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In deze nieuwsbrief van de Historische Vereniging die Goude vindt u onder andere informatie over 
de lezing van 14 oktober en het nieuwe deel van ‘Stad van de Gouwenaars’.  

14 oktober: lezing om 20.00 uur aan de Westhaven 27  

Maandag 14 oktober geeft Friggo Visser een lezing over de Goudse aardewerkfabriek van Zenith. 
Visser is conservator bij het Keramisch Museum Goedewaagen in Nieuw-Buinen(Drenthe).  

‘Het Goudse aardewerkbedrijf van Zenith is ontstaan uit de pijpenfabriek P.J. van der Want Azn. Dit 
familiebedrijf maakte sinds 1749 van vader op zoon gekaste (in een messing mal geperste) pijpen en 
was gevestigd in de Keizerstraat op de nummers 10 en 12. Aangezien er aan het begin van de 
twintigste eeuw met het maken van gekaste pijpen niet veel te verdienen viel, besloten Aart en zijn 
zuster Nel van der Want in 1917 een bedrijf te beginnen, waar zowel gegoten pijpen als 
sieraardewerk gefabriceerd konden worden. Naast de naam pijpenfabriek P.J. van der Want Azn. 
besloten broer en zus Van der Want ook de naam Zenith te gebruiken. Vooral onder deze laatste 
naam is deze plateelbakkerij en pijpenfabriek bekend geworden.’(Bron:Goudanet)  

Friggo Visser zal tijdens de lezing ingaan op het maken van de pijpen en het aardewerk van Zenith. 
Daarnaast zullen er enkele oud-medewerkers van Zenith aanwezig zijn.  

Waterconferentie 10 oktober: ‘Water: het gezicht van een historische stad. Verbeelding, trots 
en uitdaging met een beetje make-up’ 
Voor de 9e keer vindt op 10 oktober de jaarlijkse waterconferentie plaats. Deze conferentie wordt 
georganiseerd door het Gouds Watergilde, een werkgroep van de Historische Vereniging die Goude. 
Centraal staat steeds het water in oude binnensteden: hoe kun je de mogelijkheden daarvan 
benutten, zonder belangen als stadshygiëne, economie en duurzaamheid uit het oog te verliezen? 
Op 10 oktober ligt het accent op de cultuurhistorische betekenis van water als inspiratiebron voor 
kunst, cultuur en ontwikkeling van steden en landschap. De uitdaging is om ons cultuurhistorisch 
erfgoed, ‘één van de talenten van de stad’, elke keer weer nieuw leven in te blazen. Daarbij wordt 
onder andere aandacht besteed aan voorbeelden van het gebruik van water in andere historische 
steden, zoals Dordrecht en Kampen. Meer informatie en het programma vindt u op 
www.diegoude.nl.  

U kunt per e-mail inschrijven via hans.suijs@hetnet.nl. Doe het tijdig, want vol is vol. Vergeet 

s.v.p. niet om bij uw inschrijving een juist postadres en telefoonnummer(s) te vermelden, alsmede 
de organisatienaam of bedrijfsnaam (of gewoon: "persoonlijke interesse in water"). Indien u andere 
serieuze belangstellenden kent, kunt u namens ons deze uitnodiging naar hen doorsturen. Er zijn 
geen kosten aan de inschrijving verbonden, maar uw inschrijving is niet vrijblijvend. We rekenen op 
uw komst. De bevestiging van uw inschrijving ontvangt u zo snel mogelijk.  

Verzendkosten nieuwsbrief 
De laatste tijd zijn de posttarieven sterk verhoogd. Daardoor is de verzending van de papieren 
nieuwsbrief duurder geworden. Daar kunnen we iets aan doen door de nieuwsbrief zoveel als 
mogelijk per e-mail te ontvangen. Veel leden hebben die stap al gezet. Ontvangt u de nieuwsbrief 

nog per post, dan kunt u een e-mail te sturen naar info@diegoude.nl met uw naam en adres en als 

onderwerp ‘digitale nieuwsbrief’. Dan ontvangt u de nieuwsbrief voortaan per e-mail. Dat heeft ook 
als voordeel dat wij u tussentijds kunnen informeren over onderwerpen die voor u interessant 
kunnen zijn.  

10 oktober: derde deel ‘Stad van de Gouwenaars’  
Op 10 oktober aanstaande verschijnt het derde deel van ‘Stad van de Gouwenaars’. In totaal vier 
delen wordt een periode van de ontwikkeling van Gouda behandeld. Het eerste deel beschrijft de 
oudste delen: de binnenstad en Stolwijkersluis. Het tweede deel behandelt de oudste 
stadsuitbreidingen: de Korte Akkeren, Nieuwe Park, Kadebuurt en Kort Haarlem. Deel drie vervolgt 
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met de stadsuitbreidingen die kort na de Tweede Wereldoorlog, in de wederopbouwperiode, tot 
stand kwamen. De wijken die aan bod zullen komen zijn Ouwe Gouwe, Vreewijk, Oosterwei en 
Achterwillens. Bovendien komen in dit deel de ontwikkeling van het recreatiegebied de Goudse 
Hout en de toekomstige woningbouw in Westergouwe aan de orde. Het eerste exemplaar van dit 
deel zal worden uitgereikt aan Mohammed Mohandis, het Tweede-Kamerlid dat in Oosterwei is 
geboren en in onze mooie stad is opgegroeid. De uitreiking zal plaats vinden tijdens de 
Waterconferentie die op 10 oktober vanaf 9.30 uur wordt gehouden in de Goudse Sint-Janskerk.  

Vanaf 10 oktober is deel drie in alle Goudse boekhandels verkrijgbaar voor 25 euro. Voor de leden 
van die Goude is dit deel bij de vereniging verkrijgbaar voor 20 euro.  

‘Duizend jaar Gouda. Een Stadsgeschiedenis’ in prijs verlaagd 
Op de boekentafel in het Stadhuis op de Markt kunt u vanaf heden het boek Duizend jaar Gouda. 
Een Stadsgeschiedenis kopen tegen een sterk verlaagde prijs. 
De prijs van € 38,- voor niet-leden en € 33,- voor leden is  verlaagd naar € 25,- voor leden en niet-
leden. 
Zie hieronder een beschrijving van het boek zoals die op de website van die Goude staat:  

‘De laatste maal dat een stadsgeschiedenis over Gouda verscheen, was in 1813/1817 toen C.J. de 
Lange van Wijngaerden zijn tweedelige werk Geschiedenis en beschrijving der stad Gouda het licht 
deed zien. Hierbij moet voor de volledigheid worden opgemerkt dat in 1879 nog een derde deel 
verscheen, bewerkt door ds. J.N. Scheltema. Maar in dit laatste werk ligt de nadruk op gebouwen 
en niet zozeer op gebeurtenissen en ontwikkelingen. Sinds het verschijnen van deze tweede 
stadsgeschiedenis - de eerste werd door de Goudse pastoor I. Walvis in 1714 gepubliceerd - zijn rond 
de 4.000 publicaties in de vorm van boeken, artikelen en vooral krantenartikelen verschenen. Wat 
evenwel ontbreekt, is een synthese.   

Voor de Historische Vereniging die Goude vormde deze constatering aanleiding de mogelijkheid te 
onderzoeken om tot een nieuwe, eigentijdse stadsgeschiedenis te komen. Daartoe is in 1995 een 
plan opgesteld dat uitgaat van een chronologische beschrijving die begint in de elfde eeuw en 
eindigt in 2002. Het boek bestrijkt daarmee een periode van duizend jaar. Het is een goed leesbaar 
en wetenschappelijk verantwoord boek, waarin voor Gouda kenmerkende elementen worden 
benadrukt. Gouda maakt als stad dan wel deel uit van een groter geheel, maar heeft daarbij zeer 
zeker een eigen identiteit die uit de stadsgeschiedenis moet blijken.  

Het boekwerk is opgebouwd uit drie delen: middeleeuwen, nieuwe tijd en nieuwste tijd, elk met 
een eigen redacteur, respectievelijk Koen Goudriaan, Paul Abels en Jan Kompagnie. Nico Habermehl 
was coördinerend redacteur en Jan Willem Klein projectsecretaris. Elk van de delen telt zeven 
hoofdstukken: ruimtelijke ontwikkeling, bevolkingsontwikkeling, economische ontwikkeling, sociale 
ontwikkeling, politieke ontwikkeling, kerkelijke ontwikkeling en culturele ontwikkeling. Deze opzet 
geeft de stadsgeschiedenis een heldere structuur en biedt tevens de mogelijkheid de ontwikkelingen 
per onderwerp over de volle duizend jaar te volgen zonder het gehele boek te hoeven lezen.’  

Dit boek is te koop bij de boekenstand van die Goude (op zaterdag in het stadhuis).  

Goudologen gezocht voor Gouda bij Kaarslicht 
De Stichting Gouda bij Kaarslicht heeft voor dit evenement, dat plaatsvindt op vrijdag 13 december 
2013 vanaf ca. 14.00 uur, de hulp nodig van een aantal Goudologen. Zij delen op diverse locaties in 
de stad hun kennis over de plaatselijke geschiedenis met de bezoekers. 

Indien u belangstelling hebt verzoek ik u om aanmelding bij: jannekeverbaan@yahoo.com, of via 

telefoonnummer 530061. Alvast bedankt.  

Portretten blijven boeien 
Het cursusprogramma 'Het verhaal achter het portret', over de geschiedenis van de 
portretschilderkunst in Europa, is vanwege de bestaande belangstelling en de groeiende populariteit 
van het onderwerp het komende seizoen uitgebreid. De (basis)cursus, die de portretkunst tot 1800 
behandelt, wordt herhaald. Daarnaast kan ingeschreven worden op: 
- een workshop, gericht op het kijken naar portretten, die in Museum Gouda zal worden gegeven 
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- een vervolg op de basiscursus over de portretkunst van de 19e en 20ste eeuw 
- een college over toeschrijving en identificatie: de zoektocht naar schilder en geportretteerde 
Alle informatie en een aanmeldingsformulier is te vinden op www.portretkunstgeschiedenis.nl.  

Cursussen Livius 
Perzië en Iran 
Namens Livius Onderwijs zal historicus Jona Lendering een cursus geven over de geschiedenis van 
Perzië en Iran. De Perzische leiders Cyrus en Darius schiepen lang geleden een wereldrijk dat zich 
van Europa tot Egypte en de Punjab uitstrekte. Het bleef, onder allerlei dynastieën, bestaan tot de 
komst van de islam, die in Perzië een heel eigen karakter kreeg, de shi’a. Onder een shi’itische 
dynastie beleefde Perzië een gouden eeuw. In deze cursus wordt dit alles behandeld, maar wordt 
ook ingegaan op de moeizame relaties met de westerse mogendheden, die in de twintigste eeuw 
resulteerden in niet minder dan drie staatsgrepen. Plaats: Houtmansplantsoen, zij-ingang Punt 15 
(bij de molen). Kosten: 80 euro. Data: zaterdag 11, 18 en 25 januari en 1 februari 2014. Tijd: 14.00-
16.00 uur.  

Paulus 
Op weg naar Damascus werd Saulus gegrepen door een visioen. Hij veranderde zijn naam in Paulus, 
maar meer dan dat veranderde hij de geschiedenis van het vroege christendom, zodat zijn invloed 
zich tot vandaag toe doet voelen. Paulus’ ideeën over de tijd en de mens, over dood, leven en 
liefde verschillen wezenlijk van de joodse traditie en van klassieke Griekse filosofie, maar ze laten 
zich ook niet temmen door christelijke dogmatiek. Misschien dat hij juist daarom de laatste 
decennia in een groeiende belangstelling staat van atheïstische en radicale denkers. Plaats: 
Houtmansplantsoen, zij-ingang Punt 15. Kosten: 80 euro. Data: zaterdag 2, 9, 16 en 23 november 
2013.Tijd: 14.00–16.00 uur.  
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