
Nieuwsbrief nr. 59 (februari 2013)  
   

In deze nieuwsbrief van de Historische Vereniging die Goude vindt u onder andere informatie over 
de lezing van 4 maart. In de rubriek ‘Wie is…’ stelt Maria Franken zichzelf voor.  

 
4 maart: lezing om 20.00 uur aan de Westhaven 27                       
Op 4 maart geeft Christoph Driessen een lezing over Rembrandts vrouwen en Gouda. 
Ook Gouda is een Rembrandt-stad, al is dit nauwelijks bekend. Dit komt, omdat Gouda in verband 
staat met de grootste wandaad uit het leven van de schilder en dit hoofdstuk is door Rembrandt-
biografen lang overgeslagen. Toen zijn voormalige minnares Geertje Dircx teveel van hem ging 
eisen, liet hij haar onder valse voorwendselen in een vrouwengevangenis opsluiten. En deze 
gevangenis stond in Gouda. Hoe hij dit precies heeft gedaan en hoe het afliep met Geertje is kort 
geleden voor het eerst uit de doeken gedaan door historicus Christoph Driessen in het boek 
"Rembrandts vrouwen". Het boek is zowel in de Nederlandse als in de Duitse pers heel goed 
ontvangen. Driessen zal tijdens zijn lezing in Gouda uitgebreid ingaan op de zaak Geertje Dircx, 
maar hij zal ook spreken over het vrouwenbeeld in Rembrandts kunst en daarvoor tal van 
reproducties meebrengen.  
Christoph Driessen (1967) is historicus en journalist en schreef onder meer een veelgelezen 
Duitstalige geschiedenis van Nederland. Hij is in Duitsland geboren, maar heeft de Nederlandse 
nationaliteit en werkte zes jaar als correspondent voor Duitse media in Den Haag. 
Leden van die Goude hebben gratis toegang en kunnen een introducé meenemen. Niet-leden 
betalen vijf euro entreegeld.  

Ledenvergadering 
Noteert u alvast 24 april 2013? Op die dag zal de algemene ledenvergadering plaatsvinden.  

Stadswandeling  
Sinds een aantal jaar organiseert die Goude een stadswandeling. De eerste wandeling ging over 
misdaad en straf, de tweede over ziekte en gezondheid en de derde over ambachten. Op zaterdag 1 
juni maken we een wandeling door De Korte Akkeren, één van de wijken waar het tweede deel van 
het Straatnamenboek over gaat. De komende maanden vindt u meer informatie over de wandeling 

in deze nieuwsbrief. U kunt zich alvast aanmelden via mirandavanelswijk@gmail.com.  

Ledenadministratie 
Trudie Galama heeft de ledenadministratie overgenomen van Gerard van Halem. Wijzigingen 

kunnen worden doorgegeven via ledendiegoude@hotmail.nl.  

Kascommissie                       
Op de ledenvergadering van april 2012 is verzuimd een nieuwe kascommissie te benoemen die de 
jaarrekening van 2012 gaat controleren. Het bestuur stelt voor de kascommissie dit jaar te laten 
bestaan uit de heren Gert-Jan Jansen, Dirk Koper en Henk Tuinhout. Twee van hen maakten al 
eerder deel uit van de kascommissie, zodat de continuïteit is gegarandeerd. Eventuele bezwaren 
tegen het voorstel kunnen binnen twee weken na het verschijnen van de nieuwsbrief schriftelijk 
worden ingediend bij de secretaris.  

Het stadhuis                       
We gaan ervan uit dat het stadhuis per 1 april verhuurd zal worden aan de ondernemer Timo Kruft. 
Op korte termijn zal overlegd worden met Timo Kruft over onze toekomstige bijdrage aan de 
openstelling van het stadhuis. Hij wil gaan werken met een culturele commissie en wij kunnen ons 
voorstellen daarin een rol te gaan spelen om de geschiedenis van het stadhuis levend te houden.  
Intussen heeft de gemeente met ons gezocht naar vervangende opslagruimte voor onze 
boekenvoorraad en archief. Er staat ons dus binnenkort een verhuizing te wachten. De komende tijd 
zullen we u op de hoogte houden van de verdere ontwikkelingen.  

Aangeboden: mappen met krantenknipsels                       
Enige tijd geleden kreeg die Goude een grote hoeveelheid mappen met krantenknipsels over Gouda. 
Omdat die Goude geen ruimte genoeg had, en heeft, om al deze mappen op te slaan, zijn de 
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mappen bij een lid van die Goude opgeslagen. Deze mappen kunnen ook nu niet meer daar blijven. 
Het is een grote hoeveelheid, want het betreft drie ‘BILLY boekenkasten’ vol.  
Die Goude biedt alle mappen, in één keer, aan aan een lid van die Goude die daarin interesse heeft. 
Realiseert u zich wel dat het drie volle boekenkasten zijn. Mocht u interesse hebben, dan kunt u 
contact opnemen met Thea van Wordragen. Tel. 0182-530626 of per mailen naar  

thea.vanwordragen@creativum.nl  

Het Rood Archief                       
In  maart zal de Jeruzalemkapel rood gekleurd zijn. ‘Het Rood Archief’, dat begonnen is als een 
rariteitenkabinet, leert u alles over de (geschiedenis van de) kleur rood. Kleur is cultureel erfgoed 
en van iedereen. Van alle kleuren heeft rood het meeste effect op de mens. Er zullen speciale 
themadagen en activiteiten georganiseerd worden rondom de kleur rood en bezoekers worden 
uitgenodigd een eigen bijdrage te leveren aan ‘Het Rood Archief’. U kunt van 16 t/m 31 maart ‘Het 
Rood Archief’ bezoeken in de kapel en in het pand Roodbol, waar de Firma van Drie een 
roodexpositie zal opzetten. Meer informatie vindt u op www.facebook.com/RoodArchief en 
www.twitter.com/HetRoodArchief.  

Wie is...Maria Franken                       
In de rubriek ‘Wie is…’ stelt een (bestuurs)lid van die Goude zich voor. Deze keer: Maria Franken. 
“40 jaar geleden ben ik in Gouda komen wonen. Het lijkt mij een goed moment om terug te kijken 
naar een lange periode van inburgering. 
Aanvankelijk was ik niet zo enthousiast over de stad: kleinschalig, bijna dorps. Nieuwsgierige 
Gouwenaren, trots op hun stad, die wat zuinig reageerden als ik vertelde dat ik in Amsterdam en 
Den Haag had gewoond. Het ging al wat beter wanneer ik, naar waarheid, vertelde dat ik in Rijsoord 
was geboren: dat bracht mij letterlijk en figuurlijk dichterbij. 
Bijna ongemerkt werd de band met Gouda hechter. Die was misschien al hechter toen ik mijn (nog 
kleine) zoon het stadhuis van Den Haag liet zien en hij met schelle kinderstem riep:  

“Het stadhuis van Gouda is veel mooier, hè Mam?” 
“Ja”, zei ik toen, “óns stadhuis is veel mooier.”  

Toen ben ik de stad langzaam gaan verkennen: wandelingen op zondag als het middeleeuwse Gouda 
nog zo dichtbij lijkt, het lidmaatschap van die Goude, de zaterdagdienst op het stadhuis waartoe 
Rob Stijnis mij overreedde en de cursussen Goudologie. Dat alles wekte bewondering voor die stad 
van vroeger. De stad die Coornhert gastvrijheid bood, de aanbevelingen van Prins Maurits naast zich 
neerlegde, een gymnasium stichtte en nog zo veel meer. Kwam daar die trots van de Gouwenaar 
vandaan? 
Ik weet dat ik nooit zal kunnen roepen, in navolging van de beroemde woorden van president 
Kennedy: “Ik ben een Gouwenaar!” om de eenvoudige reden dat ik hier niet geboren ben. 
Ingeburgerd ben ik wel. 
 Voor de volgende ‘Wie is…’ geef ik graag het woord aan Diny Zwarts, die vele jaren actief is 
geweest in het bestuur van die Goude.”  

13 april: excursie naar Mechelen                       
Op zaterdag 13 april 2013 gaan we een excursie maken naar Mechelen in België waar enkele 
interessante verhalen liggen te wachten om verteld te worden. Onderweg krijgt u al inleidingen 
over de bezoeken die we gaan afleggen. 
We bezoeken daar in de morgen het gloednieuwe museum Kazerne Dossin. Dit is geen gewone 
museumsite, maar een ‘plaats van herinnering’ of ‘lieu de mémoire’. De kazerne is onlosmakelijk 
verbonden met de geschiedenis van de Shoah in België. Tussen 1942 en 1944 gebruiken de nazi’s de 
kazerne als verzamelkamp om zo veel mogelijk Joden en zigeuners samen te brengen. Van hieruit 
vertrokken 25.484 Joden en 352 Zigeuners naar Auschwitz-Birkenau.  
Na de middag gaan we ver in de tijd terug. We laten ons rondleiden door het middeleeuwse 
Mechelen, met z’n Begijnhof en de paleizen van waaruit vooral vrouwen over de Nederlanden 
regeerden en hun culturele invloed achterlieten. 
De organisatie wordt gedaan door het Cultureel Historisch reisbureau Historizon.  
Het programma ziet er als het volgt uit: 
We vertrekken om 8.30 uur met een touringcar vanaf de stadszijde van het centraal station Gouda. 
We rijden hiervandaan naar Mechelen waar we ontvangen worden met koffie en koek. Hier krijgen 
we een rondleiding door de Kazerne Dossin.  
We beginnen de middag met een heerlijke lunch (dat kun je wel overlaten aan onze zuiderburen) en 
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krijgen vervolgens een rondleiding door de middeleeuwse stad. Na een kop koffie of thee met een 
versnapering rijden we weer terug naar Gouda waar we om ongeveer 18.30 uur weer arriveren.  
De kosten voor deze dag zijn € 62,50 p.p. In dit bedrag zijn alle kosten voor vervoer, gids(en), 
koffie/thee, lunch, entrees en administratiekosten verwerkt. 
De reis gaat door wanneer er 50 aanmeldingen zijn, geef daarom uw aanmelding zo snel mogelijk 
door. 
Zodra de reis doorgaat krijgt u een definitieve bevestiging en factuur. 
Hartelijke groeten, mede namens Wilma Dubbink, 

Harry Gottschalk, (tel: 0182-526127, e-mail: harrygottschalk@gmail.com)  

AANMELDEN: 
Wilt u mee? Vult u dan onderstaande strook in en stuur deze voor 1 maart 2013 op naar:  
Historizon Reizen 
Postbus 283 
2160 AG Lisse of  

via e-mail: info@historizon.nl  

Ja, ik wil graag deelnemen met ....... personen aan de excursie naar Mechelen op 13 april 2013.  

Naam:……………………………………………………………………………  

Adres:……………………………………………………………………………  

Woonplaats:…………………………………………………………………  

E-mail:………………………………………………. Tel. …………………  
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