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In deze nieuwsbrief van de Historische Vereniging die Goude vindt u onder andere informatie over 
de lezing van 25 november en de boekenmarkt van 30 november.  

Maandag 25 november: lezing om 20.00 uur aan de Westhaven 27  

Zelfs als Floris V (1254-1296) niet op 19 juli 1272 een oorkonde had uitgevaardigd, waarin hij met  
een soort U-bochtconstructie de stadsrechten van Leiden ook aan Gouda verleende, dan was het nog 
een goed idee om vanuit een Gouds perspectief te kijken naar deze Hollandse graaf. In de lezing 
zullen de hoofdlijnen van Floris’ leven worden geschetst tegen de achtergrond van de politieke 
verwikkelingen in Europa. Floris moest binnen die kaders een eigen plaats zien te verwerven en 
gelijktijdig ‘afrekenen’ met de slagschaduw van een vader, die hij nauwelijks gekend heeft, maar 
hem als ‘koningszoon’ had opgezadeld met ongebreidelde ambitie en een verplichting tot wraak. In 
de periode van de stadsrechtverlening moet de jonge graaf nog nadrukkelijk zijn positie 
veiligstellen door strategische allianties met Hollandse en Zeeuwse edelen en door te laveren tussen 
Avesnes en Dampierres. Gelijktijdig was Holland nog steeds een lappendeken van deelgewesten, die 
nauwelijks bereid waren hem in zijn streven naar landsheerlijke unificatie te volgen. Gouda had 
letterlijk en figuurlijk een marginale plek in de machtsontplooiing van Floris, gelegen in de 
Utrechtse flank van zijn gebied. Door de schaarse echo’s uit Floris’ tijd goed te beluisteren, kunnen 
we het verhaal van de Hollandse ontwikkeling beter begrijpen.  

Dick E.H. de Boer (1947) studeerde Geschiedenis en Nederlandse Taal en Letterkunde aan de 
Universiteit van Leiden, waar hij in 1971 afstudeerde. Hierna was hij o.a. werkzaam als 
wetenschappelijk medewerker Middeleeuwse geschiedenis aan de Universiteit van Leiden, waar hij 
in 1978 de doctorsgraad behaalde met de dissertatie Graaf en grafiek, over de middeleeuwse 
pestepidemieën in Holland. In 1985 werd hij bevorderd tot universitair hoofddocent. In juli 1992 
trad hij in dienst van de Universiteit Groningen als hoogleraar Middeleeuwse Geschiedenis. In 2002 
werkte hij als gasthoogleraar aan de Universiteit van Michigan (MI, USA). Van 2006 tot eind 2010 was 
hij o.a. directeur van de Landelijke Onderzoekschool Mediëvistiek en lid van de Raad van Toezicht 
van het Groninger Museum. In 2011 ging hij met emeritaat, maar tot 1 september 2013 behield hij 
een aanstelling als coördinator van het onderzoeksproject ‘Cuius Regio’ van de European Science 
Foundation. Begin 2011 vestigde hij zich opnieuw in het westen en woont nu in Leiderdorp. 
De Boer is gespecialiseerd in middeleeuwse stadsgeschiedenis (sociaal en cultureel), Hanzestudies, 
mirakelverhalen, bronnenedities, Europa en de buiten-Europese wereld; middeleeuwse en klassieke 
muziek. Zijn publicaties bestrijken een zeer breed terrein, van studies over mirakelboeken tot 
loterijgeschiedenis en van Hollands-Beierse relaties tot Hanze.  

De lezing is op maandag 25 november, in tegenstelling tot de informatie die in o.a. de Tidinge is 
weergegeven.  

   

Lezingen 2014  

27 januari Dick Berents  Misdaad in de middeleeuwen 
10 februari Debat/discussie 
3 maart  Mirjam van Veen Coornhert 
16 april  Gerard de Kleijn Nieuwe aanwinsten Museum Gouda   (Algem. Leden Verg.) 
19 mei  Aad Engelfriet  Elmina 
16 juni  Paul Abels  Religie in Gouda (oud-kath. kerk) 
8 september Open Monumentendag (nog in te vullen) 
13 oktober Paul Moeyes  Vluchtelingenopvang Eerste Wereldoorlog 
24 november Diana de Wild  Peutinger kaart  



   

Afhalen ‘Stad van de Gouwenaars’  

Waarschijnlijk hebt u in de regionale pers gelezen dat het derde deel van de serie 'De stad van de 
Gouwenaars' is verschenen. Tijdens de Waterconferentie op 10 oktober is het eerste exemplaar 
aangeboden aan het Goudse lid van de Tweede Kamer, Mohammed Mohandis. Veel leden van die 
Goude hebben ingetekend op de serie van vier boeken.  

De boeken kunnen worden afgehaald: 
 * op zaterdag tussen 11.00 uur en 15.00 uur: in het Stadhuis op de Markt 
 * van maandag tot zaterdag, na eerst een telefoontje (0182-526534) bij Jan de Haan,  
   Kattensingel 13.  

30 november 2013: Boekenmarkt van die Goude in Streekarchief Midden Holland  

Op 30 november 2013, van 11.00 uur tot 16.00 uur, organiseert die Goude een boekenmarkt in het 
Streekarchief Midden-Holland, Groeneweg 30. Deze boekenmarkt wordt georganiseerd in 
samenwerking met het Streekarchief.  

“Stad van de Gouwenaars” 
Naast diverse uitgaven van de historische vereniging die Goude zijn deel 1, 2 en 3 van de “Stad van 
de Gouwenaars”, het straatnamenboek, te koop. Leden kunnen deel 1, 2 en/of 3 voor € 20,00 per 
deel aanschaffen. Deel 4 verschijnt in april 2014. De prijs voor niet-leden is € 25,00 per deel.  

Mensen die tijdens de boekenmarkt lid worden van die Goude, kunnen de gehele serie voor  
€ 100,00 kopen. In dit bedrag is het lidmaatschap tot eind 2014 inbegrepen.  

Aanbieding: 
Tijdens de boekenmarkt is het “Gouds Sluizenboekje”, met een kaart van een prachtige fietstocht 
langs de bruggen en sluizen in Gouda en omgeving, te koop voor € 5,00 i.p.v. € 8,00.  

Onderstaande boeken zijn op de boekenmarkt samen voor één aantrekkelijke prijs te koop, 
namelijk voor € 50,00 : 
 -‘Goudsche en andre daartoe dienende katolijke kerk-zaaken (1525–1712)’ -Walvis– prijs  
  € 43,50. 
-‘Goudsche onkatholijke kerkzaken’ -Walvis/Abels– prijs € 15,50. 
- ‘Het Goudsche Aarts Priesterdom 1712’ -Walvis/Hallebeek/Parmentier– prijs € 16,00.  

Voor meer informatie over de boekenmarkt kunt u contact opnemen met Thea van Wordragen via 

thea.vanwordragen@creativum.nl / (0182) 530626.  

 
Inhoud Tidingen  

Op de website van die Goude, www.diegoude.nl, vindt u onder ‘publicaties’ en ‘Tidinge’ de gehele 
inhoud van de Tidingen die verschenen zijn vanaf 2002 nr. 2 (april) tot en met Tidinge 2013 nr. 3 
(augustus).  

 
Wie is Henny van Dolder?  

Hoewel het tien jaar geleden is dat ik afscheid nam als bestuurslid van die Goude, voel ik mij nog 
steeds betrokken bij de vereniging. Dat komt misschien omdat ik sinds 1983 lid ben van de redactie 
van de Tidinge. Het blad groeide uit van een gestencild A5-je in juli 1983, tot het prachtige 
exemplaar wat nu periodiek in de bus valt. Er waren aanvankelijk weinig auteurs, de redactieleden 
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vulden noodgedwongen de inhoud. Totdat in juli 1986 de ‘grijze variant’ verscheen, in april 1997 
vervangen door een zachtgele omslag. Met het jaar 2000 veranderden de kleuren per jaar totdat in 
2010 de huidige versie het licht zag. Hoewel leden van die Goude door de redactie werden 
aangespoord ook eens een stukje te schrijven, kwam hierop weinig respons, maar dat verbeterde 
met de tijd. Historici van naam volgden, zodat er een gevarieerd aanbod van artikelen kon worden 
gepubliceerd.  

In 1984 werd ik lid van het bestuur, toen was dr. J.G.W.F. Bik sr. nog voorzitter. Enkele oudere 
leden traden af en het bestuur verjongde. De lezingen die in het Brandpunt aan de Turfmarkt 
plaatsvonden werden slechts matig bezocht, ze mochten alleen over de stad Gouda gaan. Omdat 
hierover al zoveel was verteld, besloot het bestuur om voor een breder scala aan onderwerpen te 
kiezen. Al gauw bleek het Brandpunt te klein, de volgende locatie was de Agnietenkapel. Hoewel 
enkele afgetreden bestuursleden somber voorspelden dat dit het einde van de vereniging 
betekende, nam de belangstelling juist toe. Soms zaten bezoekers op de trappen naar de galerij van 
de kapel.  

Jarenlang was ik secretaris van die Goude en hadden we onder voorzitter Anton Houdijk een fijne 
en actieve bestuursclub, met na afloop van de vergadering soms een hapje en drankje in een 
Goudse horecagelegenheid. Excursies werden georganiseerd en de ene bundel bijdragen verscheen 
na de andere.  Afscheid moesten we helaas ook nemen: hierbij denk ik aan Rob Stijnis, Klaas Ids 
Nauta, Jan Kompagnie en Jaap Rebel.  

Bij mijn vertrek als secretaris in 2003 werd ik benoemd tot erelid van die Goude, maar bleef op 
verzoek in de redactie van de Tidinge. Bij mijn afscheid als archivaris van de Hervormde gemeente 
op 5 oktober 2013 gaf de voorzitter van die Goude, Gerard van Ham, een boeiend overzicht van wat 
de Tidinge betekent voor de geschiedschrijving van 
Gouda.                                                                                              

De vereniging laat ons niet los, mijn man is bezig met het digitaliseren van honderden dia’s en 
foto’s uit het bezit van die Goude en ik schrijf voor de volgende Tidinge weer een artikel. Gouda 
heeft een Historische Vereniging om trots op te zijn!  

Henny van Dolder  

 


