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In deze nieuwsbrief van de Historische Vereniging die Goude vindt u onder andere informatie over 
de lezing van 9 september en de ANBI-status van die Goude.  

9 september: lezing om 20.00 uur aan de Westhaven 27  

Fred Vogelzang (1961) studeerde geschiedenis aan de universiteit in Utrecht en in Leiden en was 
daarna een aantal jaren werkzaam als docent en wetenschappelijk onderzoeker aan de universitaire 
lerarenopleiding in Utrecht. Vervolgens trad hij in dienst bij de Federatie Stichts Cultureel Erfgoed, 
nu Erfgoedhuis Utrecht, als consulent regionale geschiedenis. In die functie ondersteunt hij 
professionele- en amateurhistorici die zich bezighouden met stad en provincie Utrecht. Hij is 
betrokken bij diverse publicaties en series op dat gebied.  

Het thema van monumentendag 2013 in Gouda is ‘Macht en Pracht in de 18e eeuw’. De achttiende 
eeuw heeft een slechte pers gehad als de tijd van zelfverrijkende regenten die zorgden voor 
stagnatie en achteruitgang en pas door een revolutie werden verjaagd. Klopt dat beeld eigenlijk 
wel? Hoe leefden de machtigen in Gouda in de achttiende eeuw? Waar woonden ze en hoe gingen ze 
met elkaar om? Welke ideeën hadden ze over de wereld, het leven en hun stad? Wat is daarvan nog 
te zien en te beleven, ook op Open Monumentendag? Fred Vogelzang zal zich in de lezing baseren op 
de opengestelde monumenten binnen het thema en zich richten op hun vroegere functie en 
bewoners.  

 
Excursie naar Olst en Hasselt  

De excursie naar Olst en Hasselt (Ov.) gaat door op 31 augustus a.s. 
Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. 
  
Wie nog mee wil kan zich opgeven: 
  
info@ historizon.nl   of 
tel. 088-6360200   of  
Postbus 283, 2160  AG  Lisse  

 
Nieuws: die Goude heeft ANBI-status  
De Historische Vereniging die Goude heeft met ingang van 1 januari 2013 de status culturele ANBI. 
ANBI betekent ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’. Dit houdt in dat een schenking aan die Goude, 
als Algemeen Nut Beogende Instellingen, volledig is vrijgesteld van schenkbelasting en erfbelasting. 
Een ANBI is een kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke of 
andere instelling die het algemeen belang dient. Ook is er geen erfbelasting verschuldigd over 
ontvangen erfenissen, maar dan moet dit wel opgenomen zijn in het testament. Die ANBI-erkenning 
is ook voor u, als lid van die Goude, belangrijk. U kunt nu namelijk uw contributie aftrekken als gift 
voor de inkomstenbelasting (IB) waarbij het bedrag ook nog eens met 25% verhoogd mag worden, 
een extra voordeel voor u.  

 
Oproep voor Stadhuisdienst die Goude  
Eén van de activiteiten van die Goude is het verzorgen van de wekelijkse zaterdagopenstelling van 
het ‘oude’ stadhuis van Gouda voor bezoekers. Op werkdagen wordt de openstelling verzorgd door 
TeKa - de nieuwe exploitant van het oude stadhuis - maar reeds vele jaren wordt dit op zaterdag 
gedaan door een groep vrijwilligers van die Goude.  

De openingstijden van het stadhuis zijn van april t/m september van 11.00 tot 16.00 uur en van 



oktober t/m maart een uurtje minder, van 11.00 tot 15.00 uur. De werkzaamheden bestaan 
hoofdzakelijk uit het verkopen van toegangskaartjes à € 1,50 p.p. aan de bezoekers. Dit zijn meest 
dagjesmensen en toeristen uit alle windstreken. Voor de bezoekers die bijna alle ruimtes kunnen 
bezichtigen is informatiemateriaal beschikbaar met een beknopte toelichting per ruimte van alle 
bezienswaardigheden in deze ruimte. Deze informatiekaarten zijn beschikbaar in het Nederlands, 
Engels, Frans, Duits en Spaans. De vrijwilligers kunnen ook zelf informatie over het stadhuis 
verstrekken of een korte rondleiding geven. (Dit uiteraard slechts indien de kennis over het stadhuis 
hiervoor voldoende op peil is en de bezoekersaantallen dit toelaten). Die Goude heeft in de hal voor 
de trouwkamer, het zogenaamde Bovenplein, een tafel ingericht waarop nagenoeg al haar 
publicaties zijn uitgestald. Deze publicaties zijn vanzelfsprekend ook te koop.  

Voorafgaand aan de openstelling voor het publiek moeten uiteraard onder andere deze tafel 
ingericht worden, de nodige lampen aangedaan, eventueel gordijnen geopend, etc. Na afloop gaat 
alles weer in de kasten. De ruimtes en de gordijnen worden gesloten, de kas geteld en het licht uit.  

Een zaterdagdienst wordt steeds verricht door twee keer twee vrijwilligers: de ochtendshift van 
11.00 tot 13.00/13.30 uur (afhankelijk van het winter- of zomerrooster) en de middagshift van 
13.00/13.30 tot 15.00/16.00 uur. Het openen c.q. sluiten duurt ongeveer 30 minuten en wordt als 
extraatje gedaan door een beperkt aantal vrijwilligers.  

De vrijwilligersploeg heeft momenteel een omvang van 25 personen, van wie er 9 ook openen en 
sluiten. Per seizoen (= halfjaar) zijn er maximaal 26 openstellingen, waarvoor dus 104 diensten en 
52 ‘openen/sluiten’ gedraaid moeten worden. Per vrijwilliger komt dat neer op 4 à 5 diensten. Voor 
de openers/sluiters bijna 6 (waarvan het grootste deel gekoppeld is aan een gewone dienst).  

Zo op het oog een mooi aantal vrijwilligers voor deze activiteit van die Goude. Schijn bedriegt 
echter. Versterking van de groep is heel hard nodig om absenties door ziekte, vakantie of andere 
oorzaken beter te kunnen opvangen!  

Wilt u meer weten over deze leuke, gezellige, activiteit van die Goude, neemt u dan contact op 
met de coördinator van de stadhuisdiensten, Gerrit Stam, of steek uw licht op bij één van de 
vrijwilligers. U bent uiteraard van harte welkom op het stadhuis op de zaterdagen - leden van die 
Goude hebben gratis toegang en krijgen korting op de eigen publicaties - om direct met de praktijk 
kennis te maken!  

Het telefoonnummer van Gerrit Stam is 0182-518508, e-mail gerrit.etty.stam@hetnet.nl.  

 
Wie is Eveline van der Hulst?  
Als nieuwe redacteur van de nieuwsbrief werd het tijd om mezelf eens voor te stellen. Ik ben 
Eveline van der Hulst en ik woon bijna mijn hele leven al in Gouda. Vanuit Amerika belandde ik met 
mijn familie in 1986 in de net gebouwde wijk Achterwillens. Sinds 2009 woon ik met veel plezier in 
de oude kazerne in de binnenstad.  

In 2012 heb ik de studie geschiedenis (Utrecht en Leiden) afgerond, waarbij ik mij verdiept heb in 
de middeleeuwen en de vroegmoderne tijd. Helaas ben ik afgestudeerd in een tijd van economische 
crisis en oplopende werkloosheid, waardoor ik nog steeds op zoek ben naar een baan. Tijdens mijn 
zoektocht houd ik mij, als vrijwilliger, met verschillende werkzaamheden bezig.  

Vanuit mijn grote interesse voor het archiefwezen ben ik terecht gekomen bij het Streekarchief in 
Gouda waar ik een aantal maanden als vrijwilliger en met veel plezier werkzaam ben. Op dit 
moment ben ik druk met het inventariseren van het archief van het Willem Vroesenhuis. Daarnaast 
ben ik sinds kort ook te volgen via een weblog dat te vinden is op de website van het 
archief(groenehartarchieven.nl). Op dit weblog probeer ik interessante archiefstukken boven water 
te halen en lezers te prikkelen om verder onderzoek te doen. Ook krijgen lezers een kijkje achter 
de schermen.  
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Hoe ben ik bij die Goude terechtgekomen? Afgelopen november ben ik na een lezing naar Nico 
Habermehl toegelopen. Hij bracht mij, letterlijk, naar Miranda van Elswijk, omdat zij op zoek was 
naar iemand die van haar de nieuwsbrief over wilde nemen. Sindsdien stel ik deze met veel plezier 
samen. Stukjes voor de nieuwsbrief kunnen dan ook gestuurd worden naar 

eveline_van_der_hulst@hotmail.com. 

In de volgende ‘Wie is…’ wil ik graag Hennie van Dolder-de Wit aan het woord laten.  
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