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In deze nieuwsbrief van de Historische Vereniging die Goude vindt u onder andere informatie over 
de lezing van 3 september.   

 
3 september: lezing door Carla Oldenburger en Marianne Driehuijs 
Op 8 september is het Open Monumentendag. Traditiegetrouw organiseert de Historische Vereniging 
die Goude samen met Stichting Open Monumentendag Gouda op de maandag hieraan voorafgaand 
een lezing. Thema is ‘Groen van Toen’. De lezing vindt plaats in Concordia aan de Westhaven 27 en 
begint om 20.00 uur. Leden van die Goude hebben gratis toegang en kunnen een introducé 
meenemen. Niet-leden betalen vijf euro entreegeld.  

 
Carla Oldenburger: “Tijdens deze lezing worden de ontwikkeling van de vormprincipes èn van de 
toepassing van cultuurplanten in Nederlandse tuinen en parken kort uiteengezet. Hoe zagen 
Nederlandse tuinen (of parken of buitenplaatsen) er uit in de Middeleeuwen en Renaissance, in de 
barok, in de romantiek en hoe nu, in de moderne tijd? Welke planten paste men in het algemeen in 
die tuinen toe? Wat het laatste betreft moeten we denken aan de windhandel in tulpen in de eerste 
helft van de 17de eeuw. Toen werden planten uit “de Oost” en uit het zuiden van Europa 
geïntroduceerd, zoals de Aardbeiboom. In de 19de eeuw bereikten planten ons land vanuit China en 
Japan. In de lezing komen Nederlandse tuin- en landschapsarchitecten ter sprake, zoals:   

 Jan van der Groen, de hovenier van de Oranjes  
 Daniel Marot, de ontwerper van menige Hollandse buitenplaats zoals Paleis Het Loo  
 Gijsbert van Laar een tuinarchitect gespecialiseerd in tuinsieraden  
 Johan Georg Michael, de tuinarchitect van het eerste Nederlandse landschapspark 

Beeckestijn in Velsen. Ook zijn opvolgers Jan David Zocher jr., Leonard Springer en Henri 
Copijn komen aan de orde  

 
Carla studeerde biologie in Utrecht, met hoofdvakken geschiedenis van de biologie en 
plantenecologie. Van 1968 tot 1980 werkte zij als wetenschappelijk onderzoeker en docent aan het 
Biohistorisch Instituut/Universiteit Utrecht en van 1980-2000 als conservator van de Bibliotheek van 
Wageningen Universiteit en Researchcentrum. Als deskundige op het gebied van historische tuinen 
en beplantingsgeschiedenis was zij vanaf 1975 tot 1984 betrokken bij de restauratie van de tuinen 
van Paleis Het Loo. Ook het werk voor de Cie. Buitenplaatsen van de Raad van Cultuur (1978-1996) 
heeft haar tot een rijke ervaringsdeskundige gemaakt op gebied van het groene culturele erfgoed in 
Nederland. Vanaf 2000 is zij partner en adviseur in het advies- en ontwerpbureau Oldenburgers 
Historische Tuinen. Carla was van 1994 tot 2009 voorzitter van Cascade Tuinhistorisch Genootschap; 
zij ontving in 2000 de NVTL-trofee en is sinds 2009 naamgever aan de Carla Oldenburger/Ebbers-
penning, de Cascade stimuleringsprijs voor jong talent.  
 
Na de pauze is het woord aan Marianne Driehuijs. Gouda heeft twee monumentale parken, het 
Houtmansplantsoen en het Van Bergen IJzendoornpark. Voor het Van Bergen IJzendoornpark heeft 
de gemeente in 2010 opdracht gegeven om een cultuurhistorische analyse op te stellen. Deze 
analyse is gemaakt door drs. Mariëtte Kamphuis samen met drs. Anne Wolff, en heeft veel 
informatie opgeleverd over het ontstaan, het ontwerp, de aanleg en de ontwikkeling op hoofdlijnen 
(na aanleg) van het park. De analyse heeft bijvoorbeeld antwoord gegeven op de vraag wie de 
ontwerper is; daarover gingen verschillende geruchten. Er wordt ook inzicht gegeven in de aanleg 
van twee delen met een heel verschillende vormgeving. Het is een boeiend verhaal geworden over 
een niet al te groot klassiek park op een slechte grondslag, vergelijkbaar met het Vondelpark zoals 
een raadslid ten tijde van het ontstaan van het park al opmerkte.   
De analyse wordt door gemeente Gouda aangegrepen om een visie voor beheer op korte en lange 
termijn te vormen. Er is geconstateerd dat er met name op het gebied van bomen keuzes gemaakt 
moeten worden voor behoud en vervanging. Maar ook voor plantvakken zijn keuzes aan de orde. En 
waar kiest de beheerder dan voor: in de traditie blijven, moderne elementen toevoegen, hoe 
rekening te houden met wensen van deze tijd voor gebruik en dat alles binnen beperkte financiële 
mogelijkheden. En tenslotte niet te vergeten, de bewoners rondom het park voelen zich betrokken 
bij het aanzien en het functioneren van het park en hebben daar ook hun gedachten en wensen 

http://nieuwepark.nl/wp-content/uploads/2012/07/Cultuurhistorische-analyse-van-Het-Van-Bergen-IJzendoornpark1.pdf


voor. Er is dan ook regelmatig overleg tussen gemeente en een vertegenwoordiging van de 
bewoners. In dit boeiende spanningsveld wordt nu gewerkt aan de toekomst van het park. Als 
beleidsmedewerker is Marianne Driehuijs betrokken geweest bij de opdrachtverlening voor de 
cultuurhistorische analyse en vervolgens bij het uitwerken van een toekomstvisie voor het park.  
 
Erfgoud   
Zoals u hierboven heeft kunnen lezen, is het thema van Open Monumentendag ‘Groen van Toen’. In 
het magazine Erfgoud wordt dit thema uitgediept. Er staan onder andere artikelen in over groen in 
de Goudse Glazen, groene schatten in Museum Gouda, het Raoul Wallenbergplantsoen, het Van 
Bergen IJzendoornpark, buitenplaatsen en de Boskoopse bloemententoonstelling van 1921. Erfgoud 
is te koop tijdens de lezing op 3 september, in de Goudse boekhandels en bij Diny Blom 
(Blomatelier).  
 
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. Tijdens de bijeenkomst vindt de presentatie plaats van 
‘Stad van de Gouwenaars’, het vernieuwde straatnamenboek. De Kees Faessens Rolwagensteegband 
brengt het ‘Straatnamenlied’ ten gehore. Oud-hoogleraar Gerard Rooijakkers vertelt over het leven 
op straat. Verder worden Gouwenaars uit het verleden in het zonnetje gezet. Natuurlijk is er meer 
dan genoeg gelegenheid om bij te praten met elkaar!  
 
Stad van de Gouwenaars   
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 ‘Stad van de 
Gouwenaars’. 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 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.  

 
Gezocht!   
Wij zoeken iemand die de ledenadministratie van die Goude wil gaan verzorgen. De huidige 
ledenadministrateur Gerard van Halem, heeft aangegeven dat hij in verband met drukke 
werkzaamheden deze taak moet beëindigen. De ledenadministrateur werkt nauw samen met de 
secretaris en penningmeester. Hij of zij beheert het geautomatiseerde systeem en zorgt ervoor dat 
de gegevens actueel gehouden worden, zodat de ledenwerving, de contributie-inning en de 
verzending van de Tidinge en de nieuwsbrieven van goede gegevens worden voorzien. Heeft u 
belangstelling voor deze belangrijke functie of wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen 
met Bart Pors info@diegoude.nl of 06-44511309.   
Ook kunt u contact opnemen met Bart als u de redactie wilt verzorgen van de nieuwsbrief van die 
Goude.   

 
Ook gezocht!  
Stichting Open Monumentendag Gouda zoekt nieuwe vrijwilligers. Informatie over de organisatie en 
de activiteiten vindt u op www.monumentenstad.nl.   
   
Historie van de Goudse stroopwafelbakkers   
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Over Gouda is al veel geschreven. Gouda is immers bekend van de Goudse pijpen, de Goudse kaas, 
de Goudse Glazen, Gouds aardewerk, Goudse kaarsen, het Goudse stadhuis en de Goudse 
stroopwafel. Alle typische Goudse producten en gebouwen zijn uitgebreid onderzocht en 
beschreven, met uitzondering van de Goudse stroopwafel. Daarom heeft Joop de Korte een boekje 
geschreven over de historie van de Goudse stroopwafelbakkers. Hij schrijft: “Als er één product is 
uit Gouda dat over het gehele land bekend is en ook daarbuiten, zijn het wel de Goudse 
stroopwafels. Waarom deze wafels hun oorsprong vinden in Gouda is niet bekend. (…) Het is ook 
niet zo belangrijk om precies te weten wanneer de eerste Goudse stroopwafel werd gemaakt en 
door wie. Van geen van de Goudse ambachten is precies vast te stellen wie de eerste fabrikant was 
en in welk jaar het eerste product werd gemaakt. Wel is belangrijk voor de stadsgeschiedenis te 
weten wat de economische invloed is geweest van een bedrijfstak en hoeveel bedrijven en/of 
bedrijfjes er in deze stad waren gevestigd”. U leest het in ‘Historie van de Goudse 
stroopwafelbakkers’, dat voor € 10,00 te koop is bij boekhandel Verkaaik.   
 
Het verhaal achter het portret   
Imelda van der Linden is redactielid van de Tidinge, rondleider in Museum Gouda en stadsgids bij 
het Goudse Gidsen Gilde. De cursus die ze in het voorjaar heeft gegeven over de geschiedenis van 
de portretschilderkunst, wordt vanwege alle positieve reacties, in het najaar herhaald. Portretten 
zijn van alle tijden. Toch is het genre buiten privégebruik niet echt populair en er is ook weinig 
bekend over de boeiende geschiedenis ervan. Een portret is echter niet alleen de afbeelding van 
een persoon (of personen). Er is altijd een verhaal ‘achter het portret’. Aan de hand van vele 
voorbeelden wordt in deze cursus dat verhaal verteld. De schilder en zijn techniek komen aan de 
orde, evenals het leven van de afgebeelde personen. In het verlengde daarvan wordt een beeld 
geschetst van de maatschappij uit de verschillende periodes. ‘Het verhaal achter het portret’ is een 
verrassende, kleurrijke cursus die zich richt op de periode 1300-1800. Aan het einde van de cursus 
kijkt u met andere ogen naar portretten, in musea en daar buiten. Meer informatie en aanmelden: 
www.portretkunstgeschiedenis.nl  
portretcursus@gmail.com / 06 49114315  

 
Imelda geeft haar cursus aan de Punt 15 in Gouda. Ook Livius-Gouda organiseert hier lezingen en 
cursussen. Zo is er op donderdag 13 september vanaf 20.00 uur een lezing over Alexander de Grote. 
Deze lezing kost €10,00. De centrale vraag is: was Alexander een stralende veroveraar vol goede 
bedoelingen, of een sadistische moordenaar? Pas ontdekte bronnen werpen nieuw licht op een van 
de spectaculairste gebeurtenissen uit de Oudheid. De lezing wordt verzorgd door historicus Jona 
Lendering, onder andere auteur van ‘Alexander de Grote. De ondergang van het Perzische Rijk’ 
(2004) en ‘Stad in Marmer. Gids voor het antieke Rome aan de hand van tijdgenoten’ (2002). Ook 
verzorgt Jona, samen met Joris Verheyen, een cursus over het By-zantijnse Rijk op zaterdag 3, 10, 
17 en 24 november van 14.00 uur tot 16.00 uur. Kosten: € 80,00. Wij associëren Byzantium met 
weelde, mystiek en decadentie, met doortrapte keizerinnen en genadeloze generaals, met 
religieuze twisten en verfijnde kunst. Byzantium was echter ook een staat waarin handel en 
nijverheid bloeiden, die geduchte legers op de been kon brengen en waar de diplomatieke dienst 
goed functioneerde onder van tijd tot tijd alleszins capabele bestuurders. Informatie en aanmelden: 
www.livius.nl, markoning@ziggo.nl of 06 51951712.   
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