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In deze nieuwsbrief van de Historische Vereniging die Goude vindt u onder andere informatie over het 

ereburgerschap van Nico Habermehl, de lezing van 8 september, en de Dag van de Nederlandse 

Kerkgeschiedenis van 11 oktober.  

   

Nico Habermehl: ereburger van Gouda                            

Gouda, 18 juli 2014  

Geachte heer Habermehl, beste Nico,  

Met trots hebben wij kennis genomen van het besluit van de gemeenteraad van Gouda om je te benoemen tot 

ereburger van onze stad vanwege je verdiensten op het terrein van de geschiedschrijving. Trots, omdat de 

historische vereniging die Goude vele jaren op allerlei manieren van je bevlogenheid en inzet heeft mogen 

profiteren en je daarom al eerder had benoemd tot erelid!  

Zeer terecht heeft recent ook Marianka Peters in de Goudse Post ruim aandacht besteed aan de vele projecten die 

je in en om Gouda hebt opgezet en die ondanks je ziekte worden voortgezet. Nieuws was voor velen dat je ook 

nog een carrière als zeeman achter de rug hebt: een briljant man, van vele markten thuis.  

Wij wensen je van harte geluk met deze gemeentelijke blijk van waardering voor je inzet. Het straalt ook een 

beetje op de historische vereniging af.  

Het bestuur  

Gert Jan Jansen, Gerard van Ham 

vice-voorzitter  voorzitter  

   

Maandag 8 september 2014: lezing om 20.00 uur aan de Westhaven 27  

Rijksweg 12, de catwalk van Zuid-Holland 

Deze lezing, die in het teken staat van Open Monumentendag, wordt gegeven door Henkjan Sprokholt. De lezing 

bestaat uit twee delen: het eerste deel gaat over ‘Gouda en vervoer door de eeuwen heen’, waarbij Sprokholt 

vooral ingaat op Gouda als knooppunt én bottleneck. Deel twee gaat over ‘Gouda en de A12’. Aan bod komt de 

aanleg van de eerste snelweg van ons land, de wijze waarop deze tot stand kwam (politiek, logistiek, technisch), 

het gebruik ervan door de jaren heen en de ‘monumenten’ die nog herinneren aan de eerste aanleg en op de 

lotgevallen tijdens de Tweede Wereldoorlog. 

  

Henkjan Sprokholt studeerde museologie, klassieke talen, archeologie en vergelijkende taalwetenschap. Hij is 

gedurende vijf jaren werkzaam geweest als archeoloog bij de Rijksdienst voor het Oudheidkundig 

Bodemonderzoek te Amersfoort (nu RCE) en was in dezelfde periode voorzitter van Golda. Hij werkte mee aan 

diverse opgravingen, ook  in Gouda. Sinds 1995 heeft Sprokholt een eigen bedrijf op cultuurhistorisch gebied. 

Onder andere de ANWB-borden, een aantal stadswandelingen van de VVV en de maquette in Museum Gouda 

zijn van zijn hand. Sinds 1999 doceert hij klassieke talen aan het Coornhert gymnasium. Dit jaar werd hij 

bestuurslid van de Stichting Nova Zembla Experience.  

Woensdag 3 september: bestuursvergadering 
Het bestuur van die Goude komt op woensdagavond 3 september a.s. weer bijeen. Op de agenda staan voorlopig 

de volgende punten: 

• Jaarlijks overleg met de werkgroep Ruimte 

• Organisatie geschiedenisprijs  



• Stand van zaken verbetering website 

• Stand van zaken voorbereiding 10e waterconferentie, resp. 25e Dag van de Nederlandse Kerkgeschiedenis 

• Afronding project Straatnamenboek 

• Mogelijkheden voor (digitale) update “Duizend jaar Gouda” 

• Inbreng in Historisch Platform Gouda (statutenwijziging, dubbel lidmaatschap; agenda van evenementen die 

lang tevoren vast staan) 

• Relatie met Klantenraad/adviescommissie Streekarchief Midden-Holland 

• Informatie-uitwisseling over ontwikkelingen t.a.v. het Goudse erfgoed (o.a. Plan van initiatiefgroep 

Weeshuiscomplex) 

• Betekenis van het gemeentelijk coalitieakkoord 2014-2018 voor die Goude. 

• Diverse aandachtspunten zomer 2014 

Wilt u het bestuur attenderen op ontwikkelingen rond het erfgoed in Gouda (of op andere aangelegenheden), dan 

kan dat altijd via ons e-mailadres info@diegoude.nl. U kunt bestuursleden ook rechtstreeks benaderen. Op de 

website www.diegoude.nl vindt u onder “vereniging / bestuur” een overzicht van bestuursleden en 

contactpersonen. Indien gewenst kunt u ook gebruik maken van het contactformulier op de website.  

Bestuurssamenstelling 

Op de Algemene Ledenvergadering van 16 april jl. kwam er een eind aan het bestuurslidmaatschap van Thea van 

Wordragen, Jan Spijkerboer en Hans Suijs. Zij speelden elk een wezenlijke en kenmerkende rol binnen het 

bestuur, waarvoor zij ter vergadering onder luid applaus bedankt zijn. Het bestuur neemt binnenkort nog 

informeel afscheid. 

Als nieuwe bestuursleden zijn aangetreden: Bianca van den Berg, Jan Willem Eelkman Rooda en Gert Jan 

Jansen. Het bestuur heeft hen de volgende aandachtsvelden toegewezen: 

Bianca van de Berg: algemeen bestuurslid; 

Jan Willem Eelkman Rooda: portefeuille water; 

Gert Jan Jansen: portefeuille externe communicatie, voorbereiding beleidsplan 2015-2018, tevens vice-

voorzitter.  

   

Het Goudse coalitieakkoord 2014-2018 (een analyse van Gert Jan Jansen)  

 

Op 19 maart jl. hebben we als inwoners van Gouda samen bepaald hoe de gemeenteraad er de komende periode 

uitziet. Maar liefst 12 fracties hebben we. Het viel ze niet mee om daarbinnen een meerderheid te vormen die het 

eens werd over hoofdlijnen van beleid en over de samenstelling van het college van B&W. De derde poging 

lukte. De nieuwe coalitie heeft een akkoord gesloten met de titel “Gouda daagt uit!”. Wat is daarvan interessant 

voor een vrijwilligersorganisatie als die Goude, die zich richt op het mooie van de geschiedenis en het erfgoed 

van de stad Gouda?  

Mooi is natuurlijk de zinsnede dat “de nieuwe coalitie staat voor een beleid waarbij de kracht van onze mooie, 

historische stad centraal staat”. Wat dat concreet betekent zal moeten blijken. De coalitie legt nadruk op het 

ruimte scheppen voor burger en ondernemer en het loslaten als gemeente. Mede door de afnemende 

overheidsmiddelen beseft de coalitie dat het gemeentebestuur niet meer de navelstreng van de samenleving is. 

Moderne wijzen van samenwerking en participatie gaan toegepast worden. Gezien de ervaring uit het verleden 

stelt de coalitie op dit punt de uitdaging vooral aan zichzelf. 

De coalitie heeft drie speerpunten aangewezen: het verbeteren of regelen van de economie, van het sociaal 

domein en van de aantrekkelijkheid van de stad. De meeste aanknopingspunten voor die Goude zitten in het 

derde punt, maar ook aan de eerste twee speerpunten zitten interessante aspecten.  

Bij economie gaat het om doelstelling 8: het uitbreiden van het instrumentarium voor de aanpak van leegstand en 

het (eventueel tijdelijk) benutten als woonruimte. Die Goude wil zich daar sterk voor maken, enerzijds omdat 

leegstand verkrotting in de hand werkt; anderzijds als mogelijkheid om iets te doen aan de jongerenhuisvesting 

en de levendigheid van de binnenstad. Het expliciet toevoegen van de (altijd geldende) voorwaarde “waar 

wenselijk en mogelijk” wordt in bestuurlijk Nederland opgevat als het signaal dat we geen baanbrekende 

initiatieven mogen verwachten. De vervolgopmerking dat “hiertoe” in 2015 een pilot jongerenhuisvesting wordt 

opgestart, bevestigt dat. De intentie spreekt aan, zeker in het licht van de (onder speerpunt 3 geformuleerde) 

doelstelling om een impuls te geven aan de levendigheid in de binnenstad door het ”combineren van functies 

(o.a. wonen boven winkels)”. Een impuls geven betekent: we gaan het niet zelf trekken, maar dagen het 
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maatschappelijk middenveld uit.  

Binnen het speerpunt sociaal domein wordt de nieuwsgierigheid vooral gewekt door de doelstellingen 6 en 9. 

Het multifunctioneel gebruik van maatschappelijke accommodaties wordt gestimuleerd. Via het concept 

“buurthuis van de toekomst” wordt de samenwerking tussen maatschappelijke instellingen in wijken en buurten 

bevorderd. Wat dat inhoudt moet worden afgewacht. Dat geldt ook voor de “Goed voor Gouda-regeling”, dat 

budget moet opleveren voor innovatief burgerschap, maar waar ook “het resterende wijkaanpak-budget” in 

wordt ondergebracht.  

Onze grootste aandacht gaat uit naar speerpunt 3, het bevorderen van de aantrekkelijkheid van Gouda voor 

inwoners, bedrijven en toeristen. In het beleidsgedeelte staat een meetbare doelstelling: “We willen 1 miljoen 

bezoekers op jaarbasis binnenhalen vanaf 2017”. We zullen nog wel horen hoe dat gemeten gaat worden. 

“Slimme stadsmarketing” vindt de coalitie nodig. Daarmee wordt niet de aantrekkelijkheid als zodanig 

verhoogd; het gaat om het op een effectieve manier van duidelijk maken dat Gouda aantrekkelijk is. Doelstelling 

1 (het vrij maken van extra middelen voor stadsmarketing) kan niet alleen zaligmakend zijn. Een black box is 

vooralsnog de aankondiging van het instellen van “een breed cultuur-/erfgoedfonds (….) waarmee we ook 

particuliere middelen willen aantrekken”.  De Goudse monumenten moeten maatschappelijk en economisch 

benut worden, zegt de coalitie, “met respect voor het cultureel-historisch erfgoed en –zoveel als mogelijk- met 

behoud van publieke toegankelijkheid”. Bij de doelstellingen staat vervolgens (nr. 14) dat doorgegaan wordt met 

de verkoop van vastgoed conform de Vastgoednota. Het blijft de bedoeling het complex aan de 

Spieringstraat/Groeneweg (o.a. het weeshuis) te verkopen. Ook tijdelijke benutting/creatieve concepten worden 

echter mogelijk gemaakt.  

Het openen van de Havensluis, een kernpunt van die Goude, wordt door deze coalitie positiever benaderd dan 

door het oude college. In de afgelopen periode stond het om financiële redenen in de ijskast. Nu is de boodschap: 

particuliere initiatieven om de havensluis te openen worden door het gemeentebestuur gesteund. Dat geldt ook 

voor het lobbyen voor middelen bij provincie, rijk en Europa. Ook hier gaat de gemeente niet zelf als trekker 

fungeren, maar het is een stap vooruit. Het Watergilde van die Goude zal er zeker op inspelen.  

Straatnamenboek ophalen 
Op 24 april is het vierde en laatste deel van ‘Stad van de Gouwenaars’ gepresenteerd. Leden die hebben 

ingetekend voor 'Stad van de Gouwenaars' kunnen deel 4 en eventueel de nog ontbrekende delen doordeweeks 

ophalen bij:  

Jan de Haan 

Kattensingel 13, Gouda. 

Telefoon: 0182-526534 

Graag even bellen als u komt.  

   

Zaterdag 13 september: Open Monumentendag  

 

Zaterdag 13 september vindt de 28ste Open Monumentendag plaats. Het thema van 2014 is ‘Op Reis’. Gewone 

en buitengewone monumenten zijn tussen 10 en 17 uur open. Gaat u mee op reis door Gouda? Om de mooie 

verhalen achter de monumenten te horen? Zo vertelt Jos van Kersbergen als hedendaagse pelgrim in de 

Jeruzalemkapel op Open Monumentendag over zijn pelgrimstochten van Gouda naar Santiago de Compostela en 

van Santiago naar Rome. Uitsluitend deze kapel kan als decor dienen voor zijn verhaal. Immers uit dankbaarheid 

voor zijn behouden terugkeer van een pelgrimstocht naar Jeruzalem, liet priester Gijsbert Raet rond 1500 de 

Jeruzalemkapel bouwen.  

Ook De Producent is zeker een bezoek waard. Wilt u het bijna 100-jarige pand nog in authentieke staat 

bewonderen? In het grotendeels authentieke interieur vindt u decoraties in Art Deco-stijl.  

Nieuw in de route is de Vrouwetoren die oorspronkelijk deel uitmaakte van de Onze-Lieve-Vrouwekapel. 

Waarschijnlijk voor de laatste keer kunt u in het Weeshuis de belevenissen horen van de weeshuismoeder en de 

moeder van Erasmus. In het weeshuis worden ook bijzondere wetenswaardigheden door de vrijwilligers van 

Gouda Op Schrift prijsgegeven. Geheimen blijken bij goed speurwerk toch te ontraffelen te zijn.  

  

Kortom, er is in Gouda ook dit jaar weer heel veel te bekijken en te beleven tijdens Open  Monumentendag. Plan 



uw eigen route, ga lekker op pad en geniet van al het moois dat Gouda te bieden heeft. De folder met alle 

opengestelde monumenten is op de dag zelf bij het stadhuis op te halen. U kunt de folder ook downloaden op 

www.monumentenstad.nl.  

  

Erfgoud 
Ook dit jaar geeft Stichting Open Monumentendag Gouda Erfgoud uit. Het thema ‘Op Reis’ is de rode draad van 

deze nieuwste uitgave en staat boordevol met achtergrondverhalen. Zo leest u over de eerste snelweg van ons 

land: Rijksweg A12 van Den Haag naar Utrecht. ‘Een koffer vol verhalen’ is de titel over Hotel De Utrechtse 

Dom. Ook de geschiedenis van de rails in het Groene Hart wordt uitgebreid beschreven. In het hart van Erfgoud 

treft u in het deel ‘Uitgelicht’ wederom een aantal panden aan die het verdienen om te worden belicht. Erfgoud is 

vanaf 27 augustus te koop bij de Goudse boekhandel. Of op zaterdag 13 september in het Stadhuis.  

   

Zaterdag 11 oktober: Dag van de Nederlandse Kerkgeschiedenis  

  

Vereniging voor Nederlandse Kerkgeschiedenis 

In samenwerking met 

Historische Vereniging die Goude  

Dag van de Nederlandse Kerkgeschiedenis 

11 oktober 2014 

Oud-katholieke kerk H. Johannes de Doper  

Hoge Gouwe 107, Gouda  

Op zaterdag 11 oktober 2014 viert de Vereniging voor Nederlandse Kerkgeschiedenis haar vijfde lustrum met 

een boeiend programma in stad waar de vereniging is opgericht.   

Meer dan vijfentwintig jaar geleden kwamen ongeveer 250 mensen in de Grote Sint-Jan bijeen en zij besloten 

om een landelijke kerkhistorische vereniging op te richten. Het doel van deze interconfessionele vereniging was 

en is: de bevordering van de Nederlandse kerkgeschiedenis, zowel door amateur-kerkhistorici als door 

professionele vakhistorici. Sinds 1989 zijn er tal van activiteiten georganiseerd en hebben vele publicaties het 

licht gezien. Op deze bijeenkomst in de kleine Sint-Jan wordt teruggekeken op vijfentwintig jaar beoefening van 

de Nederlandse kerkgeschiedenis en religiegeschiedenis onder de titel  

Van de grote naar de kleine Sint-Jan 

Vijfentwintig jaar kerkgeschiedenis in Nederland en Gouda  

Op het programma staan twee inleidingen. Prof. dr. Willem Frijhoff, emeritus hoogleraar Nieuwe Geschiedenis 

aan de Vrije Universiteit, zal een lezing houden onder de titel ‘Lang leve de kerkgeschiedenis!?’. Met 

uitroepteken én vraagteken. Daarna spreekt Gouwenaar dr. Paul Abels, een van de oprichters van de Vereniging 

voor Nederlandse Kerkgeschiedenis en (eind)redacteur van het Tijdschrift voor Nederlandse Kerkgeschiedenis 

en Tidinge van die Goude, over de religiegeschiedenis van Gouda in relatie tot de Nederlandse kerkgeschiedenis.  

Na deze inleidingen kan iedereen op eigen gelegenheid de lunch gebruiken en daarna onder deskundige leiding 

een kerkhistorische wandeling door de stad Gouda maken, waarbij gekozen kan worden voor verschillende 

thema’s. Aan het eind van deze wandelingen is er een feestelijke receptie.  

Programma 

10.30 uur Ontvangst met koffie, thee en een Goudse stroopwafel 

11.00 uur Welkom door de voorzitter van de VNK,  prof. dr. Jan Jacobs 

11.15 uur Lezing door prof. dr. Willem Frijhoff: ‘Lang leve de 

   Kerkgeschiedenis!?’  

11.45 uur  Informatie over de Oud-katholieke kerk H. Johannes de Doper 

12.00 uur Lezing door dr. Paul Abels: De Goudse kerkgeschiedenis: afwijkingen van het  

landelijke normbeeld 

12.30 uur Presentatie en aanbieding van de jubileumbundel  

12.45 uur Lunch op eigen gelegenheid 

14.00 uur Kerkhistorische wandelingen door Gouda  
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15.30 uur Receptie  

Aanmelding 

Aan deelname van deze dag zijn geen kosten verbonden. Om aan de bijeenkomst deel te nemen wordt u 

vriendelijk verzocht om u vóór 1 oktober 2014 aan te melden bij de secretaris van de vereniging: drs. Christiaan 

Ravensbergen ( kerkgeschiedenis@gmail.com of 020-4234482).  

Jubileumbundel VNK 

Bij bovenstaande viering van het 25-jarig bestaan van de VNK  wordt– net als 25 jaar geleden – in 

samenwerking met die Goude een jubileumbundel gepresenteerd. Deze fraai geïllustreerde bundel bevat in totaal 

15 bijdragen en wordt uitgegeven door Uitgeverij Meinema uit Zoetermeer. Een aantal ervan gaat in op de soms 

verrassende rol die de VNK de afgelopen 25 jaar op het domein van de kerk- en religiegeschiedenis in Nederland 

heeft gespeeld. In andere bijdragen worden opmerkelijke aspecten uit de kerk- en religiegeschiedenis van Gouda 

aan de orde gesteld en waar mogelijk geplaatst in het bredere perspectief van de Nederlandse kerkgeschiedenis. 

Aan de auteurs is gevraagd thema’s te belichten en invalshoeken te kiezen die laten zien welke nieuwe inzichten 

de kerkgeschiedschrijving van Gouda de afgelopen kwart eeuw heeft opgeleverd.  

Paul H.A.M. Abels, Jan Jacobs en Mirjam van Veen (red.), Terug naar Gouda. Religieus leven in de maalstroom 

van de tijd is aan het einde van de dag te koop bij de boekentafels van de VNK en die Goude. Nadien is het boek 

te bestellen via de website van de VNK: http://www.vnkonline.nl/bestellingen/boekwinkel.html  

Excursie Ootmarsum 
Er zijn nog plaatsen beschikbaar voor de excursie van 4 oktober a.s. naar Ootmarsum. 

Aanmelden: info@historizon.nl of tel. nr. 088 636 0200. Kijk voor meer informatie over de excursie  op de 

website van die Goude.  

De 10e Waterconferentie in 2015 
Eerder hebben we sommigen van u attent gemaakt op de 10e Waterconferentie die het Gouds Watergilde 

organiseert in de St.-Janskerk te Gouda. Wij hebben voor dit lustrum een afgewogen programma samengesteld. 

Aan bod komen 'De consequenties van het Delta-programma voor de wateragenda in het Groene Hart' en 'Water 

als de blauwe draad van ons cultuurhistorisch erfgoed bij gebiedsontwikkeling'. Wij hebben daarvoor een aantal 

passende vooraanstaande sprekers gevraagd. 

Het was ons voornemen om deze 10e Waterconferentie te houden op 9 oktober aanstaande. Maar bij twee van de 

sprekers bleek uiteindelijk de beschikbaarheid op de genoemde datum onmogelijk.  

Wij staan nu voor de keuze om ons programma aan te passen, dan wel voor een andere datum te kiezen. 

Aangezien wij kiezen voor kwaliteit, besluiten wij om dit evenement uit te stellen tot het midden van het 

volgende jaar. Over de precieze datum zullen wij u tijdig inlichten. U bent dan natuurlijk weer van harte 

welkom. 

  

Namens het team van voorbereiding, 

  

Hans Suijs 

Voorzitter van Het Gouds Watergilde,  

werkgroep van de Historische Vereniging die Goude   
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