
Nieuwsbrief nr. 61 (mei 2013)  
   

In deze nieuwsbrief van de Historische Vereniging die Goude vindt u onder andere informatie over 
de lezing van 27 mei. In de rubriek ‘Wie is…’ stelt Gerrit Stam zichzelf voor.  

27 mei: lezing om 20.00 uur aan de Westhaven 27 
Ronald van der Wal is historicus en hoofdredacteur van het tijdschrift Tidinge van die Goude van de 
Historische Vereniging die Goude. Vorig jaar deed hij in opdracht van het jubilerende Mozaïek 
Wonen onderzoek naar de geschiedenis van de volkshuisvesting in Gouda. 
  
De lezing gaat over de geschiedenis van de volkshuisvesting in Gouda. Het verhaal begint 
halverwege de negentiende eeuw toen Gouda begon uit te dijen. Het groeiende aantal inwoners 
moest een dak boven het hoofd hebben. Was de huisvesting tot het begin van de 20e eeuw nog een 
zaak van particulieren, vanaf de jaren tien kwam zij steeds meer in handen van 
woningbouwverenigingen of woningcorporaties en gemeentelijke woningbedrijven. In Gouda waren 
er gedurende de vorige eeuw vijf woningcorporaties actief. Zij richtten zich op de volkshuisvesting: 
de zorg om ook voor de mensen met een kleinere beurs, betaalbare en goede woningen te  bouwen. 
In de lezing staan wij onder meer stil bij de staat van de Goudse volkshuisvesting en de 
ontwikkelingen binnen de woningcorporaties zelf, die uiteindelijk van ‘amateuristische 
vrijwilligersorganisaties’ uitgroeiden tot professionele woningbedrijven.  

Stad van de Gouwenaars 
Woensdag 17 april is deel 2 van ‘Stad van de Gouwenaars’ door voorzitter Gerard van Ham 
uitgereikt aan burgemeester Milo Schoenmaker in het Huis van de Stad.  

Leden die hebben ingetekend voor 'De Stad van de Gouwenaars' kunnen deel 2 (en eventueel deel 1) 
ophalen bij:  

Jan de Haan 
Kattensingel 13, Gouda. 
Telefoon: 526534 
Graag even bellen als u komt.  

Waarschijnlijk is het stadhuis eind mei op zaterdag weer open vanaf 11.00 uur. Daar kan het boek 
ook worden afgehaald.  

Wie is…Gerrit Stam 
Als ik mij de afleveringen van ‘Wie is…’ in de nieuwsbrief van die Goude goed voor de geest haal, 
zijn het verhalen van leden die zeer actief in de vereniging zijn (geweest), een vergaande interesse 
hebben voor historische onderwerpen, graag in archieven rondstruinen, enzovoort. Wat dat betreft 
ben ik een beetje een vreemde eend in de bijt. Het vak ‘geschiedenis’ heeft mij op school nooit zo 
aangesproken; ik heb geen behoefte het uitpluizen van familielijnen en het speuren in bibliotheken 
en archieven spreekt mij niet zo aan. Waarom dan toch reeds lang lid van die Goude? De 
achterliggende geschiedenis straks, nu eerst een paar personalia: 
 Ik ben geboren op 4 mei 1944 in Meliskerke. Mijn ouders waren daar geëvacueerd, nadat zij twee 
maal, als gevolg van beschietingen van Vlissingen, hun huis waren kwijtgeraakt. Door de 
geboortedatum en de verhalen van vrienden en familieleden over de gevolgen van 
oorlogshandelingen, welke voor hen nog steeds voelbaar zijn, leeft dit stuk recente geschiedenis 
wel sterk. De opleiding is beperkt gebleven tot HBS-B en een aantal jaren bedrijfseconomie in de 
avonduren, aangevuld met zo nu en dan een cursus. Zes jaar ben ik werkzaam geweest bij de 
luchtmacht en vervolgens, op een haar na, 36 jaar in diverse functies bij de verzekeringspoot van 
ING en haar rechtsvoorgangers. Ik ben bijna een halve eeuw gehuwd met dezelfde vrouw en heb 
twee zonen, twee schoondochters en 2x2 kleinkinderen.  

In december 1966 verhuisde ik van Vlissingen naar Gouda - Noord. Ik kende Gouda slechts van het er 
per trein langs sjezen met soms een koffiestop. Tot ik met emmertje, dweil en andere 



schoonmaakmiddelen ’s avonds met de bus de lange route moest nemen naar het nieuwe adres en in 
de buurt van de markt (de ringlijn liep daar via de Kleiweg overheen) even stil kwam te staan. Alle 
verlichting rondom ging uit en met gedoofde koplampen reed de bus langzaam verder. 
Kaarsjesavond! Dat was zo’n beetje mijn kennismaking met Gouda. De stad kreeg daarmee direct 
een grotere betekenis voor mij. De dag voor kerst zijn onze spullen uit Vlissingen naar Gouda 
verhuisd. We zijn niet onmiddellijk aan het uitpakken geslagen, hebben de boel even de boel 
gelaten en zijn eerst op verkenningstocht de stad in gegaan. Vlissingen heeft zo z’n charmes, maar 
die zijn feitelijk beperkt tot het maritieme. In Gouda tref je veel meer historie aan, meer mooie 
gebouwen, grachten en havens. Een heel ander stadsplan. Overigens is mijn echtgenote wel zeer 
geïnteresseerd in geschiedenis.  

De stad leefde vanaf dat moment voor mij en ik wilde er meer over weten. Wat kun je beter doen 
dan er over lezen, er met deze en gene over praten en er zelf rond dolen. (Dit heeft zelfs 
geresulteerd in het uitzetten van een speurtocht in de binnenstad voor een verjaarsfeestje van de 
oudste zoon. Zo’n speurtocht was nog niet te krijgen bij de VVV) Door werk, studie, andere hobby’s 
en gezinsbezigheden kwam van dat lezen in het begin niet zoveel. Maar allengs werd het beter. In 
1985 werd ik lid van die Goude (de oudste Tidinge in mijn bezit is nummer 3 van jaargang 3) en van 
de Museumvrienden. In beide gevallen meer als donateur dan als actief lid. Mijn echtgenote en ik 
vinden het bestaan van dit soort ‘belangen’-verenigingen zeer belangrijk. Ik ben vanaf die datum 
ook bijna alles gaan kopen en lezen wat door die Goude gepubliceerd werd, naast uiteraard werken 
van ‘derden’. Jammer genoeg beklijft al dat gelezene niet zo best bij mij.  

Na mijn pensionering, medio 2005, heb ik mij tijdens de Open Monumentendag in het stadhuis 
opgegeven als vrijwilliger voor de openstelling van het stadhuis op zaterdag. Ik had daar 
enthousiaste verhalen over gehoord van een vriendin en enkele andere deelnemers: het leek mij 
wel wat, het kost ook niet veel tijd. Vragen of ik ook interesse had voor andere werkzaamheden heb 
ik beleefd afgewimpeld. Toen de start van de cursus Goudologie aangekondigd werd in de huis-aan-
huisblaadjes heb ik mij onmiddellijk aangemeld. Helaas is tot twee keer toe mijn inschrijving in het 
ongerede geraakt, maar de derde sessie van deze zeer interessante en uitstekend verzorgde cursus 
heb ik keurig afgemaakt.  

Eind 2007 gaf Henk Vente aan de coördinatie van de stadhuisgroep te willen beëindigen. Begin 2008 
heb ik dat werk van hem overgenomen. Dit klusje houdt in dat ik 2 maal per jaar het 
halfjaarsrooster opstel, ruilingen verwerk en soms bezettingsproblemen moet oplossen. In de laatste 
“Wie is..” werd mij een engelengeduld bij dit werk toegedicht. Mijn directe omgeving denkt anders 
over de mate van geduldigheid. Daarnaast heb ik een paar jaar in de kascontrolecommissie gezeten. 
Een nuttige en noodzakelijke maar ook niet veel tijd eisende klus.  

De toekomst van de medewerking aan de stadhuisopenstelling door die Goude is na de verhuur van 
het stadhuis aan een commerciële exploitant nogal onduidelijk. Vooralsnog is toegezegd er 
tenminste een halfjaar, tot en met september, mee door te gaan. Enkele vrijwilligers hebben 
echter al aangegeven dit vrijwilligerswerk wel voor de vereniging te willen doen, maar niet voor een 
commercieel bedrijf. Veel zal afhangen van wat er na de verbouwingen, welke nog lang niet zijn 
uitgekristalliseerd(!), aan de toeristen te bieden is, tegen welke prijs en wat daarvan ten goede aan 
die Goude zal komen. De club vrijwilligers heeft feitelijk behoefte aan enige versterking, maar 
gezien het voorgaande zijn we niet daadwerkelijk aan het werven.  

Excursie 31 augustus 2013  
Op zaterdag 31 augustus 2013 gaan we een excursie maken naar Olst en het Hanzestadje Hasselt.  
Eerst gaan we naar Olst, waar veel terug te vinden is van de IJssellinie, die in de jaren ’50 van de 
vorige eeuw gebouwd is. De linie moest de Russen tegen houden als de Koude Oorlog daadwerkelijk 
zou uitbreken. Frappant in dit verhaal is de geheimzinnigheid die om dit project hing en nog steeds 
hangt. Zo lagen er uitgebreide inundatieplannen klaren voor de IJsselvallei, maar geen 
evacuatieplannen om de eigen bevolking niet ongerust te maken. Rondom Olst, gelegen aan de 
oostoever van de IJssel zijn nog diverse werken van deze linie terug te vinden. Een 
commandobunker, hospitaalbunker, luchtverdedigingswerken en mogelijkheden om het omliggende 
land te inunderen zijn allemaal op korte afstand van elkaar te vinden. 



’s Middags bezoeken we het eeuwenoude Hasselt. Dit prachtige stadje ligt aan het Zwarte Water en 
kreeg in 1252 stadsrechten en werd lid van het Hanzeverbond. In de Middeleeuwen ontwikkelde 
Hasselt zich tot een regionaal religieus centrum, met de bedevaartkapel De Heilige Stede en het 
vrouwenklooster van de Moderne Devotie. Ook kreeg de stad een eigen munt en had het één van de 
eerste boekdrukkers binnen haar poorten. De sfeer wordt bepaald door de kleine grachtenhuizen 
met mooie gevels, het oude stadhuis en de Stephanuskerk. 

Het programma ziet er als het volgt uit: 
08.30 uur vertrek vanuit Gouda, Bloemendaalzijde Station. We maken een stop voor koffie met 
gebak in een restaurant nabij Apeldoorn. Hier voegt een gids van de Stichting IJssellinie zich bij ons, 
zodat hij op het laatste stuk van het traject alvast een inleiding kan geven op het onderwerp.  In 
Olst krijgt u een rondleiding langs het inlaatwerk, de commandobunker en het noodhospitaal. Dit 
laatste is ook ingericht als museum, zodat u een indruk krijgt van de voorzorgsmaatregelen die 
getroffen werden voor het geval de Koude Oorlog daadwerkelijk mocht uitbreken.  
Na dit bezoek reizen we naar Hasselt, waar we om ca. 13:30 uur in De Herderin zullen lunchen. 
Stadsgidsen zullen ons hier ophalen en rondleiden door het prachtige Hasselt. We drinken dan nog 
een kopje koffie en als de tijd het toelaat, kunt u op eigen gelegenheid nog wat rondkijken. Deze 
zaterdag is de laatste dag van het Euifeest (dialect voor Hooifeest) en één van de festiviteiten is 
een grote braderie.  

Ca. 16:45 uur vertrekken we dan weer zodat we om 18:30 uur weer terug in Gouda zijn.  

De kosten voor deze dag zijn € 56,- p.p. In dit bedrag zijn verwerkt alle kosten voor vervoer, 
gids(en), koffie/thee, lunch, entrees en administratiekosten. 
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 Harry Gottschalk, 
  

Wilma Dubbink (tel: 0182-570373, e-mail: mardub@versatel.nl )  

AANMELDEN: 
Wilt u mee? Vult u dan onderstaande strook in en stuur deze voor 1 juli 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 Olst en Hasselt. 
Naam / lid:…………………………….……………………………………………..  (1) 
Elk lid mag maximaal één introducé meenemen. 
Adres/ Woonplaats :…………………………………………………………….....   (2) 
Tel:…………………………………………………………e-mail…………........... 
1.Svp aangeven wie lid is van Die Goude  
2.Factuur / bevestiging deelname zal naar dit adres worden gezonden   
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