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Lezing 12 december, aanvang 20.00 uur 

Maandagavond 12 december vindt in de Veste de lezing ‘Nederlandse 

jaarfeesten door de eeuwen heen’ plaats.  
Sprekers/zangers zijn Marita Kruijswijk en Marian Nesse, beter 

bekend als het muziekduo Marianta. 

Uit de rijke bronnen van de Nederlandse traditie zal een 

sprankelend programma worden gebracht. Humorvol en met vele 

theatrale effecten gaat het duo met dit programma het hele jaar 

rond, van nieuwjaar naar oudjaar, waarbij alle bekende 

kalenderfeesten de revue passeren, zoals Driekoningen, Sint 

Maarten, Sinterklaas en Kerst. 

Door middel van komische anekdotes, serieuze achtergrond-

informatie, liederen, instrumentaaltjes en dans komen tijden tot 

leven waarin mensen nog van seizoen naar seizoen leefden en van 

feest naar feest. 

Bij de liederen en dansmelodieën worden naast accordeon en fluiten 

ook bijzondere instrumenten bespeeld zoals schalmei, kromhout, 

draailier, doedelzak, hommel, rommelpot, klepperklomp en Kees de 

theekistbas. 

U zult op vele verrassende manieren bij de voorstelling worden 

betrokken! 

Marian Nesse en Marita Kruijswijk hebben in Amsterdam 

muziekwetenschap gestudeerd en houden zich al sinds 1976 bezig met 

oude Nederlandse volksmuziek en dans. 

In december 2004 is hun boek 'Nederlandse jaarfeesten en hun 

liederen door de eeuwen heen' gepresenteerd. 

 
Oproep 

Naast bestuurszaken zijn er verschillende werkzaamheden die leden 

van uw bestuur verrichten. Om één van die taken enigszins te 

verlichten zoeken wij mensen die in de gelegenheid zijn om 7 à 8 

keer per jaar te helpen met het verspreiden van de affiches, 

bestemd voor aankondiging van de lezingen. Opgave graag via 

maartje.alkema@planet.nl 

 

Persbericht 

Maak zaterdag 17 december van 16.00-19.00 uur in het centrum van 

Gouda kennis met de geschiedenis van de Marokkaanse emigratie en 

remigratie. 

Met de documentaire ‘Emigratie en remigratie. Over dromen en 

werkelijkheden’ is het verhaal vastgelegd van Marokkanen in het 
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noorden van Marokko, die op het punt staan naar de regio Gouda te 

emigreren en van hen die dat kort geleden hebben gedaan, alsmede 

het verhaal van Marokkanen die vanuit de Goudse regio naar het 

noorden van Marokko zijn geremigreerd, respectievelijk van plan 

zijn dit binnenkort te doen. 

De documentaire is gemaakt door Noëll, Media en Cultuur uit 

Arnhem, een professioneel productiebedrijf van Marokkaanse 

origine. Noëll heeft de interviews op levendige wijze in beeld 

gebracht en het leven in de regio Gouda en in Marokko op treffende 

wijze gefilmd. De documentaire wordt in de periode zondag 8 t/m 

zaterdag 14 januari 2006 elke avond tussen 19.00 en 20.00 uur door 

Gouwestad TV uitgezonden op het kanaal van Kabelkrant Gouda. 

De documentaire is tot stand gekomen met steun van: Gemeente 

Gouda, Provincie Zuid-Holland, minister voor Vreemdelingenzaken en 

Integratie, Cultuurfonds Bank Nederlandse Gemeenten, VSB-fonds, 

Mondriaan Stichting, Stichting Het Oude-Mannenhuijs en Stichting 

Vrienden van Archief en Librije. 

Rond het thema emigratie en remigratie vindt zaterdagmiddag 17 

december van 16.00-19.00 uur een aantal activiteiten plaats, zoals 

een fototentoonstelling, een verhalenfestival, kinderkunst en 

kraampjes met producten. 

* In de tuin van het MuseumgoudA (Catharina Gasthuis), Achter de 

Kerk 14, exposeert de jonge fotografe Sanne Donders van 15.00-

19.00 uur fotoportretten van Marokkaanse Gouwenaars. Zowel in 

Marokko als in Gouda heeft ze de eerste, tweede en derde generatie 

Marokkaanse Gouwenaars voor de lens gekregen. De portretten worden 

aangevuld met omgevingsbeelden van Marokko en Gouda. 

* In de Openbare Bibliotheek, Spieringstraat 1, vertellen Ali 

Chouli, Mustafa Ayned, Ouafa Sofainy en Hans Sahar tussen 16.00 en 

19.00 uur verhalen. Zij putten daarbij uit een rijke traditie.  

* In het Streekarchief Midden-Holland, Groeneweg 30, exposeren 

leerlingen van de basisscholen Het Schateiland, Alqualam en Nieuw-

Burgvliet tussen 16.00 en 19.00 uur hun tekeningen over het 

onderwerp emigratie en remigratie. De tentoonstelling laat op een 

leuke wijze zien hoe kinderen over het thema Marokko en Gouda 

denken.  

* Een tiental kraampjes met Marokkaanse producten vormen de 

fysieke verbinding tussen de verschillende evenementen. De 

gelegenheid bij uitstek om kennis te maken met een aantal 

interessante aspecten van de Marokkaanse cultuur. 

De activiteiten worden georganiseerd en ondersteund door: 

Stichting Boughaz, Gemeente Gouda, Streekarchief Midden-Holland, 

MuseumgoudA, Openbare Bibliotheek en Stichting Meander. 

De Stichting Boughaz, opgericht 3 september 2004, stelt zich onder 

meer ten doel het voor de huidige en latere generaties Marokkanen 

in Nederland, in het bijzonder de regio Gouda, herkenbaar maken 

van hun geschiedenis, zowel hier te lande als daarbuiten.  

Nadere informatie kan worden ingewonnen bij: 

Nico Habermehl van de Stichting Boughaz, tel. 0182-539092, e-mail 

nicohabermehl@hetnet.nl 

Sigfried Janzing van het Streekarchief Midden-Holland, tel. 0182-

521821, e-mail s.janzing@groenehartarchieven.nl 
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Ledenwerfactie 

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 

 

Data 

Lezingen in 2006: 16 januari, 27 februari, 24 april, 22 mei,  

4 september, 16 oktober en 27 november. 

 

Wens 
Het bestuur wenst u en allen die u lief zijn prettige kerstdagen 

en een in alle opzichten voorspoedig en bovenal gezond en 

historisch interessant 2006 toe. 
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