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In deze nieuwsbrief van de Historische Vereniging die Goude vindt u onder andere 
informatie over de lezing van 4 juni. Op 9 juni is er een stadswandeling rond het thema 
ambachten.  

 

4 juni 2012: lezing over het rampjaar 1672 

Op 13 juni 1672 bevond Margaretha Turnor, barones van Reede, zich in haar koets op weg 
naar Amsterdam. De dag tevoren was de Franse vijand de Rijn overgestoken. Het hele land 
leek op de vlucht. Door het venster van haar rijtuig zag Margaretha drommen mensen, hun 
schamele bezit op de rug, soms met een koe aan een touw. ‘Mannen en vrouwen gaan 
langs de weg en huilen als kinderen’, schreef ze later in een brief aan haar man. Zelf had 
ze met pijn in het hart haar kasteel in Amerongen moeten verlaten. Ze kon niet weten dat 
ze de komende anderhalf jaar het leven van vluchteling met duizenden landgenoten in het 
propvolle Holland zou delen. 1672 staat in de Nederlandse geschiedenis gegrift als het 
Rampjaar. In dat jaar werd de Republiek overrompeld door ene gecombineerde aanval van 
de Franse koning, de Engelse koning en de bisschoppen van Munster en Keulen. Sinds de 
Romeinen had Europa geen groter leger aanschouwd; het laatste uur voor de Republiek 
leek aangebroken. Hoe kwam het dat het land toch overleefde? Aan de hand van de 
belevenissen van het gezin Van Reede laat Luc Panhuysen zien hoe de dagelijkse 
overlevingsstrijd eruitzag, maar ook hoe de Republiek zichzelf opnieuw uitvond. De 
moeder, Margaretha Turnor (1613-1700), bevond zich in de eindeloze stroom vluchtelingen 
die hun heil zochten in Holland, het laatste stukje Nederland dat nog veilig leek. De vader, 
Godard Adriaan (1614-1691), werkte als ambassadeur in Berlijn aan een reddingsplan voor 
zijn bedreigde vaderland. Hun enige kind, Godard, heer van Ginkel (1644-1703), vocht als 
hoge officier mee in het kleine legertje van de prins van Oranje. De correspondentie van 
deze drie gezinsleden behoort tot de mooiste briefwisselingen die uit de zeventiende eeuw 
zijn overgeleverd. Panhuysen heeft de brieven gebruikt als basis voor zijn boek Rampjaar 
1672. Hoe de Republiek aan de ondergang ontsnapte, dat werd genomineerd voor de Grote 
Geschiedenisprijs van 2009.  

   

Luc Panhuysen (1962) studeerde geschiedenis aan de Rijksuniversiteit van Groningen. Hij 
werkte tien jaar in de journalistiek voordat hij besloot ‘de waan van de dag’ te verruilen 
voor de beschrijving van het verleden. In 2000 publiceerde hij zijn eerste boek: De 
beloofde stad. Opkomst en Ondergang van het koninkrijk der wederdopers. Het bekendst 
is Panhuysen geworden met zijn twee boeken over de zeventiende eeuw. Zijn 
dubbelbiografie over de gebroeders Johan en Cornelis de Witt, De Ware Vrijheid, is 
inmiddels aan zijn zevende druk toe. Daarna kwam Rampjaar 1672 uit. Na dit boek, dat 
werd genomineerd voor de shortlist Grote Geschiedenisprijs 2009, verscheen een biografie 
over een achttiende-eeuwse ontdekkingsreiziger: Een Nederlander in de wildernis. De 
ontdekkingsreizen van Robert Jacob Gordon (1743-1795). Dit boek, geschreven in opdracht 
va het Rijksmuseum, werd genomineerd voor de shortlist Grote Geschiedenisprijs 2011. 

 

 

9 juni: stadswandeling over ambachten  



Op zaterdag 9 juni vanaf 13.00 uur is de jaarlijkse stadswandeling van die Goude. Dit jaar 

staan ambachten centraal. We brengen onder andere een bezoek aan de Waag. U kunt zich 
opgeven voor de stadswandeling via mirandavanelswijk@gmail.com of (0182) 581476. In de 
week voorafgaand aan de stadswandeling verzorgt Imelda van der Linden een rondleiding 

door Museum Gouda. Ambachtsgilden hebben eeuwen lang een belangrijke 
maatschappelijke rol vervuld, ook in Gouda. In Museum Gouda is daar heel wat van terug 
te vinden. Schilderijen, objecten en zelfs een complete kamer (chirurgijnsgildekamer). De 

rondleiding door het museum door Imelda van der Linden is op dinsdagochtend 5 juni om 
11.00 uur. Ook hiervoor kunt u zich opgeven bij Miranda.  
 

Terugblik algemene ledenvergadering  
Op 25 april hebben we een goede ledenvergadering gehad. Er waren aanzienlijk meer 
leden dan we de laatste jaren gewend zijn. Wellicht komt dit ook door de aangename 

ambiance van Concordia. Voorafgaand aan de vergadering deed Nico Habermehl uit de 
doeken hoe het nieuwe straatnamenboek er uit gaat zien. Vervolgens opende Hans Suijs de 
voorintekening op het boek waarvan het eerste deel op 12 oktober verschijnt tijdens het 

80-jarig jubileum. Tijdens de pauze heeft een groot deel van de aanwezigen al ingetekend 
op het boek. 
Aan het begin van de vergadering werd stil gestaan bij het overlijden van het erelid Jaap 

Rebel die veel betekend heeft voor de vereniging. De vergadering verliep in een goede 
sfeer. De vertrekkende voorzitter Adri van den Brink lichtte toe waarom hij zijn 
voorzitterschap niet kon voortzetten in verband met drukke werkzaamheden. Hij werd 

bedankt voor wat hij gedaan heeft voor die Goude. De leden stemden vervolgens in met de 
stukken die het bestuur had voorgelegd aan de ledenvergadering. Uit de vragen bleek dat 
de leden zich betrokken voelen bij het wel en wee van de vereniging. Het hoogtepunt van 

de vergadering vormde de benoeming van Gerard van Ham tot voorzitter, Hans Hoogenraad 
tot penningmeester en Jan de Haan tot nieuw bestuurslid. De nieuwe voorzitter sprak de 
vergadering toe en zei zich te verheugen op de komende samenwerking. Na de vergadering 

maakten diverse leden gebruik van de mogelijkheid om informeel verder te praten. 

   

12 oktober: 80-jarig jubileum van die Goude 

Op vrijdag 12 oktober 2012 vieren we het 80-jarig jubileum van die Goude! Dat doen we 
met een feestelijke bijeenkomst in de Sint Janskerk. Daar wordt onder andere het eerste 
deel van het Straatnamenboek gepresenteerd. We gaan er een echt feest van maken!    

   

Het nieuwe straatnamenboek 

Tijdens het 80-jarig jubileum van die Goude op 12 oktober verschijnt het eerste deel van het nieuwe 
straatnamenboek. Dat boek vormt de opvolger van de twee boeken die dr. A. Scheygrond schreef 
aan het eind van de jaren zeventig. Het nieuwe boek krijgt de titel “Gouwenaars en hun stad”. De 
ondertitel geeft inzicht in de inhoud ervan: ‘Beschrijving van de Goudse wijken, straten, bruggen en 
waterlopen’. In het boek staat de beschrijving van de wijken centraal. Verder bevat het een korte 
beschrijving en een of meer foto’s van alle straten in Gouda. Door de vele illustraties met foto’s van 
nu en van vroeger en kaarten is “Gouwenaars en hun stad” niet alleen geschikt om te lezen maar ook 
om in te kijken. Het boek bestaat uit vier delen die achtereenvolgens de ontwikkeling van de stad in 
de tijd weergeven. Op het jubileum verschijnt deel 1 dat de binnenstad en Stolwijkersluis behandelt. 
Het tweede deel over De Korte Akkeren, Nieuwe Park, Kadenbuurt en Kort Haarlem, verschijnt in 
maart 2013. De twee daarop volgende delen verschijnen ieder weer een half jaar later. Op 
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http://goudsestraten.goudanet.nl kunt u meer informatie vinden over het boek.  
Op 25 april is de voorintekening geopend. Het boek wordt uitgevoerd met een harde kaft. De vier 
delen in een cassette kosten samen € 100,-. Leden van die Goude kunnen korting krijgen door in te 
tekenen op de hele serie van vier boeken. Dan betaalt u slechts € 80,- (in oktober 2012 € 40,- en in 
oktober 2013 nog eens € 40,-). U kunt zich inschrijven door een e-mail te sturen naar 
info@diegoude.nl of een ongefrankeerde brief naar Historische Vereniging die Goude, 
Antwoordnummer 10403, 2800 WB Gouda. Vermeld s.v.p. daarbij uw naam en adres.  

Korting voor leden die Goude ‘Het Gouda Boek’  

Het Gouda Boek brengt bekende, maar ook verrassende hoogtepunten uit die geschiedenis in woord en 

beeld. Het is een makkelijk toegankelijk boek met veel afbeeldingen, geschreven door journalist Marc 

Couwenbergh. Het boek presenteert 285 momenten uit de geschiedenis, voorvallen, mensen en 

monumenten die de Goudse geschiedenis kleur geven, zonder de pretentie uitputtend en definitief te 

zijn. Voor leden van die Goude is het boek op internet voor een speciale prijs te koop geen 17,95 euro 

maar 14,95 euro, inclusief verzendkosten. Bestellen via www.wbooks.com onder vermelding van het 

speciale actienummer 90194917 (dit is wettelijk verplicht).   

De actie geldt van 22 mei t/m 22 juli 2012. 
 

Boek: Levend Monument 

Het boek "Levend Monument", een boek over de Oude Begraafplaats in Gouda met teksten van Inez 

Meter en foto's van Anke Ligteringen, is op zaterdag bij de boekentafel van die Goude te koop van  

€ 20,00 voor € 5,00.  

 

Herdruk ‘Gouda in de Tweede Wereldoorlog’ 
In 1995 gaf de Historische Vereniging die Goude het boek ‘Gouda in de Tweede Wereldoorlog’ uit. 

Verhalen van Gouwenaars als burgemeester James maken duidelijk wat de oorlog betekende voor het 

dagelijks leven. Ook bevat het boek een indrukwekkende lijst met namen van Joodse mensen uit 

Gouda die de oorlog niet overleefd hebben.  

Weinig door die Goude uitgegeven werken hebben zoveel aftrek gevonden als ‘Gouda in de Tweede 

Wereldoorlog’. Vandaar dat in 2006 een herdruk is verschenen dankzij de inzet van hoofdredacteur 

Rinus van Dam, die de bewerking van de tekst voor zijn rekening nam. De talloze aanvullingen en 

correcties van mensen die de oorlog zelf hebben meegemaakt, zijn hierin verwerkt. De voormalige 

voorzitter van die Goude, Nico Habermehl, schreef hierover in zijn voorwoord: “Eens te meer was het 

duidelijk dat de Tweede Wereldoorlog nog niet was gestold tot pijnloze geschiedenis”.  

Inmiddels is er een derde druk van ‘Gouda in de Tweede Wereldoorlog’. Rinus van Dam schreef 

daarvoor een naschrift over de beruchte SS-Unterscharführer Han Balvert, ook wel ‘de Schrik van 

Gouda’ genoemd. Jan Kompagnie schreef een boek over deze oorlogsmisdadiger, die van eind 

september 1944 tot januari 1945 een waar schrikbewind uitoefende in de regio Gouda. Hij maakte 

daarvoor gebruik van opsporings-, onderzoeks- en berechtingsdossiers die openbaar waren geworden 

na hun verhuizing van het ministerie van Justitie naar het Nationaal Archief. Informatie uit het boek 

van Jan Kompagnie, De Schrik van Gouda, verwerkte Rinus van Dam in zijn naschrift van Gouda in 

de Tweede Wereldoorlog.  

Gouda in de Tweede Wereldoorlog is voor € 29,90 te koop via die Goude; leden van de historische 

vereniging betalen € 25,00. Het boek is ook te koop bij boekhandel Verkaaik en boekhandel Smit. 

 

Rekening contributie 
In februari hebben we een brief gestuurd over de contributie voor 2012. Als u die nog niet betaald 

heeft, wilt u dat dan alsnog doen? De contributie bedraagt € 28,00 voor particulieren; bedrijven betalen 

€ 56,00. U kunt het bedrag overmaken naar rekening 50.74.15.450 t.n.v. Historische Vereniging die 

Goude Wilt u daarbij indien mogelijk uw lidnummer vermelden? Dat staat op de adressering van de 

Tidinge. 
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6 oktober: excursie  
Op zaterdag 6 oktober 2012 maken we een excursie naar Noord-Holland, waar enkele prachtige 

verhalen liggen te wachten om verteld te worden. We volgen graaf Floris V in zijn strijd tegen de 

West-Friezen en bezoeken dwangburchten die hij liet bouwen. In het schilderachtige, tussen de duinen 

gelegen Bergen staan we stil bij de onbekende invasie van 1799. We beginnen met een bezoek aan de 

Egmondse abdij. De oudste, nog in gebruik zijnde abdij van ons land.  

We vertrekken om 8.30 uur met een touringcar vanaf de stadszijde van het centraal station Gouda. We 

rijden eerst naar de Abdij van Egmond waar we ontvangen worden met koffie en koek. Hier krijgen 

we een rondleiding door de kaarsenmakerij, pottenbakkerij, het museum en de abdijkerk.  

Hiervandaan gaan we verder naar Bergen, waar we de ruïnekerk, het Sterkenhuis en het Russisch 

monument bekijken die herinneren aan die invasie van 1799. Ook de lunch gebruiken we in het 

schilderachtige Bergen.  

’s Middags rijden we via restanten van de dwangburcht Nuwendoorn en de Westfriese omringdijk naar 

Medemblik. Hier bezoeken we het kasteel Radboud dat ook als doel had om de opstandige West-

Friezen in bedwang te houden. Na een kop koffie of thee met een versnapering rijden we weer terug 

naar Gouda waar we om ca. 18.30 uur weer arriveren.  

 

De kosten voor deze dag zijn € 57,- p.p. Wanneer u in het bezit bent van de Museumjaarkaart 

bedragen de kosten voor deze dag € 51,50 p.p. U moet deze kaart dan wel ter plaatse kunnen tonen. 

In het bedrag zijn verwerkt alle kosten voor vervoer, gids(en), koffie/thee, lunch, entrees,tip voor de 

chauffeur en administratiekosten. 

 

De reis gaat door wanneer er 50 aanmeldingen zijn, geef daarom uw aanmelding zo snel mogelijk door 

via info@historizon.nl. Wilt u uw naam, adres, woonplaats, e-mail en telefoonnummer vermelden. 

Ook willen we graag weten of u een Museumjaarkaart heeft en met hoeveel mensen u deelneemt.   

Hartelijke groeten, mede namens Harry Gottschalk,  

Wilma Dubbink, e-mail mardub@versatel.nl / tel. 0182-570373 
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