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Lezing 23 mei 2005, aanvang 20.00 uur 

Maandagavond 23 mei vindt in de Agnietenkapel de lezing getiteld de Joden in Gouda plaats. 

Spreker is de weleerwaarde heer ds. H.C.van Itterzon. 

Memor De relatie tussen Gouda en de Joden, daterend van de 17
de

 eeuw, is nooit opvallend 

geweest. Aanvankelijk werden de Joden hier niet met open armen ontvangen, maar later waren zij 

hier thuis. Een rustige gemeente zonder grote problemen. Toen kwam de oorlog …… 

In Memoriam Vaak zijn de verhalen over maatregelen, deportaties, spanningen en onderduiken en 

vlucht emotioneel geladen. Hoe zou het ook anders kunnen. 

Metaheer Gouda heeft enkele herinneringsplaquettes en monumentjes, en het Gouds Metaheerhuis 

houdt het gedenken levend. Tijdens de lezing is er slechts één beeld op de witte muur: al die 

namen, van groot en heel klein …… 

 

Wetenswaardigheden 

Binnenkort zult u het nieuwe logo van die Goude ook boven deze nieuwsbrief of als briefhoofd 

tegenkomen. Het ontwerp is geslaagd en is dan ook door het voltallige bestuur met enthousiasme 

ontvangen. Op dit moment wordt het door een professionele ontwerper uitgewerkt. Om een klein 

tipje van de sluier op te lichten: het ontwerp is geïnspireerd op de kaart van Blaeu. 

 

Boekentafel 

Levend Monument is in een oplage van 1000 exemplaren heruitgegeven door de Stichting Oude 

Begraafplaats. Het boek bevat gedichten van Inez Meter met foto’s van Anke Ligteringen en kost 

€ 20,--. Ledenprijs € 17,50. Verkrijgbaar in het stadhuis op zaterdag tussen 11.00 uur en 15.00 uur. 

 

Boekenmarkt 

In samenwerking met het Gouds Antiquariaat Ad den Edel is er op zaterdag 25 juni a.s. de 

jaarlijkse boekenmarkt in het stadhuis te Gouda. Open: van 10.00 uur tot 16.00 uur. 

Te koop: diverse oude en nieuwe boeken, ansichtkaarten e.d. met betrekking op de historie van 

Gouda. Leden krijgen korting op de eigen uitgaven van die Goude. 

 

Legaat 

Uit de bestuursvergadering van 18 april: ‘Richard Andringa verblijdt ons met het bericht dat een 

legaat ad € 31.000,-- is ontvangen van wijlen mevrouw Van Dijk. Voorgesteld wordt om dit bedrag 

in een fonds onder te brengen of de onderhanden zijnde uitgave van Bleuland hiervan te 

financieren. Dit met vermelding van de erflating en als eerbetoon aan wijlen mevrouw Van Dijk.’ 

 

Ledenwerfactie 

Om de doelstelling van de vereniging te bevorderen en te verspreiden, streeft uw bestuur naar 

uitbreiding van het ledental. De wens is om in het jubileumjaar 2007 uit te komen op een ledental 

van 1000. Te hoog gegrepen? Een actie van bestuursleden binnen een groep mensen met 

belangstelling voor het verleden van Gouda, resulteerde in 8 nieuwe leden. Zijn er binnen uw 

vrienden-en kennissenkring mensen enthousiast te maken voor die Goude? Informatie over de 

wervingsbrief die via het secretariaat toegestuurd kan worden, kunt u verkrijgen via: 

maartje.alkema@planet.nl 
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Oproep1 

Om nieuwe leden extra welkom te heten bestaat sinds 2004 de rubriek ‘Welkom’ in de Tidinge. 

Nieuwkomers stellen zich daarin voor, middels antwoorden op enkele vragen die betrekking 

hebben op het lidmaatschap. En er is de reactie op wat zij verwachten van die Goude. Voor de twee 

volgende Tidingen van 2005 zoekt de redactie nog leden die hun woordje willen doen. Het 

criterium is dat u niet langer dan twee jaar lid bent van de vereniging. De vragenlijst en 

aanwijzingen zijn als bijlage bij de nieuwsbrief gevoegd. Reacties: leonmijderwijk@wanadoo.nl 

 

Oproep2  
Dringend vrijwilligers gevraagd die bereid zijn een uurtje (tussen 16.00 uur en 17.00 uur) 

beschikbaar te zijn, om op de dag van de lezing mee te helpen de Agnietenkapel gebruiksklaar te 

maken. Aanmelden graag bij Henk Vente, tel. 0182-532016. 

 

Zomerevenementen in Gouda 

20 mei 15.00 uur feestelijke onthulling plaquette op de historische route Veerstal en 

Bogen locatie hoek Peperstraat/Veerstal 

21 en 22 mei  Hofstedendagen aan de Bloemendaalseweg 

23 mei lezing in de Agnietenkapel (zie boven) 

9 juni 16.00 uur opening gerenoveerde Oude Begraafplaats Korte Akkeren 

17, 18 en 19 juni Havenstaddagen locatie Binnenhavenmuseum 

25 juni boekenmarkt in het stadhuis (zie boven) 

24 t/m 28 augustus excursie die Goude naar Dresden en Solingen 

2 t/m 4 september Gouds cultuurfestival 

5 september lezing De wereld van Joos Balbian, alchemie in Gouda rond 1600 

10 en 11 september  Open Monumenten Dagen 

 

Website 

Wilt u op de hoogte blijven van de activiteiten die de vereniging onderneemt? Bezoek dan onze 

website: www.diegoude.nl  

 

Bijlage 

Tidinge van die Goude 

Rubriek: “Welkom: Kennismaking met een nieuw lid van die Goude” 
De opzet van deze rubriek is om kennis te maken met een nieuw lid dankzij antwoorden op vragen 

over enkele persoonlijke gegevens en daarmee mede inzicht te krijgen in de motieven om lid van 

die Goude te worden en na te gaan wat er van de vereniging verwacht wordt. 

 

Aanwijzingen voor de leden c.q. columnisten: 

Hoewel enkele vragen een kort antwoord uitlokken, voelt u zich gerust vrij om bij het 

beantwoorden uit te weiden. Graag plaatsen we bij de vragenrubriek een foto. Als u de foto digitaal 

aanlevert, ontvangen wij hem graag als .jpg- of .tif-bestand. Uiteraard is een echte foto ook goed. 

 

De vragen: 
Welkom 
Kennismaking met een nieuw lid van die Goude 
Naam? 
Leeftijd? 
Woon- en geboorteplaats? 
Waarom bent u lid geworden van die Goude? 
Wat verwacht u van die Goude? 
Hartelijk dank voor uw medewerking. 
 
Met vriendelijke groet, 

Leon Mijderwijk, redacteur Tidinge van die Goude 
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