimum contributie 
betalen.  

Beginbalans per 1-1-2012 
Op de eindbalans 2011 zijn enkele correcties doorgevoerd om tot de beginbalans 2012 te komen. In 
de vorige jaarvergadering is besloten om het resultaat (1.958) over te hevelen naar het eigen 
vermogen. Daarnaast zijn er extra controles uitgevoerd op de stadhuisdiensten en de vooruit 
ontvangen contributies. Deze correcties zijn doorgevoerd en resulteerde in de correctie op het 
resultaat van 6 euro.  

V&W-rekening 
Lezingen: Door het jubileum is er een lezing minder gegeven. De uitgaven voor de sprekers vielen 
lager uit dan begroot. 
Jubileum: Mede door extra ontvangen sponsorbedragen zijn de kosten ruim onder de begroting 
gebleven. 
Renteopbrengsten: De ontvangen rente in 2012 is 2,18% van het gemiddelde vermogen. Voor 2013 
verwacht ik een iets lager percentage (1,9%). 
Watergilde: In onze begroting had een bedrag van 1.000 euro opgenomen moeten worden als 
bijdrage voor de waterconferentie. Dit is niet gebeurd en we zien nu een negatief resultaat van 696 
euro. In feite is dus het resultaat van het watergilde 304 euro beter dan verwacht. 
Boeken: De hogere kosten en baten voor de boeken wordt veroorzaakt door de uitgave van Walvis. 
Dit stond al jaren op de planning en is in 2012 gerealiseerd. Daarnaast zijn ook drukkosten voor het 
boek Gouda in de 2e WO gemaakt. De baten hiervan komen in de komende jaren terug door de 
verkopen. 
Straatnamenboek: Deel-1 van het boek Stad van de Gouwenaars is uitgegeven. Er zijn 170 series (4 
delen + cassette) verkocht via de voorinschrijving. Daarnaast loopt de verkoop via de boekhandels 
goed. Het saldo van lasten en baten wordt gereserveerd voor de nog te betalen kosten van deel 1 en 
de kosten voor de volgende delen. 
Resultaat: De uitgaven voor de Tidinge en het jubileum zijn lager dan begroot en ook door de 
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hogere renteopbrengsten is het resultaat minder negatief is dan verwacht.  

Eindbalans per 31-12-2012 
Schulden: De schulden zijn toegenomen door de actie van het boek Stad van de Gouwenaars 
(vooruit ontvangen contributies) en de nog af te dragen entreegelden van het Stadhuis.  

Voorstellen 
Afgelopen jaar is onderzoek gedaan naar de herkomst van de diverse opgenomen bedragen onder 
vorderingen en schulden. Enkele bedragen waren niet te traceren en daarom is het voorstel deze 
geheel af te boeken op het eigen vermogen. Het gaat om een bedrag van 780 euro. Er blijft dan aan 
schulden een bedrag van 260 euro over, dat we als borg voor een frankeerautomaat bij KPN hebben 
staan. 
Fonds voor annulering: Voorstel is om dit fonds (2.039 euro) op te heffen, zoals de kascommissie van 
vorig jaar al voorstelde, en  aan het eigen vermogen toe te voegen. 
Fonds voor boeken: voorstel is om het resultaat van de boeken (19.368 euro voor Stad van de 
Gouwenaars en  -2.561 voor overige boeken) naar de beide boekenfondsen over te hevelen. 
Resultaat saldo: voorstel is het resultaat naar het eigen vermogen over te hevelen  (-1.706).  

agendapunt 10: VOORSTEL TOT WIJZIGING VAN HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT  

Huidige tekst van artikel 3: 
Krachtens artikel 10 sub 1 en 3 van de Statuten worden de bestuursfuncties onderling verdeeld.  
Een Dagelijks Bestuur (D.B.) bestaat uit voorzitter, vice-voorzitter, secretaris en penningmeester.  
De leden van het bestuur treden om de vijf jaar af en wel zo dat ieder jaar hoogstens één lid van 
het D.B. aan de beurt van aftreden is. Het aftredingsschema van het D.B. is te beginnen in 1991 als 
volgt: 
 eerste jaar: voorzitter 
 tweede jaar: g e e n 
 derde jaar: secretaris 
 vierde jaar: vice-voorzitter 
 vijfde jaar: penningmeester 
Elk aftredend lid is herkiesbaar.  

Voorgestelde tekst van artikel 3: 
Krachtens artikel 10 sub 1 en 3 van de Statuten worden de bestuursfuncties onderling verdeeld.  
Een Dagelijks Bestuur (D.B.) bestaat uit voorzitter, vice-voorzitter, secretaris en penningmeester. 
De leden van het bestuur hebben zitting voor de tijd van vier jaar. De leden van het bestuur treden 
periodiek af en wel per tijdstip van sluiting van de ledenvergadering die uiterlijk in de maand juni 
van het vierde jaar na dat van hun (laatste) benoeming wordt gehouden. 
Periodiek aftreden geschiedt bij voorkeur zodanig, dat de voorzitter, vice-voorzitter, secretaris en 
penningmeester in verschillende jaren aftreden. 
Een afgetreden bestuurslid kan slechts eenmaal voor een zittingsperiode aansluitend aan zijn vorige 
zittingsperiode worden herbenoemd. 
De ledenvergadering kan evenwel in uitzonderingsgevallen een tweede opvolgende zittingsperiode, 
als in de vorige zin bedoeld, met ten hoogste een jaar verlengen.  

 


