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Lezing 3 september: ‘Wederopbouwarchitectuur: meer dan de moeite‘ 
Tevens presentatie van magazine van de Stichting Open Monumentendag Gouda 
 
Locatie:                      Sint-Janskerk,  Achter de Kerk 15, aanvang 20.00 uur 
Spreekster:                 mevrouw Anita Blom 

Samen met Stichting Open Monumentendag Gouda organiseert die Goude een avond met een 
afwisselend programma. Het landelijk thema van Open Monumentendag 2007 is ‘Monumenten van 
de twintigste eeuw‘. Stichting Open Monumentendag Gouda heeft na twintig jaar gekozen voor een 
nieuwe aanpak van de uitgave van het jaarlijkse themaboekje. De keus is gevallen op een magazine, 
waarvan het eerste exemplaar zal worden overhandigd aan de wethouder van Cultuurhistorie. 
Arnout Menkveld. In de pauze en na afloop van de avond krijgt u gelegenheid om zelf een 
exemplaar van dit magazine aan te schaffen. We starten de avond met een korte presentatie door 
leerlingen van de voormalige groep 8 van de Goejanverwelleschool. Als echte Sherlock Homes (nee, 
géén drukfout!) detectives hebben zij gedurende vijf weken één ochtend per week in het 
Streekarchief onderzoek gedaan naar oude panden in de Goudse binnenstad. Alle gevonden 
gegevens werden verwerkt in een PowerPoint presentatie en tijdens de afsluiting van het project 
werd zelfs een toneelact opgevoerd. Na de pauze zal mevrouw Anita Blom een lezing geven over de 
Jongere Bouwkunst (1850-1940) en de Wederopbouw. Anita Blom is specialist op het gebied van de 
Wederopbouw en werkzaam bij de Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten.   

Oproep 

Voor de lezingen, die 6 à7 keer per jaar worden gehouden, zoeken wij een man/vrouw die onze 
’lichtbeeldenman’ Hans Suijs kan en wil bijstaan en/of vervangen. Bij het vertonen van de 
afbeeldingen wordt gebruik gemaakt van de beamer en laptop die eigendom zijn van die Goude. 

Graag reacties op 3 september of via info@diegoude.nl   

Website geschiedenis Zuid-Holland  

Voor wie zich wil verdiepen in bijzondere geschiedschrijving is er de sinds kort geopende website 
geschiedenis van Zuid-Holland. Op 21 juni werd in het Erfgoedhuis te Delft de nieuwe website 
gelanceerd, ontstaan door een hartelijke samenwerking van het Nationaal Archief, de kring van 
Zuid-Hollandse archivarissen, de provincie Zuid-Holland en het zojuist genoemde Erfgoedhuis. De 
website brengt de geschiedenis en de daarmee verbonden archiefcollecties onder bereik voor een 
breed publiek. Er zijn interessante historische verhalen te vinden, die door bijzondere 
archiefstukken tot leven worden gebracht. Wie speciale aandacht heeft voor curieuze 
gebeurtenissen kan veel van zijn gading vinden. Een integrale zoekfunctie maakt het mogelijk in de 
on-linecollecties van een groot aantal deelnemende archieven te zoeken.Er is duidelijk sprake van 
een groot aantal verhalen: over Romeinen en Germanen, monniken en ridders, de VOC en de 
Reformatie. Maar ook over turfwinning, de komst van de radio en de sport. Meer dan 80 gemeenten 
in de provincie komen aan bod. Men kan bovendien door bijzondere archiefstukken veel illustraties 
vinden. Wie geïnteresseerd is in oude kaarten kan zijn hart ophalen aan meer dan 2800 kaarten (!), 
digitaal gefotografeerd, waarbij ook prachtige documenten te vinden zijn. De kaarten geven een 
goed beeld van het veranderende landschap vanaf de zestiende tot en met de negentiende eeuw. In 
digitale vorm is de collectie nu voor vrijwel iedereen toegankelijk. Kijk hiervoor op 

www.geschiedenisvanzuidholland.nl   

Waterconferentie 

   
Op 22 juni 2007 organiseerde het Goudse Watergilde zijn vierde Waterconferentie. Vanwege het 
grote aantal aanmeldingen vond de Waterconferentie ditmaal niet plaats in het monumentale 
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Stadhuis, maar in de majestueuze Sint-Janskerk. In de ochtend stonden de bedreigingen centraal: 
de klimaatverandering, de toenemende watertoevoer van de Rijn en de stijgende zeewaterspiegel. 
De belangrijkste acties die werden genoemd om het tij te keren, waren het versterken van de 
kustlijn door zandsuppleties en het zorgen voor een betere afvoer van de rivieren. In het 
middagdeel werd aan de hand van de praktijkvoorbeelden van Leiden en Gorinchem stilgestaan bij 
de kansen, zoals het terugbrengen van (ruimte voor) water in de stad. Na de lezingen maakten de 
deelnemers onder deskundige leiding een ‘waterwandeling’ door de binnenstad. Daarbij kregen de 
wandelaars als opdracht ideeën te bedenken om het water in de stad vast te houden. De creativiteit 
van de deelnemers kende bijna geen grenzen, gelet op het grote aantal suggesties. De bijeenkomst 
werd afgesloten met een borrel in de Sterzaal van het Stadhuis. Inmiddels zijn de organisatoren 
onder leiding van Hans Suijs al weer bezig met het nadenken over de Waterconferentie in 2008. 
Deze conferentie, het eerste lustrum, zal een bijzonder karakter krijgen.   
  
        
Kijken naar monumenten  

Op vrijdag 29 juni gingen acht groepen brugklasleerlingen van het St. Antoniuscollege in de 
stromende regen de Goudse binnenstad in. Zij waren gewapend met aantekeningen en 
lesbrieven, ontworpen door die Goude, om een gedeelte van het project ‘Kijken naar monumenten’ 
in praktijk te brengen. Vrijwilligers van die Goude verleenden assistentie door op locatie uitleg te 
geven en eventuele vragen te beantwoorden. De belangstelling was behoorlijk groot. De leerlingen 
bleken zeer geïnteresseerd. De coördinator van het Antoniuscollege, leraar geschiedenis Erik Visser, 
was zeer tevreden en vanwege onze medewerking zelfs onder de indruk. Ondanks de barre 
weersomstandigheden kunnen we met tevredenheid op deze dag terugzien.  
          
 
75 jaar die Goude 
 
De Historische Vereniging die Goude bestaat 75 jaar! Om dit te vieren biedt de vereniging haar 
leden een bijzondere en feestelijke avond aan op maandag 8 oktober 2007 in de Sint-Janskerk. We 
nemen u deze avond mee naar de eerste helft van de negentiende eeuw, de tijd dat stadsarts 
Willem Frederik Büchner een actieve rol speelde in de gezondheidszorg in Gouda. Stelt u zich Gouda 
voor in die tijd, een arme stad met vervuilde grachten. 'Gouwenaar' staat synoniem voor bedelaar... 
Hoort u de marktkoopman en de straatmuzikant? Maakt u kennis met het verschil dat mensen als 
stadsarts Büchner maakten voor de allerarmsten en de ‘meisjes van lichte zeden’. Samen met de 
acteurs van de Gelderse Roos brengen we deze tijden van weleer weer tot leven! Ter gelegenheid 
van dit lustrum geeft die Goude een bewerkte versie van een belangrijk werk van Büchner opnieuw 
uit: “Bijdragen tot de geneeskundige topographie en statistiek van Gouda”. Nico Habermehl 
presenteert dit boek aan u op de feestavond. Het boek is dan te koop voor een zeer aantrekkelijke 
prijs.Een lezing over Büchner en andere weldoeners uit die tijd wordt verzorgd door mevrouw M. 
Mathijsen-Verkooijen. Marita Mathijsen is hoogleraar Moderne Nederlandse Letterkunde aan de 
Universiteit van Amsterdam en bekend van historische uitgaven over de negentiende eeuw. U kent 
haar wellicht van haar column in het NRC Handelsblad. 
         
 
25 jaar Stichting Vrienden van Archief en Librije 
 
Op 1 oktober bestaat de stichting 25 jaar en dit heugelijke feit gaat gevierd worden! U bent van 
harte welkom wanneer een speciaal vriendenboek in een feestelijke bijeenkomst zal worden 
overhandigd aan wethouder Siebe Keulen. De Stichting Vrienden van Archief en Librije voelt zich 
nauw verbonden met Historische Vereniging die Goude, zo nauw zelfs dat het in hun archief 
gevonden boek geschreven is door de dochter van stadsarts W.F. Büchner. De juiste datum van de 
overhandiging wordt nog bekend gemaakt. 
          
 
Overige activiteiten 
6-8  september       Gouds Cultuur Festival             
8 september           Open Monumentendag  
27 september         Nationale Sluizendag 



27 oktober              Erasmusdag met boekenmarkt i.s.m. Ad den Edel Antiquariaat, Stadhuis   

         
Boekentafel 

Elke zaterdag van 11.00 uur tot 15.00 uur staan vrijwilligers van die Goude op het bovenplein van 
het stadhuis aan de Markt klaar om u te ontvangen voor een rondleiding, de verkoop van boeken, of 
ontbrekende Tidingen. Ook is het mogelijk om periodieken, die uw bestuur maandelijks krijgt 
toegestuurd, in te kijken of eventueel mee te nemen.   

        
Aanmelden  

Wilt u ook meedenken en –werken binnen Historische Vereniging die Goude en bent u nog geen lid? 
Zijn er binnen uw vrienden- en kennissenkring mensen enthousiast te maken voor die Goude? 

Schroomt u niet om contact op te nemen: info@diegoude.nl  
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