Uitgave nummer 30 - Duizend jaar Gouda
De laatste maal dat een stadsgeschiedenis over Gouda verscheen, was in
1813/1817 toen C.J. de Lange van Wijngaerden zijn tweedelige werk
Geschiedenis en beschrijving der stad Gouda het licht deed zien. Hierbij
moet voor de volledigheid worden opgemerkt dat in 1879 nog een derde deel
verscheen, bewerkt door ds. J.N. Scheltema. Maar in dit laatste werk ligt de
nadruk op gebouwen en niet zozeer op gebeurtenissen en ontwikkelingen.
Sinds het verschijnen van deze tweede stadsgeschiedenis - de eerste werd
door de Goudse pastoor I. Walvis in 1714 gepubliceerd - zijn rond de 4.000
publicaties in de vorm van boeken, artikelen en vooral krantenartikelen
verschenen. Wat evenwel ontbreekt, is een synthese.
Voor de Historische Vereniging die Goude vormde deze constatering aanleiding de mogelijkheid te
onderzoeken om tot een nieuwe, eigentijdse stadsgeschiedenis te komen. Daartoe is in 1995 een
plan opgesteld dat uitgaat van een chronologische beschrijving dat begint in de elfde eeuw en
eindigt in 2002. Het boek bestrijkt derhalve een periode van duizend jaar. Het is een goed leesbaar
en wetenschappelijk verantwoord boek waarin voor Gouda kenmerkende elementen worden
beklemtoond. Gouda maakt als stad dan wel deel uit van een groter geheel, maar heeft daarbij zeer
zeker een eigen identiteit die uit de stadsgeschiedenis moet blijken.
Het boekwerk is opgebouwd uit drie delen: middeleeuwen, nieuwe tijd en nieuwste tijd, elk met
een eigen redacteur, respectievelijk Koen Goudriaan, Paul Abels en Jan Kompagnie. Nico Habermehl
was coördinerend redacteur en Jan Willem Klein projectsecretaris. Elk van de delen telt zeven
hoofdstukken: ruimtelijke ontwikkeling, bevolkingsontwikkeling, economische ontwikkeling, sociale
ontwikkeling, politieke ontwikkeling, kerkelijke ontwikkeling en culturele ontwikkeling. Deze opzet
geeft de stadsgeschiedenis een heldere structuur en biedt tevens de mogelijkheid de ontwikkelingen
per onderwerp over de volle duizend jaar te volgen zonder het gehele boek te hoeven lezen.
Dit boek is te koop bij de boekenstand van die Goude (op zaterdag in het Stadhuis)
Leden betalen € 35,00; niet-leden betalen € 38,00.

