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Lezing voorafgaand aan de jaarvergadering op 24 april 

‘Wereldberoemd in Gouda’ 16e en 17e eeuwse portretten van Gouwenaars 

 Agnietenkapel, Nieuwe Markt, aanvang 20.00 uur 

Spreker: Ewoud Mijnlieff met inleidend woord door Dolph Blussé 

Een lezing over de tentoonstelling ’Wereldberoemd in Gouda, portretten 

van bekende en minder bekende Gouwenaars uit de 16
e
 en 17

e
 eeuw’ die 

onlangs in het Goudse museum is gehouden. 

Ewoud Mijnlieff is conservator oude kunst en nijverheid van 

MuseumgoudA. 

Dolph Blussé spreekt als voorzitter van het Historisch Platform. 

 

Data lezingen 2006 

22 mei Oud Katholieke 

Kerk 

cultuurhistorische 

lezing n.a.v. 

het westerse 

monnikendom  

Drs. Tin Lok Chan 

4 september Koor Sint-

Janskerk 

n.a.v. uitgave boekje 

Open Monumenten Dag 

Henny van Dolder 

en Henkjan 

Sprokholt 

16 oktober Agnietenkapel Luther en Erasmus 

 

Llewellyn Bogaers 

27 november Agnietenkapel Sint Nicolaaslezing Drs. E.M.A. Boer-

Dirks 

 

 

Presentatie  

Op 5 mei, bevrijdingsdag 2006, vindt in het Zuid-Hollands 

Verzetsmuseum aan de Turfmarkt 30 te Gouda de presentatie van de 

geheel vernieuwde 25
e
 bundel ‘Gouda in de Tweede Wereldoorlog’ plaats. 

Hoofdauteur Rinus van Dam zal om 17.00 uur een toelichting geven op 

dit standaardwerk. 

De toegang is gratis en na afloop kan onder het genot van een drankje 

het boek worden gekocht. Leden van die Goude krijgen € 5,-- korting, 

niet-leden betalen de volle prijs van € 25,--. 
 

Joods Poortje 

Op initiatief van één van onze leden wordt er aandacht geschonken aan 

het eventueel verplaatsen van het Joodse Poortje aan het Raoul 

Wallenbergplantsoen. Er is overleg geweest met wethouder Keulen en 

samen met Stichting Tsedaka, het Gouds Metaheerhuis en het 4-mei 

comité wordt er naar een goede oplossing gezocht. De gemeente Gouda 
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onderkent het belang van dit monument, wil dit graag behouden en wil 

de functie hiervan versterken. 

 

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 

 

Website 

Wilt u op de hoogte blijven van de activiteiten die de vereniging 

onderneemt?  

Bezoek dan onze website: www.diegoude.nl 
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