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In deze nieuwsbrief van de Historische Vereniging die Goude vindt u onder andere informatie over 
de Waterconferentie op 11 oktober en het 80-jarig jubileum op 12 oktober. In de rubriek ‘Wie is…’ 
stelt voorzitter Gerard van Ham zich voor. 
 
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. 
 
Ledenwerfactie  
Kent u mensen die geïnteresseerd zullen zijn in het straatnamenboek Stad van de Gouwenaars, 
maar die nog geen lid zijn van die Goude? Dan kunt u hun aandacht vragen voor een bijzondere 
aanbieding. Voor slechts € 10 meer dan de € 100 die zij betalen voor het boek, kunnen zij nu lid 
worden van die Goude en krijgen zij de nog te verschijnen Tidingen tot eind 2013. Aanmelden via 
info@diegoude of een ongefrankeerde brief naar Historische Vereniging die Goude, 
Antwoordnummer 10403, 2800 WB Gouda. Vermeld s.v.p. daarbij naam en adres.   
11 oktober: Waterconferentie 
 
Het Watergilde, een werkgroep van de Historische Vereniging die Goude, organiseert ieder jaar een 
Waterconferentie. Deze conferenties gaan over Oud-Hollandse watersteden en de belangen die het 
water daar dient. De achtste Waterconferentie, die op 11 oktober wordt georganiseerd in de Sint 
Janskerk, heeft als thema: 'Terug naar de oorsprong. Het geheim van Holland herontdekt'. Meer 
informatie (inclusief het programma) vindt u hier.  
 
Onbekend Gouds handschrift in Antwerpen 
Pastoor Ignatius Walvis (1653-1714) is bij het grote publiek vooral bekend geworden door zijn 
Goudse stadsgeschiedenis. Toch was die Beschryving der stad Gouda voor hem slechts een 
bijproduct van zijn noeste historische arbeid. Deze stond namelijk vooral in het teken van de felle 
strijd die destijds woedde binnen de Rooms-katholieke Kerk in de Nederlanden. Met zijn Goudsche 
en andre daartoe dienende katolijke kerk-zaaken wilde hij aantonen dat hij en zijn medepastoors 
de zielzorg op zich hadden genomen, ook in moeilijke tijden. Het was Walvis een doorn in het oog 
dat bijvoorbeeld ook de jezuïeten en de franciscanen zielzorg mochten verlenen, terwijl ze volgens 
hem alleen uit waren op het afpakken van zieltjes - en daarmee inkomsten - van de pastoors. 
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Uiteindelijk brak Walvis met Rome en stond daarmee aan de wieg van de Oud-Katholieke parochie 
in Gouda. 
De Goudse kerkhistoricus Paul Abels, hoogleraar Europese rechtsgeschiedenis Jan Hallebeek en de 
Oud-Katholieke bisschop van Haarlem Dick Schoon hebben ervoor gezorgd dat Goudsche en andre 
daartoe dienende katolijke kerk-zaaken in druk verschenen is. Daarmee zijn alle historische werken 
van Walvis ontsloten. De auteurs hebben ruim dertien jaar gewerkt aan de bewerking van deze 
uitgave. Daarbij zijn ze gestuit op een andere, nog onbekende bron voor de Goudse geschiedenis. In 
het Rijksarchief van Antwerpen ontdekten zij een door Gouwenaar Heijmen Gerritsz Bick opgesteld 
verhaal over spanningen binnen de katholieke gemeenschap in de jaren 1612-1622. Bick schetst de 
gebeurtenissen vanuit het perspectief van de jezuïeten, de grote tegenstanders van pastoor Walvis. 
Het Goudse stadsbestuurders komen er in dit verslag zeer goed van af: vanwege hun 
verdraagzaamheid tegenover andersdenkenden worden zij door de schrijver aangeduid als 
‘zoetemelkse geuzen’. Het verhaal is als bijlage opgenomen in het boek van Walvis. Het boek wordt 
uitgegeven door de Historische Vereniging die Goude en is te koop in de Goudse boekhandels en op 
zaterdagen in het stadhuis. 
 
Meer informatie (inclusief een interview met het AD) staat op www.paulabels.nl. 
 
Het verhaal achter het portret 
‘Het verhaal achter het portret’, is een cursus kunstgeschiedenis door Imelda van der Linden 
(Tidinge, Museum Gouda,  Goudse Gidsen Gilde). Wat bewoog admiraal Andrea Doria om zich als 
Neptunes op deze manier te laten schilderen door Agnolo Bronzino rond 1550? Antwoord op deze 
vraag krijgt u in de cursus ‘Het verhaal achter het portret’. En naast Bronzino en Andrea Doria zult 
u met veel meer schilders en geportretteerden kennis maken. Allemaal vertellen ze een eigen 
verhaal. Soms verrassend, soms treurig, maar altijd interessant. De cursus richt zich op de 
ontwikkeling van de Europese portretschilderkunst van 1300-1800, waarbij naast  persoonlijke 
verhalen over schilders en hun ‘zitters’ ook aandacht wordt besteed aan ontwikkelingen in 
compositie, kleurgebruik, schildertechniek etc. Een afwisselende cursus waardoor u anders naar 
portretten zult gaan kijken in musea en daarbuiten. www.portretkunstgeschiedenis.nl 
portretcursus@gmail.com  
06 49114315 
 
 
Wie is… Gerard van Ham 
 
  
 
In 1950 ben ik in de Montagnekliniek op de Westhaven geboren. Na de middelbare school heb ik 
Gouda verlaten. Eerst voor de militaire dienstplicht en vervolgens voor een studie Nederlands recht 
in Utrecht. In de weekends was ik meestal in Gouda. Hier verdiende ik bij onder meer als bezorger 
van groenten en fruit en als terraskelner op de markt. Na mijn studie ben ik in Utrecht advocaat 
geworden. Rond 1983 ben ik - inmiddels gehuwd - weer in Gouda komen wonen. In 1986 heb ik de 
advocatuur verlaten en ben ik overgestapt naar een rechtbank. In mijn vrije tijd zit ik graag op het 
water. Ik heb veel gezeild en roei graag. Ook probeer ik mij de golfsport eigen te maken. Nog 
steeds met veel plezier wonen wij in de binnenstad. 
 
  
 
Ongeveer tien jaren geleden ben ik lid geworden van die Goude. De Tidinge lees ik al heel veel 
langer. Ook mijn vader was lid van die Goude. Ik ben lid geworden omdat ik nog meer wil leren over 
de stad en omgeving. Om die reden heb ik ook de cursus Goudologie gevolgd. 
 
  
 
De vraag waarom ik voorzitter ben geworden laat zich makkelijk beantwoorden. Er is een beroep op 
mij gedaan en die Goude is een prachtige vereniging. Ik heb er over nagedacht en ja gezegd. 
 
  
 
De Tidinge en de lezingen hebben mij tot nu het meest aangesproken. Ook de mogelijkheid om het 
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stadhuis van binnen te bekijken spreekt mij aan. Aan de excursies heb ik nog nooit deel kunnen 
nemen. Dat komt wellicht nog wel. De overige activiteiten ga ik ervaren. 
 
  
 
Als nieuwkomer in een bestuur moet je niet het roer willen omgooien. Vrijwilligers moet je 
koesteren. Met een kader kun je wel faciliteren en stroomlijnen. Het zou mooi zijn als we meer 
jonge mensen kunnen interesseren voor de vereniging. 
 
  
 
Onze nieuwe penningmeester, Hans Hoogenraad, lijkt mij de aangewezen persoon om de volgende 
keer aan het woord te komen. 

  


