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In deze nieuwsbrief van de Historische Vereniging die Goude vindt u onder andere informatie over 
de lezing van 27 januari, het debat over monumentenzorg op 10 februari en de excursie van vrijdag 
4 april.  

 
Lezing maandag 27 januari 2014: Misdaad in de middeleeuwen 
In het verleden was het patroon van misdaad heel anders dan tegenwoordig. De kans dat je bestolen 
of beroofd wordt is nu aanzienlijk groter dan in de middeleeuwen. Geweldpleging en doodslag 
waren in die tijd juist veel talrijker; de kans om door geweld te overlijden was heel groot. De 
oorzaken van die verschillen moeten we zoeken in de kenmerken van de middeleeuwse 
samenleving.  

Dick Berents behandelt een paar van de belangrijkste groepen misdaden, uit welke 
maatschappelijke omstandigheden deze misdaden voortkwamen en welke straffen ervoor gegeven 
werden. De middeleeuwers staan bekend om hun wrede en bizarre straffen, maar dat is gedeeltelijk 
onterecht. Aan de ‘wreedheid’ van die straffen kunnen we zien hoe ernstig men die misdaden 
relatief vond; godslastering vond men bijvoorbeeld ernstiger dan moord, stelen erger dan doodslag. 
Vervolgens schetst Berents in grote lijnen hoe de criminaliteit zich van de veertiende tot de 
negentiende eeuw ontwikkelde en hoe die ontwikkeling samenhing met de sociaaleconomische en 
culturele omstandigheden in verschillende gebieden en verschillende tijden. Na de pauze bekijken 
we een aantal middeleeuwse vonnissen om te zien hoe misdaad en straf er in de praktijk uitzagen.  

Dick Berents was al op zeer jeugdige leeftijd gefascineerd door alles wat niet mag, als men zijn 
naaste omgeving mag geloven. Zijn website http://dberents.weebly.com vertelt daar echter 
opvallend weinig over. Hij werkte meer dan veertig jaar in het onderwijs en schreef voor de 
onderwijsmethoden Sfinx en MeMo. Daarnaast publiceerde hij boeken en artikelen over historische 
onderwerpen. 
In 1976 promoveerde hij op het proefschrift Misdaad in de middeleeuwen, een onderzoek naar de 
criminaliteit in het laatmiddeleeuwse Utrecht. Over middeleeuwse criminaliteit schreef hij onder 
meer ook Het werk van de vos en in 2013 Slachtbank, de kindermoorden van maarschalk Gilles de 
Rais. In 2012 verscheen een boek over geschiedenis aan de hand van moppen en misverstanden met 
de titel Stalin en Hitler komen in de hemel en een boek over gentleman-inbrekers in de literatuur.  

Contributie 2014 
Wij verzoeken u de contributie voor 2014 (particulieren minimaal € 28,- en bedrijven minimaal € 
56,-) vóór 1 februari 2014 over te maken op rekening 50.74.15.450 (IBAN: NL79ABNA0507415450) of 
op rekening 397093 (IBAN: NL51INGB0000397093) t.n.v. “Historische Vereniging die Goude” onder 
vermelding van “contributie 2014” en, indien mogelijk, uw lidmaatschapsnummer.  
  
Vanaf 1 januari 2013 zijn wij een culturele ANBI instelling en mag u uw contributie, verhoogd met 
25%, als gift aftrekken waarbij natuurlijk met de geldende drempels rekening gehouden moet 
worden. De drempels vervallen als er sprake is van een periodieke gift die vastgelegd is in een 
onderhandse acte. Meer informatie hierover kunt u opvragen via een mail naar die Goude.  
  

Voor vragen kunt u terecht bij de penningmeester, Hans Hoogenraad, via info@diegoude.nl.  

 
Wijziging e-mailadres ledenadministratie 
Door problemen met de bereikbaarheid van het e-mailadres van de ledenadministratie is het adres 

gewijzigd. U kunt de ledenadministratie nu bereiken via infoledendiegoude@gmail.com.  

Debat over monumentenzorg op 10 februari 2014 om 20.00 uur in Concordia, Westhaven 27 
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Op 19 maart 2014 zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Het is algemeen bekend dat de gemeenten 
steeds meer taken krijgen, terwijl het daarbij behorende geld gekort wordt door de rijksoverheid. 
Dat maakt het noodzakelijk na de verkiezingen scherpe keuzes te maken. Op 10 februari 2014 houdt 
de Historische Vereniging die Goude een debat in de aanloop naar de verkiezingen. De vraag die dan 
op tafel ligt: wat hebben we de komende jaren er voor over om de historische kwaliteit van de stad 
op niveau te houden. Zijn we bereid daarin te investeren of accepteren we dat monumentale 
gebouwen achteruit gaan door leegstand en doordat er minder middelen zijn voor monumentenzorg? 
Die Goude maakt zich zorgen over de toenemende leegstand van monumenten, zeker nu de 
rijksbijdrage voor Stedelijke Vernieuwing stopt.  

Op 10 februari 2014 krijgen we van de directeur van Stadsherstel Utrecht te horen hoe men een en 
ander in Utrecht heeft aangepakt. Dat kan leerzaam zijn voor Gouda. Vervolgens vindt een debat 
plaats waarin vertegenwoordigers van alle partijen die deelnemen aan de 
gemeenteraadsverkiezingen hun standpunten uiteen kunnen zetten. Dat gebeurt in aanwezigheid 
van vertegenwoordigers van de diverse organisaties in Gouda die betrokken zijn bij de 
monumentenzorg.  

 
Beroep tegen bestemmingsplan Schielands Hoge Zeedijk 
In 2013 heeft de Historische Vereniging die Goude ingesproken op een ontwerpbestemmingplan voor 
Schielands Hoge Zeedijk. Wij hebben bezwaar geuit tegen de grote bouwdichtheid en bouwhoogte 
die mogelijk wordt gemaakt voor de industrie langs de noordelijke oever van de Hollandse IJssel. 
We vrezen een hoge muur van procesinstallaties die het silhouet van historisch Gouda vernietigt. Nu 
het bestemmingsplan desondanks is vastgesteld, hebben we beroep aangetekend bij de Raad van 
State. We  zouden het namelijk een groot verlies vinden als deze industrie de torens van de 
Gouwekerk en de St. Janskerk in het niet zou laten vallen, of minstens zou overstemmen.  

 
Afhalen 'Stad van de Gouwenaars' 
Tijdens de Waterconferentie op 10 oktober 2013 is het eerste exemplaar van het derde deel van de 
serie 'De stad van de Gouwenaars' aangeboden aan het Goudse lid van de Tweede Kamer, 
Mohammed Mohandis. Veel leden van die Goude hebben ingetekend op de serie van vier boeken. 
Nog niet alle intekenaars hebben hun boeken afgehaald. Zij kunnen dit alsnog doen van maandag tot 
zaterdag, na een telefoontje (0182-526534) bij Jan de Haan, Kattensingel 13.  

Geluksroute 29 maart 2014 
Op zaterdag 29 maart staat Gouda in het teken van de eerste Geluksroute, waarbij u allerlei vormen 
van geluk kunt ‘plukken’ in de stad en stil kunt staan bij uw eigen geluk. Een stadswandeling, een 
workshop, een goodiebag, een voordracht of een proeverij; u zou het allemaal zomaar kunnen 
tegenkomen.  

Onder het motto 'Toen was geluk heel gewoon’ gaat het Streekarchief deze dag op zoek naar 
herinneringen van vroeger. Waar werd u gelukkig van als kind? Vaak zijn het kleine dingen die u als 
volwassene alweer vergeten bent. Maar soms komen ze opeens boven; door een foto, een oude 
bekende geur, een vondst op de rommelmarkt of door verhalen van anderen. Het archief is op zoek 
naar voorwerpen die uw herinneringen boven brengen om tijdens de Geluksroute te exposeren. 
Heeft u bijvoorbeeld nog een oude koffiemolen, spelletjes, een emaillen pan, een prachtig 
stadsgezicht van Gouda  of een ander nostalgisch voorwerp? Neem dan contact op met Miranda van 

Elswijk, organisator van de Geluksroute via  mirandavanelswijk@gmail.com of 06-38232446.  

Excursie 4 april 2014 
Vrijdag 4 april hebben we een excursie met als thema:   

Van een sluis in de Maas (Maassluis) naar een vlakte in zee (Maasvlakte).  

De dag ziet er als het volgt uit: 
08.30 Vertrek met de bus uit Gouda vanaf NS Station aan de Bloemendaalzijde. 
09.45 Aankomst in Maassluis in de Kuiperij, Ankerstraat 16. 
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In dit historische pand, mede in gebruik van de Historische Vereniging Maassluis, 
werden vroeger haringkuipen gemaakt. We worden hier ontvangen met koffie en koek, terwijl een 
van de bestuursleden in het kort wat vertelt over de vereniging. Aansluitend volgt een introductie 
over de geschiedenis van Maassluis. Deze stad viert in 2014 haar 400-jarig bestaan. 
10.45 Begin van de stadswandeling onder leiding van gidsen. De groep wordt hiervoor in twee 
groepen verdeeld, ieder met een eigen gids. 
11. 45 Beide groepen eindigen bij de stoomsleepboot: Hudson. 
Aan boord wordt er een korte toelichting gegeven over de heldendaden van de Hudson en we 
krijgen een “Hengst” te drinken aangeboden. Een stevige borrel als aperitief voor de lunch. 
12.30 Aankomst bij het restaurant “De Waker” voor de lunch. 
13.30 We vertrekken naar de Maasvlakte. 
14.30 We komen aan bij het informatiecentrum Futureland (helaas op zaterdag gesloten), waar we 
een presentatie in de filmzaal krijgen over de achtergronden en realisatie van Maasvlakte 2. 
Hierna maken we een rondrit over Maasvlakte 2 met toelichting van een voorlichter. Als we 
terugkeren bij Futureland wacht ons koffie/thee met bonbons. Daarna hebben we zelf nog de 
gelegenheid om de opstellingen in Futureland te bekijken 
17.00 Helaas zit het er dan weer op en vertrekken we naar Gouda, waar we om 18.00 hopen te 
arriveren.  

De reis gaat door met minimaal 40 personen. Deze excursie kost 58 euro p.p. In dit bedrag zijn alle 
kosten verwerkt voor vervoer, gidsen, thee/koffie, lunch, entrees, fooien en administratiekosten. 
Aarzel niet en geef u zo snel mogelijk op. Zodra de reis doorgaat ontvangt u een definitieve 
bevestiging en factuur.  

Hartelijke groeten, mede namens Babette de Boer, 

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

AANMELDEN: Historizon Reizen, Postbus 283, 2160 AG  Lisse  

E-mail: info@historizon.nl    of    tel. 088-6360200  

 
Ja, ik wil graag deelnemen met ….personen. 
Naam/lid:...........................................................................................................(1)  
Elk lid mag maximaal één introducé meenemen. 
Adres/Woonplaats.................................................................................................(2) 
Tel.........................................................e-mail:.................................................... 
1- S.v.p. aangeven wie lid is van die Goude 
2- Factuur/bevestiging wordt naar dit adres gestuurd.  
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