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In deze nieuwsbrief van de Historische Vereniging die Goude vindt u onder andere informatie over 
de lezing van 28 januari. In de rubriek ‘Wie is…’ stelt Cor Verhülsdonk zichzelf voor.  

 
Lezing 28 januari om 20.00 uur aan de Westhaven 27  
Op 28 januari houdt Jan van Herwaarden een lezing. Hij studeerde geschiedenis in Groningen en 
promoveerde aldaar in 1978 op Opgelegde bedevaarten. Vanaf 1971 tot en met zijn emeritaat in 
2005 was hij werkzaam bij de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij publiceerde over een breed scala 
van onderwerpen, waarbij bedevaarten (en sedert 1998 Erasmus) de belangrijkste plaats innamen. 
De avond zal worden gevuld met een overzicht van de praktijk van het opleggen van bedevaarten in 
de late middeleeuwen en in het bijzonder in de stedelijke rechtspraak van Gouda. Bedevaarten 
waren door hun boetekarakter en hun veronderstelde waarde voor de samenleving (veroordeelden 
konden bijvoorbeeld een voorbede zijn voor hun plaats van herkomst in het bezochte 
bedevaartsoord) een gewild strafmiddel in een periode waarin de conflictoplossing zich vanuit de 
privaatsfeer - het herstel van evenwicht tussen bij een conflict betrokken partijen (dadende en 
gelaedeerde, beschadigde, partij) - naar het publieke [straf]recht verplaatste. Deze ontwikkeling 
ging in een aantal Nederlandse gewesten gepaard met een unieke ontwikkeling van de 
machtsstructuur en de rechterlijke organisatie, waarbij juist het opleggen van bedevaarten 
gedurende enige tijd een probaat middel bleken.  

 
Ook zijn er lezingen in 2013 op:   
• 4 maart  
• 24 april (in combinatie met de Algemene Ledenvergadering)   
• 27 mei (Ronald van der Wal over volkshuisvesting in Gouda)   
• 9 september (in het kader van Open Monumentendag)   
• 14 oktober (Friggo Visser over Zenith)  
• 28 november (Dick de Boer over Floris V)  
 
Leden van die Goude hebben, samen met een introducé, gratis toegang tot de lezing. Niet-leden 
betalen vijf euro entreegeld.  

 
Stadswandeling en het Straatnamenboek 'Stad van de Gouwenaars'  
In april komt de volgende editie van het Straatnamenboek uit; deze editie gaat over onder andere 
Korte Akkeren. Een mooie aanleiding om in deze wijk onze jaarlijkse stadswandeling te organiseren. 
Suggesties voor de wandeling zijn welkom via mirandavanelswijk@gmail.com!  
   
Heeft u het eerste deel van het Straatnamenboek al? Het is te koop bij de boekhandels Verkaaik en 
Smit in de binnenstad, via info@diegoude.nl, bij Van den Tooren aan de Willem en Marialaan, bij 
boekhandel Kamerbeek in winkelcentrum Bloemendaal en bij de boekentafel in het Stadhuis.  

 
Boekenmarkt die Goude 24 november 2012  
Op 24 november organiseerde die Goude een boekenmarkt. Al ruim vóór de boekenmarkt zijn 
deuren opende stonden er al mensen te wachten totdat zij naar binnen mochten. Het was de eerste 
uurtjes dringen geblazen bij de tafels. Vooral de verkoop van boeken uit legaten vond gretig aftrek, 
menig verzamelaar ging met een stapel boeken de deur uit. Zoals te verwachten kwamen mensen 
met lijstjes waarop de Tidingen stonden die zij mistten. Deze dag was een prima moment om de 
jaargangen Tidingen aan te vullen of zelfs compleet te maken.  
Omdat het Stadhuis op de Markt verhuurd wordt, moet de boekenvoorraad van die Goude van de 
zolder van het stadhuis af. Op de boekenmarkt werden de boeken, die door die Goude uitgegeven 
zijn, tegen sterk gereduceerde prijzen verkocht. Dit was voor menig verzamelaar dé kans om 
boeken van die Goude ‘in te slaan’. Ook Ad den Edel, van het Gouds Antiquariaat - gespecialiseerd 
in boeken over Gouda en omstreken, het Streekarchief, het winkeltje van de Sint-Janskerk en 
Stichting Open Monumentendag Gouda deden goede zaken.  
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Al met al was het een geslaagde boekenmarkt, reden om dit volgend jaar te herhalen.   
Het hele jaar door kunnen leden van die Goude boeken, die door die Goude uitgegeven zijn, met 
ledenkorting kopen.   
 
Activiteiten Livius   
Livius organiseert activiteiten op het gebied van historie die ook voor de leden van die Goude 
interessant zijn. U kunt zich aanmelden via info@livius.nl.   
De Kruistochten  
Tijdens de Kruistochten probeerden westerse legers het Heilige Land te veroveren. Duurzame 
resultaten werden niet geboekt, maar de kennismaking met een hoogstaande beschaving 
veranderde Europa grondig. Dat is een belangrijk verhaal, maar het verhaal van de expeditie zélf is 
minstens even belangrijk, verrassend en – gegeven de huidige politieke situatie – actueel.  
datum:  zaterdag 2, 9, 16, 23 maart 14.00-16.00uur  
docent:  Richard Kroes  
prijs:  € 80,-  
lokatie:  Houtmanplantsoen, zij-ingang Punt 15  

 
Studiedag over Rome, de eeuwige stad  
Jona Lendering, auteur van Stad in Marmer (volgens het NRC Handelsblad het beste boek over 
Rome) spreekt over Romulus en Remus, keizer Augustus, paus Gregorius VII, Michelangelo, Garibaldi 
en Mussolini, en vraagt zich af of er iets specifieks Romeins is dat hen bindt. Ook zal aan de orde 
komen hoe de antieke stad invloed uitoefende in latere tijdperken: op pausen van de 
Middeleeuwen, op de kunstenaars van de Renaissance en op de toeristen van de Nieuwe Tijd.   
datum:  zaterdag 27 april 10.30-16.30uur  
docent:  Jona Lendering  
prijs:  € 45,00 incl. koffie, thee en lunch in het plantsoen  
lokatie:  Houtmanplantsoen, zij-ingang Punt 15  
   
Het stadhuis  
In december hebben we in de kranten kunnen lezen dat de waarschijnlijke huurder van het stadhuis 
zich heeft voorgesteld in de gemeenteraad. Het gaat om Timo Kruft die meer historische gebouwen 
exploiteert zoals de kastelen Duurstede en Vorden. In zijn praatje voor de gemeenteraad 
benadrukte hij dat het stadhuis een open gebouw moet worden.  
Intussen heeft de gemeente de overeenkomst met die Goude over de openstelling en het gebruik 
van het stadhuis opgezegd. Het gaat om de zaterdagse openstelling door die Goude van het stadhuis 
voor bezoekers en een aantal faciliteiten dat die Goude in ruil daarvoor ontvangt van de gemeente. 
Formeel eindigt de samenwerking met de gemeente per 1 maart 2013, in de praktijk zetten we die 
echter voort totdat het stadhuis verhuurd wordt. Naar verwachting zal het stadhuis niet voor 1 april 
worden verhuurd.   
We verwachten de komende tijd te overleggen met Timo Kruft over onze toekomstige bijdrage aan 
de openstelling van het stadhuis. Hij wil gaan werken met een culturele commissie en wij kunnen 
ons voorstellen daarin een rol te gaan spelen.   
Wel moeten we zoeken naar een andere opslagruimte voor onze boeken buiten het stadhuis. De 
gemeente heeft toegezegd ons daarbij te helpen, maar ook u kunt ons helpen wanneer u daarvoor 
een oplossing weet. We zoeken een droge ruimte met een oppervlak van ca. 10 m2.  

 
Wie is Cor Verhülsdonk  
In de rubriek ‘Wie is…’ stelt een (bestuurs)lid van die Goude zich voor. Deze keer: Cor Verhülsdonk.   
“Ik ben geboren in Ottersum, een dorp in Noord Limburg. Tot mijn 18de jaar heb ik hier gewoond.  
De middelbare school heb ik doorlopen in Boxmeer(Nrd.Br.) op het Chrysostomus college. In 1960 
ben ik scheikunde gaan studeren aan de Rijks Universiteit in Utrecht.  
Na mijn afstuderen heb ik ruim 5 jaar als scheikundige gewerkt op het Rijks Instituut voor de 
Volksgezondheid(RIVM) in Bilthoven. Daarna 24 jaar werkzaam geweest als onderzoeker op het 
gebied van levensmiddelen en milieu bij de Consumentenbond in Den Haag. Bij een reorganisatie 
werd ik werkeloos. Sindsdien heb ik vrijwilligerswerk gedaan onder andere bij de Zuidhollandse 
milieufederatie en de dyslexievereniging ’Woortblind’. Op dit moment ben ik ruim elf jaar 
bestuurder/vrijwilliger bij het Gilde in Den Haag. Ik heb deze non-profitorganisatie zien groeien van 
200 naar 450 onbetaalde vrijwilligers.   
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Mijn vrouw Liesbet en ik wonen 37 jaar in Gouda waarvan 24 jaar in de historische binnenstad. Ik 
denk dat ik ruim 30 jaar lid ben van die Goude. Mijn belangstelling voor de Goudse historie is vooral 
gewekt in de periode dat we woonachtig waren op de Turfmarkt. Door het lidmaatschap van die 
Goude heb ik veel geleerd over de Goudse geschiedenis. Ook was ik een trouwe bezoeker van de 
mooie lezingen in de Agnietenkapel. Al vele jaren heb ik bijgedragen aan het op zaterdag open 
houden van het stadhuis.  
Het kwartaalblad de Tidinge wordt nauwlettend gelezen door mij en met de penningmeester heb ik 
diverse malen de jaarboeken gecontroleerd.  
De ontwikkeling rondom stadsvernieuwing heb ik altijd kritisch gevolgd. Mijn zorg over de 
instandhouding van de hoge kwaliteit van de bebouwing in de historische binnenstad heb ik 
regelmatig aan het bestuur van die Goude kenbaar gemaakt. Ook was ik enige jaren actief in het 
Watergilde.  
   
Het is mijns inziens zeer belangrijk dat die Goude pal blijft staan voor het bewaren van ons erfgoed. 
De ontwikkelingen in de binnenstad moeten daarom zeer kritisch gevolgd en beoordeeld blijven 
worden!!!  
Het zou mooi zijn als de vereniging blijft groeien naar 1000 leden. Dit moet toch haalbaar zijn.  
Verder is het belangrijk dat nieuwe uitgaven in boekvorm verschijnen zodat de financiële situatie 
gezond blijft en wellicht nieuwe leden oplevert.  
   
Ik stel voor dat nieuwe bewoners door de gemeente Gouda verwelkomd worden met het prachtige 
boek ‘1000 jaar Gouda een stadsgeschiedenis’. Dit lijkt me een goede start voor zowel de nieuwe 
bewoners als de nieuwe burgemeester.  
   
Als volgende persoon voor de rubriek ’Wie is...’stel ik voor Maria Franken. Zij doet al jaren op 
zaterdag stadhuisdienst.”   

 


