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Lezing op 4 september 

‘GOUDA VIERT FEEST’ 
Sint-Janskerk, Achter de Kerk 15, aanvang 19.30 uur 

Sprekers: Henny van Dolder-de Wit en Henkjan Sprokholt 

Het landelijk thema van Open Monumentendag 2006 is ‘Feest’. In Gouda schenkt men in 

het themaboek aandacht aan ‘Feesten en festivals door de eeuwen heen’. 
Maar… Gouwenaars die feest vieren? Kan dat? Gouwenaars zijn toch mopperkonten? Dat 

zal dan wel een dun boekje alsmede een korte lezing worden! Wat blijkt echter? Niets 

is minder waar! De uitgave ter gelegenheid van Open Monumentendag is dikker dan ooit. 

Als die lezing maar niet uitloopt…. 

Wat kunt u zoal verwachten?  

Schutters die op ‘papegaaien’ schoten; kwajongens die op luilak de boeren vóór zijn en 
hun koeien molken; Gouwenaars die processiegangers met water of zaagsel bekogelden; 

een kermis die een week duurde en zo groot was dat hij de hele stad besloeg; Prins 

Hendrik die bijna door een neerstortend plafond getroffen werd; de vrouw met de 

baard; een schaap met zes poten en nog veel meer…. 

De sprekers van deze avond hebben in opdracht van Stichting OMD Gouda het themaboek 

voor dit jaar samengesteld. Het eerste exemplaar van deze tiende uitgave zal aan het 

begin van de avond door de voorzitter van Stichting OMD Gouda aan wethouder van 

monumentenzorg Marco Kastelein worden overhandigd. In de pauze en na afloop is er 

gelegenheid om het boek zelf aan te schaffen. Kijk ook op www.monumentenstad.nl 

 

Goudologie 

Enige tijd geleden werd door de bevolking de grootste Gouwenaar gekozen. Toen 

ontstond ook de discussie over datgene waaraan een echte Gouwenaar zou moeten 

voldoen. 

Hoe ook de uitkomst was, wij zijn er van overtuigd dat de echte Gouwenaar hart heeft 

voor zijn stad, voor de gebouwen, voor het heden en de toekomst van de stad en 

natuurlijk interesse in het verleden! 

Want of je hier nu wel of niet geboren bent, of je jong bent of oud, autochtoon of 

allochtoon. Als je geen hart hebt voor deze stad, dan mag je je geen echte Gouwenaar 

noemen. 

Maar hoe kun je hieraan voldoen zonder kennis van het sociale, culturele en politieke 

verleden, de ontstaansgeschiedenis, de bevolking en de binnenstad door de eeuwen 

heen?  

Daarom hebben de gezamenlijke historische verenigingen, stichtingen en instellingen 

met medewerking van de gemeente een cursus ontwikkeld, die geïnteresseerden wegwijs 

maakt in de vele aspecten van het verre en recente verleden van onze stad en de 

invloed daarvan op ons dagelijks leven. 

Deze cursus, Goudologie genaamd, heeft in één jaar tijd ruim 50 gediplomeerde 

Goudologen opgeleverd. Velen van hen zijn direct actief geworden in de verschillende 

verenigingen en dragen hun nieuw verkregen kennis verder uit.  

De cursus wordt op zaterdagochtenden gegeven en bestaat uit 11 bijeenkomsten van 2 

uur op bijzondere locaties, zoals b.v. het Stadhuis, het Museum, het Archief en de 

Sint-Janskerk. De docenten zijn, elk op hun eigen gebied, vooraanstaande historische 

specialisten.  

De te behandelen onderwerpen zijn: 

1. Inleiding algemene geschiedenis van Gouda, het ontstaan van de stad, de 

bevolkingsgroei en het stadsbestuur. 

2. Ruimtelijke en architectonische ontwikkeling. 

3. Sociaal-economische geschiedenis van de stad. 
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4. Stadswandeling langs de laat-middeleeuwse contouren van Gouda. 

5. Het stads- en het kerkelijk archief.  

6. De rol van het museum in de culturele stad. 

7. De religieuze geschiedenis.  

8. Het gedachtegoed van de grote Gouwenaars waaronder Coornhert en Erasmus.  

9. Gouda en de politiek.  

10. De bouwgeschiedenis van de Sint-Janskerk en de beroemde Goudse glazen. 

11. Waterstanden en scheepvaart. 

Aan deze (basis)cursus zal in de komende jaren voor geïnteresseerden een aantal 

vervolgcursussen worden toegevoegd waar bepaalde onderwerpen dieper en uitgebreider 

behandeld worden. 

Dankzij belangenloze medewerking van de docenten en de medewerking van de gemeente 

Gouda en andere locatiehouders zijn de kosten voor de cursus bescheiden gebleven.  

Als lesgeld voor de 11 bijeenkomsten betaalt u slechts € 95,--, terwijl voor leden van 
de bij het Historisch Platform aangesloten verenigingen of stichtingen een reductie 

van € 10,-- geldt. 

Voor de cursus kunt u zich aanmelden bij: Streekarchief Midden Holland, Groeneweg 30, 2801 ZC 

Gouda, telefoon 0182-521821, middenholland@groenehartarchieven.nl 

 
Waterconferentie 

Enige jaren geleden heeft een initiatief van de Amsterdamse Historische Vereniging 

“Amstelodamum” geleid tot de regelmatige uitwisseling van ervaringen tussen een 

tiental historische verenigingen van “Oud Hollandse” steden. Deze steden zijn: 

Alkmaar, Amsterdam, Haarlem, Leiden, Den Haag, Delft, Rotterdam, Dordrecht, Utrecht 

en Gouda. Ter bevordering van de contacten werden verenigingen aangewezen als 

“voortrekker” voor een concreet onderwerp. De Historische Vereniging die Goude 

organiseert als voortrekker voor “Water in relatie met historische binnensteden” 

sindsdien, middels haar werkgroep het Goudse Watergilde, jaarlijks een 

waterconferentie in het Goudse stadhuis. De eerste waterconferentie in mei 2004 had 

als onderwerp: “Het terugbrengen van gedempt water in historische binnensteden”.  

Bij de tweede waterconferentie in juni 2005 werden in werkgroepen vier relevante 

onderwerpen betreffende het gebruik van het binnenstadswater besproken en de 

resultaten vervolgens plenair gepresenteerd en bediscussieerd.  

De derde waterconferentie op 16 juni 2006 droeg als thema “ Pompen of Verzuipen” 

waarbij niet alleen gedacht moet worden aan de letterlijke betekenis, maar ook en 

vooral aan “het boven water houden van diverse aan water gerelateerde belangen”. Deze 

belangen werden tijdens de conferentie door enige inleiders aan de orde gesteld en 

worden hierna kort samengevat weergegeven. 

    De conferentie werd bijgewoond door 70 deelnemers, afkomstig uit diverse 

disciplines, onder meer: Historische Verenigingen uit genoemde steden, 

Hoogheemraadschap van Rijnland, Erfgoedhuis Zuid-Holland, vertegenwoordigers van 

toeristische organisaties en van enkele gemeenten. 

De opening werd verricht door Arnout Menkveld, wethouder van Ruimtelijke Ordening van 

de gemeente Gouda, terwijl als dagvoorzitter optrad Nico Habermehl, voorzitter van 

die Goude. 

Wim van der Hoeven, Hoogheemraad van Rijnland, benadrukte vanuit het onderwerp “droge 

voeten, schoon water” het belang dat het Hoogheemraadschap in relatie met water hecht 

aan veiligheid, gezondheid en voldoende berging. Het thema van de conferentie boog 

hij om tot de doelstelling “Pompen en Bergen”. 

Reijer Baas, gemeente Arnhem, gaf een presentatie over het masterplan Rijnboog, dat 

beoogt de rivier “de stad in te brengen”, dit ter verfraaiing van een deel van de 

naoorlogse, aan de Rijn grenzende, stadswijk. 

Maarleen Maarleveld, Arcadis Nederland, belichtte enkele projecten over waterwering 

(dijkverzwaring, dijkverbreding, strandophoging ) waarbij voorop staat het wonen aan 

water aantrekkelijk(er) te maken. Zij noemde als motto “ NIMBY wordt PIMBY”(not in my 

backyard, please in my backyard). 

Erik de Bruijn, voormalig wethouder van Breda, presenteerde het plan om in Breda de 

ooit gedempte haven weer terug te laten komen, waarbij de Stichting “ Breda, hou je 

hart vast” (!) een rol speelt. 

André de Wit, Grontmij Nederland BV, ging nader in op het project Westergouwe. 

Peter Verhagen, Den Bosch, releveerde zijn ervaringen als projectleider restauratie 

Binnendieze en gaf en passant enkele tips met het oog op de Goudse waterplannen (zorg 

voor breed draagvlak, promoot bijtijds, vergader efficiënt, beperk het aantal 

betrokkenen). 
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Dick Meijer, Bontenbal Bouw BV, behandelde als laatste spreker de relatie tussen het 

bevorderen van (water)toerisme en het welslagen van veelzijdige bouwplannen (woning-

complex annex hotel, parkeergarage e.d.). 

Na een samenvatting door de dagvoorzitter en het geven van het startschot voor de 

door het Watergilde beschreven sluizenroute (zie www.die goude.nl, watergilde, slui-

zenroute) werd de geanimeerde bijeenkomst beklonken met een borrel in de Sterzaal. 

 

Bericht werkgroep Gouda<->Krimpenerwaard 

Burgemeester van Bergen IJzendoorn (1824-1895) schonk in 1893 een groot deel van de 

tuin achter zijn huis “de Sterke Samson” aan de Oosthaven nr. 68, aan de Goudse 

gemeenschap teneinde het Houtmansplantsoen te kunnen uitbreiden. 

Het Houtmansplantsoen, rond het einde van de 19
de
 eeuw aangelegd op het terrein van de 

voormalige stadsmuur, besloeg op dat moment alleen een smalle strook groen langs de 

Hollandsche IJssel en Fluwelensingel en werd met deze schenking in één klap fors 

groter.  

    In 1996 is de Historische Vereniging die Goude samen met de werkgroep Gouda<-

>Krimpenerwaard nauw betrokken geweest bij de herinrichting van het 

Houtmansplantsoen, wat tevens de eerste fase van de “Historische Route” langs de 

Hollandsche IJssel was. 

Tot genoegen is toen ons verzoek ingewilligd, om het de door de natuur overwoekerde 

restant van één van de torens van het kasteel van Jan van Blois (1361-1577) aan de 

achterzijde van de woningen aan de Punt, weer vrij te maken van begroeiing en rondom 

toegankelijk te maken voor publiek. 

Nu tien jaar later is de torenruïne echter weer overwoekerd, ditmaal door menselijke 

activiteiten. 

Een bewoner van de Punt annexeerde de vrije ruimte aan de westzijde van de toren en 

bakende dit af met potten en planten. 

Om de kasteelrestanten te bezichtigen voelt het nu alsof je bijna bij iemand in de 

privé-tuin staat en met deze situatie zijn wij niet gelukkig.  

Nu hebben de omwonenden met het Houtmansplantsoen al de grootste en mooiste tuin van 

Gouda en dat zij daar gewapend met stoelen en tafels ook bij tijd en wijle gebruik 

van maken is zeer begrijpelijk. 

Het is ons inziens echter niet wenselijk dat delen van het plantsoen ook 

daadwerkelijk bij de woning worden gevoegd. 

Onlangs is de desbetreffende woning (met tuin?) aan de Punt verkocht. 

Wij meenden dat dit een mooi moment was om het gemeentebestuur van Gouda te verzoeken 

de situatie weer recht te zetten zoals bedoeld na de herinrichting van 1996.  

Echter wat bleek, het jarenlange illegale gebruik van dit stukje openbaar plantsoen 

was recent omgezet in een huurcontract met de gemeente.  

Dat kan destijds toch niet de bedoeling zijn geweest van de schenking van 

burgemeester Van Bergen IJzendoorn? 

Het daar geldende bestemmingsplan geeft ook duidelijk een openbare bestemming aan 

voor dat gebied.  

Die Goude en werkgroep Gouda<->Krimpenerwaard hebben daarom in juni van dit jaar het 

college schriftelijk verzocht het huurcontract te beëindigen en de situatie van na de 

herinrichting van 1996 te herstellen. 

Mocht het huurcontract daarbij onverhoopt een obstakel zijn hebben wij in de brief 

een voorstel gedaan voor een compromis waarbij in ieder geval de restanten van het 

kasteel van Jan van Blois rondom weer vrij toegankelijk worden gemaakt. 

Het laatste bericht hierover van de zijde van de gemeente is dat zij overwegen het 

huurcontract aan te passen en daarmee hopen een situatie te creëren die voor alle 

partijen acceptabel is.  

Hans du Pré, secretaris van de werkgroep Gouda<->Krimpenerwaard  

 

Vernieuwing van de website van die Goude en digitale raadpleging van de 

Tidinge 

In de loop van dit jaar zal de website van die Goude worden vernieuwd. De vormgeving 

is aan verbetering toe, evenals het gebruiksgemak en het onderhoud moet eenvoudiger. 

We hebben afgesproken dat we daarbij zullen aansluiten bij de website van de Goudse 

Glazen die thans wordt ontwikkeld. (zie http://sintjan.endoria.nl.) Omdat veel 

voorbereidend werk al is gedaan voor de nieuwe website van de Sint Jan zal dit werk 

binnen ons begroot budget kunnen plaatsvinden. 

De ontwikkeling van de nieuwe website zal kritisch worden gevolgd door een 

klankbordgroepje van leden van die Goude. Heeft u belangstelling om hieraan mee te 
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doen, neem dan contact op met de webmaster van onze vereniging Marianne Lint 

(mjanlint@xs4all.nl). 

Vanaf heden zijn de artikelen uit de Tidinge ook digitaal te raadplegen.  

Namelijk via www.Goudanet.nl, een databestand met zoekmachine van de Goudse 

Bibliotheek, Musea en Streekarchief. We zijn druk doende met het in stukjes knippen 

van de digitale versie van de Tidinge, zodat die per artikel kunnen worden geplaatst 

op internet. Bij deze digitale ontsluiting gaat het alleen om de grotere artikelen, 

niet om zaken als verenigingsnieuws, korte reacties enz. De artikelen zijn op te 

zoeken zowel op titel als op trefwoord. De jaargangen 1987 (proefversie) en 1999 tot 

en met 2004 zijn al ingevoerd. De laatste jaargang laten we er nog even buiten– die 

is exclusief  beschikbaar voor leden (wel kan men een cd van alle Tidinge aanvragen 

bij de secretaris.  

In de Tidinge van juli jongstleden heeft u een boekenlegger aangetroffen met 

informatie over Goudanet.nl 

 

Ledenwerfactie 

Op de ledenvergadering werd de suggestie geopperd voor een eenmalige ledenwerfactie 

met een kortingsactie of geschenk voor het nieuwe lid. Binnenkort zal dit van start 

gaan. Wie tussen september en december 2006 lid wordt van Vereniging die Goude, 

ontvangt niet alleen alle verschenen nummers van de Tidinge van dit jaar inclusief 

het themanummer over Erasmus gratis, maar ontvangt ook een boek cadeau. Er kan worden 

gekozen uit drie titels:  

 In de stad van die Goude. 

 Een drukker zoekt publiek. Gheraert Leeu te Gouda 1477-1484. 

 Kadastrale atlas van Gouda, 1832. 

Via onze website www.diegoude.nl maar ook via de lokale pers en natuurlijk tijdens de 

cultuurmarkt op 3 september en de boekenmarkten zal deze actie bekend worden gemaakt.  

 

Boekenmarkt 

Zaterdag 28 oktober in samenwerking met Antiquariaat Ad den Edel en Archeologische 

Vereniging Golda. Locatie:  Agnietenkapel, Nieuwe Markt 100. Tijd: 10.00 uur tot 

17.00 uur. 

 

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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