
Nieuwsbrief nr. 51 (januari 2012)  
   

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

23 januari en de excursie van 17 maart.  

   

Nieuwsbrief per e-mail  
In de laatste nieuwsbrieven vroegen wij u om zich aan te melden voor ontvangst van de nieuwsbrief via e-mail. 

Dat heeft succes gehad; velen van u hebben dat gedaan. Ongeveer de helft van de nieuwsbrieven wordt nu via 

internet verstuurd. Dat is winst. De andere helft gaat echter nog steeds per post. Helpt u ons de kosten daarvan te 

besparen door een mailtje te sturen aan info@diegoude.nl? Bij voorbaat dank! 

 

Tidinge komt in februari  
U bent gewend in januari de Tidinge te ontvangen. We hebben dat echter veranderd; vanaf nu krijgt u de Tidinge 

in de maanden februari, mei, augustus en november. We sturen de Tidinge een maand later, omdat we de 

verzending daarmee kunnen combineren met de nieuwsbrief en zo kosten kunnen besparen. We rekenen hierbij 

op uw begrip. 

 

Een andere voorzitter  

Onze voorzitter Adri van den Brink heeft zijn voorzitterschap moeten beëindigen. Reden daarvoor is de 

substantiële uitbreiding van zijn werkzaamheden aan de Universiteit van Wageningen, waardoor het hem 

onvoldoende mogelijk is zijn taken als voorzitter goed uit te voeren. Hij heeft moeten concluderen dat hij de 

noodzakelijke zichtbaarheid binnen de vereniging en in de stad, die het voorzitterschap met zich mee brengt, niet 

langer kan verenigen met zijn werk. Adri neemt afscheid tijdens de Algemene Ledenvergadering in april. Tot die 

tijd worden zijn taken binnen het bestuur waargenomen door het dagelijks bestuur. Zijn vertrek is een groot 

verlies voor de vereniging. Het bestuur zet zich in om op de komende ledenvergadering op 25 april met een 

voorstel te komen voor een opvolger. Mocht u suggesties hebben, dan vernemen we die graag. 

 

23 januari 2012: lezing over turfwinning   

In 2012 zijn de lezingen op:   

maandag 23 januari   

maandag 27 februari   

woensdag 25 april (voorafgaand aan de ledenvergadering)   

maandag 4 juni   

maandag 3 september (samen met Stichting Open Monumentendag Gouda)   

maandag 26 november   

Locatie is Concordia, Westhaven 27.  

 

De eerste lezing van dit jaar op 23 januari staat in het teken van een historische brandstof: turf. In de 

plassengebieden in de omgeving van Gouda is in het verleden veel turf gewonnen. Hoe dat ging en waarom het 

niet meer ging, zal uit de doeken worden gedaan door dr. A.J.J. (Arjan) van 't Riet. Hij is in 1958 geboren en 

vervolgens getogen en nog woonachtig in Aarlanderveen. Hij volgde de opleiding tot archiefambtenaar aan de 

Rijksarchiefschool. In deeltijd studeerde hij geschiedenis aan de Universiteit van Leiden en promoveerde daar in 

2005 op het proefschrift Meeten, boren en besien, turfwinning de buitenrijnse ambachten van het 

Hoogheemraadschap van Rijnland 1680-1800. Hij was werkzaam bij het archief van het ministerie van 

Algemene Zaken, bij het Centraal Bureau voor Genealogie en de archiefdienst van de Nederlandse Hervormde 

Kerk (later Protestantse Kerk). Op dit moment is hij adjunct-streekarchivaris bij Streekarchief Rijnlands Midden 

te Alphen aan den Rijn (onderdeel van Groene Hart Archieven). Hij doet historisch en genealogisch onderzoek 

voor particulieren en bedrijven onder de naam Historisch Bureau 'Veenderij', dat ook in adviserende en 

uitvoerende zin werkzaamheden verricht ten aanzien van archiefbeheer voor particulieren en kleine en 

middelgrote bedrijven en andere organisaties. Daarnaast is hij op vrijwillige basis betrokken bij de Stichting 

Molenviergang Aarlanderveen, de organisatie van Open Monumentendagen te Alphen aan den Rijn en de 

Stichting Aarlanderveens Archief. 

 

Tijdens de lezing op 23 januari is het boek te koop dat die Goude uitgaf over Herman Herbers. Het boek werd 
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geschreven door Kees Plaizier. Hij gaf Herbers het gezicht dat er nog niet was, want er is geen portret van de 

dominee bewaard gebleven. In nauwe samenwerking met het stadsbestuur zorgde Herbers in het begin van de 

17de eeuw voor een mild geestelijk klimaat in de stad, dat grote ruimte bood voor het individuele geweten. Het 

boek kost € 22,50 voor leden van de vereniging (niet-leden betalen € 25,00).  

Ook is ‘Gouda in de Tweede Wereldoorlog’ te koop. Het boek is op veler verzoek herdrukt! Rinus van Dam 

schreef het nawoord, naar aanleiding van het boek ‘De schrik van Gouda’ door Jan Kompagnie. ‘Gouda in de 

Tweede Wereldoorlog’ kost € 25,00 voor leden van de vereniging (niet-leden betalen € 29,90). 

Uiteraard zijn beide boeken ook te koop op zaterdag bij de boekentafel van die Goude in het stadhuis. 

 

80-jarig jubileum van die Goude  

Op vrijdag 12 oktober 2012 vieren we het 80-jarig jubileum van die Goude! Dat doen we met een feestelijke 

bijeenkomst in de Sint Janskerk. Daar wordt onder andere het eerste deel van het Straatnamenboek 

gepresenteerd, een veelbelovend boek dat de ontwikkeling van Gouda beschrijft en in beeld brengt. We gaan er 

een echt feest van maken en gebruiken de gelegenheid om nieuwe leden te werven voor die Goude. Het Goudse 

adviesbureau Van Dantzig Communicatiepartners gaat ons daarbij helpen. Op een in november gehouden 

maatschappelijke beursvloer hebben die Goude en Van Dantzig afgesproken samen te gaan werken. Van Dantzig 

gaat ons helpen; wij verzorgen als tegenprestatie een historische rondleiding voor het bureau. 

  

Versterking ruimtelijke advisering   

In het bestuur is geconstateerd dat de ruimtelijke advisering versterkt moet worden. Daarom zoeken we leden die 

interesse hebben voor de ruimtelijke ontwikkeling van de stad en die zich vanuit het perspectief van de 

historische vereniging willen inzetten voor dit belang. Dat betekent in samenwerking met andere organisaties 

(zoals het Platform Binnenstad) het historisch belang behartigen bij de gemeente en anderen. Concreet zoeken 

we iemand die deze taak vanuit het bestuur gaat invullen. Spreekt u dit aan, dan kunt u nadere informatie krijgen 

via info@diegoude.nl.  
 

Gezocht: versterking voor het Gouds Watergilde   

Het Gouds Watergilde bestaat nu bijna 10 jaar en is een niet meer weg te denken werkgroep van die Goude. 

Hans Suijs: “Het gilde is enerzijds een groot promotor van de stad Gouda, en dan natuurlijk vooral van het 

mooie waterdeel ervan, anderzijds een soort actiegroep ofwel ‘luis in de pels’ van de gemeentelijke overheid. De 

doelstelling is in beide gevallen hetzelfde: het herstellen van de kwaliteiten van het historische Goudse water. 

Daarbij denken we zeven verschillende belangen te dienen, namelijk: droge voeten, gezond water, 

cultuurhistorie, stadsschoon, toerisme, recreatie en niet te vergeten stadseconomie. Activiteiten zijn onder 

andere: de jaarlijkse Waterconferentie, het beoordelen van plannen t.a.v. restauratie van bruggen en sluizen, 

stadspromotie door het maken van fietsroutes en wandelroutes, het schrijven van artikelen, het houden van 

lezingen, enzovoort.  

Het Watergilde bestaat op dit moment uit 8 leden en zoekt versterking. Specifieke kennis is niet verreist, wel 

enthousiasme en inzet. De door ons opgebouwde kennis en ervaring bouwen we samen verder op. Kom een keer 

langs bij ons maandelijks overleg (3e vrijdag van de maand, 15.00 uur in het stadhuis), maar meld je komst s.v.p. 

wel zo vroeg mogelijk bij: Han Breedveld via 0182–394076 / han.breedveld@planet.nl.”  

   

 
Het verhaal achter het portret  

Imelda van der Linden is redactielid van de Tidinge. Daarnaast is ze rondleider in Museum Gouda, waar ze o.a. 

een themarondleiding geeft over portretten. Deze rondleiding is uitgemond in een cursus over de geschiedenis 

van de portretkunst, die Imelda in maart verzorgt. “Er wordt gezegd dat portretten van alle tijden zijn, dat is 

waar, maar eigenlijk weten wij erg weinig over de ontwikkeling en geschiedenis van dit genre in de 

schilderkunst. En daarbij komt nog dat naast informatie over de afgebeelde personen, portretten vaak ook een 

verrassend en boeiend verhaal vertellen over de tijd waarin zij zijn gemaakt en over de schilder die er aan 

werkte.  

De cursus ‘Het verhaal achter het portret’ richt zich voornamelijk op de ontwikkelingen in de Europese 

portretschilderkunst tussen 1300 en 1800 en daarbij komen naast vele andere, ook portretten uit de collectie van 

Museum Gouda aan bod.” 

De cursus vindt plaats op dinsdag 6, 13 en 20 maart 2012. Er zijn twee mogelijkheden:  

’s morgens van 10.00 uur tot 12.00 uur  

's avonds van 19.30 uur tot 21.30 uur  

De cursus is geschikt voor iedereen die geïnteresseerd is in dit onderwerp en basiskennis heeft van de Europese 
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geschiedenis. De kosten bedragen € 40,00 (ANBO-leden krijgen € 10,00 korting).  

Meer informatie en aanmelden via: Imelda van der Linden, portretcursus@gmail.com / 06-49114315. 

 

Wie is… Sjaak de Keijzer?   

In deze rubriek stellen (bestuurs)leden van die Goude zichzelf voor. Deze keer: Sjaak de Keijzer.   

 

“Ik ben geboren op 14 augustus 1943 in Gouda, in de wijk Kort Haarlem, Jozephbuurt. Onze stad hield toen nog 

op bij de Joubertstraat. In 1967 ben ik met Janny Prinsenberg getrouwd. Wij hebben twee kinderen: Marjolijn en 

Joost. Janny en ik zijn geboren en getogen Gouwenaars en wonen al jaren aan de Van Beverninghlaan. We zijn 

allebei druk met vrijwilligerswerk in het Goudse. 

Na mijn studie aan de TU Delft voor bouwkundig ingenieur en mijn militaire diensttijd (als dienstplichtig 

officier bij de Pantsergenie in Havelte) ben ik in 1971 in dienst getreden bij de gemeente Gouda. Mijn 

werkgebied bij de afdeling stedenbouw was toen de binnenstad. In de jaren daarna ben ik als stedenbouwkundige 

mede verantwoordelijk geweest voor meerdere structuurvisies voor de hele stad. Mijn eerste wapenfeit was de 

aanwijzing tot Beschermd Stadsgezicht van de Goudse binnenstad in 1979, mijn laatste was de vaststelling van 

de Stedenbouwkundige visie voor de binnenstad en haar randen in 2006. In beide gevallen was de opstelling van 

de Historische Vereniging die Goude tot grote steun. Bij mijn werk voor de gemeente Gouda heb ik ervaren wat 

voor een belangrijke rol het cultuurhistorisch erfgoed speelt bij de ontwikkeling van de stad. Het motto van 

Belvédère ‘behoud door ontwikkeling’ is mij daarom uit het hart gegrepen. 

 

Daarnaast heb ik veel vrijwilligerswerk gedaan. Daar heb ik veel plezier van gehad. Als lid van verschillende 

schoolbesturen heb ik geleerd wat de betekenis is van het doorgeven van kennis, in het bijzonder aan jonge 

mensen; in het bestuur van de VVV in Gouda wat de ‘spin-of’ is van een adequate PR voor een stad. Ik ben een 

van de oprichters van het ‘Gouds Regionaal Architectuur Platform’. Daar heb ik gezien wat goede architectuur 

een stad kan bieden. In meerdere bouwcommissies heb ik ervaren dat ‘waar een wil ook een weg is’. Bij het 

Gouds Watergilde heb ik een bijdrage kunnen leveren aan de daadwerkelijke uitvoering van gemeentelijk beleid. 

 

In 2006 ben ik met pensioen gegaan. Gedurende de 35 jaar werk heb ik meerdere colleges en zeker vier 

reorganisaties overleefd. Dat ik het zolang bij de gemeente Gouda heb uitgehouden, kwam ook omdat ik altijd 

leuk en vernieuwend werk mocht doen. Over mijn oude werkgever heb ik dus niets te klagen. 

Na mijn pensionering kon ik afstand nemen van de ‘ruis’ van mijn werk. Het wandelen/fietsen/varen door de 

stad en omgeving is daardoor leuker geworden. En niet te vergeten het doorvertellen van de anekdotes uit al die 

jaren. In 2006/7 heb ik meegewerkt aan een programma van TV Gouwestad met de titel: ‘Stadsontwikkeling: 

planning of toeval’. De conclusie was toen dat het vaak meer ‘planning van toeval’ was. Toen heb ik geleerd dat 

je ook met weinig woorden je punt kan maken; tja!. 

Ook ben ik toen als vrijwilliger stedenbouwkundig adviseur geworden van het wijkteam Korte Akkeren. Daar 

heb ik geleerd dat het professionals zou sieren als zij ook eens zouden kijken door de bril van de bewoners.  

Natuurlijk heb ik ook, met goed resultaat, de cursus Goudologie I gevolgd.  

Bovendien mag ik nu ook zelf als docent optreden in de cursus Goudologie II. 

Mijn ervaring is dat je voor het vrijwilligerswerk veel terugkrijgt. Er gaan nieuwe deuren voor je open en je 

ontmoet interessante mensen met nieuwe zienswijzen. Soms krijg je onverwachte cadeautjes, zoals een rol in het 

straattoneel tijdens de Goudse Waterstaddagen met als tegenspeler de wethouder van cultuurhistorie. 

 

Waarom ben ik lid geworden van die Goude?  

Na mijn indiensttreding bij de gemeente Gouda had ik snel lid willen worden van de Historische Vereniging die 

Goude. Maar daar heb ik toch maar mee gewacht tot na mijn pensionering. Dat vond ik zuiverder omdat ik in 

mijn functie vaak bezwaren - door die Goude ingebracht - tegen bestemmingsplannen waarvoor ik mede 

verantwoordelijk was, moest weerleggen. 

 

Welke activiteiten spreken mij aan?  

Als lid van een werkgroep van die Goude lever ik een bijdrage aan het nieuwe straatnamenboek van Gouda. Ter 

gelegenheid van het 80-jarig bestaan van de historische vereniging zal in 2012 en volgende jaren een vier delen 

tellend straatnaamboek worden uit gegeven. Het eerste deel zal in oktober 2012 verschijnen. Een belangrijk 

onderdeel van het straatnamenboek wordt gevormd door de wijkbeschrijvingen. Daarin wordt het verleden en 

heden van de verschillende wijken geschetst. Uiteraard voorzien van de nodig illustraties. 

Als docent voor Goudologie II ‘Gouda buiten de singels’ is mijn inzet om de cursisten beter te leren kijken naar 

hun stad. Dit cursusdeel spitst zich toe op de stadsontwikkeling van Gouda in het recente verleden, vanaf ca 

1970, en in de toekomst. Het gaat daarbij niet over goed of slecht, maar inzicht, begrijpen en waarderen. De 

cursisten kunnen dan in elk geval meepraten als er weer iets in hun leefomgeving moet veranderen.  
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In de afgelopen 40 jaar is de aard van het stadsbestuur sterk veranderd. Die verschoof van de alles bepalende 

opdrachtgever naar die van ‘regisseur’ op de hoofdlijnen. De nadruk kwam meer te liggen op financiën en 

‘marktwerking’. Maar dat wilden we ook als samenleving: decentralisatie, deregulering, uitbesteding en 

privatisering. Daarbij wordt minder gebruik gemaakt van lokale ambtelijke kennis. Die lokale kennis is nog wel 

te vinden bij de vele belangen- en actiegroepen met al hun vrijwilligers. Het Gouds Watergilde is zo’n 

belangengroep. Daar kan ik ‘proactief’ een bijdrage leveren aan de rol van het ‘water’ bij de ontwikkeling van de 

stad. Het blijkt een jarenlange strijd om dat belangrijke cultuurhistorisch erfgoed boven ‘water’ te houden.  

Als ik samen met Janny recreëer op ons eiland in de Reeuwijkse Plassen, te midden van al dat water, motiveert 

mij dat elke keer weer. 

 

Daarom mijn tips voor de vereniging  

De gemeentelijke politiek drijft tegenwoordig voor een groot deel op de maatschappelijke dynamiek en is voor 

het besturen van de stad in menig opzicht ‘volgend’ geworden. Participatie van belangengroepen gaat daarom 

een steeds belangrijker rol spelen bij het realiseren en bewaken van ruimtelijke kwaliteit in een stad. Met het 

grote ledenaantal van de Historische Vereniging die Goude, meer dan van menig politieke partij, kan die veel 

voor onze goede stad betekenen. Maar daar is wel een proactieve opstelling voor nodig. Daarom is het m.i. 

wenselijk dat er naast het Watergilde ook een ‘Bouwgilde’ wordt opgericht, dat zich gaat bezighouden met 

bouwactiviteiten in en om de stad.”  

 

17 maart 2012: excursie naar Leerdam   

Op zaterdag 17 maart 2012 gaan we een excursie maken naar de glasstad Leerdam. In deze stad, net als Gouda 

beroemd om glas en ligging aan de rivier, hebben we een mooi en interessant programma samengesteld. De 

excursie wordt georganiseerd door het Cultureel Historisch reisbureau Historizon.  

 

Het programma ziet er als het volgt uit:  

09.00 uur  Vertrek vanaf het Stationsplein in Gouda (stadszijde)  

10.00 uur   Koffie met gebak in het restaurant van het Glasmuseum in Leerdam.  

10.30 uur  Aanvang van de rondleiding door het Glasmuseum. In dit prachtige museum is onder meer het werk 

van de glaskunstenaar Andries Copier te zien. Daarnaast hebben ook andere architecten, zoals K.P.C. de Bazel 

voor ontwerpen getekend. 

  

Na de rondleiding kunt u nog op eigen gelegenheid het museum bezoeken.  

12.30 uur  We verplaatsen ons naar de Glasblazerij in Leerdam zelf. In het bijbehorende restaurant De 

Uitblaserije, gelegen aan de rivier gebruiken we de lunch. Hierna krijgen we in de Glasblazerij, vanaf een 

tribune, een demonstratie glasblazen, waarbij steeds uitleg wordt gegeven over de verrichtingen die u ziet. 

  

16.00 uur  Einde van de demonstraties. Voordat we de bus instappen, drinken we nog een kop koffie. 

  

Via een mooie route door het Zuid-Hollandse landschap reizen we weer terug naar Gouda. 

  

18.00 uur  Aankomst bij het NS Station Gouda en einde van deze excursie.  

 

De kosten voor deze dag zijn € 56,50 p.p. In dit bedrag zijn verwerkt alle kosten voor vervoer, gids(en), 

koffie/thee, gebak, lunch, entrees en administratiekosten. Wanneer u in het bezit bent van de Museumjaarkaart, 

bedragen de kosten voor deze dag € 44,50 p.p. U moet deze kaart dan wel ter plaatse in Leerdam kunnen tonen.  

  

De reis gaat door wanneer er 50 aanmeldingen zijn, geef daarom uw aanmelding zo snel mogelijk door. 

 

Hartelijke groeten, mede namens Wilma Dubbink,  

Harry Gottschalk, (0182-526127 / harrygottschalk@gmail.com)  

 

Wilt u mee? Vult u dan onderstaande strook in en stuur deze voor 1 februari 2012 op naar:  

  

Historizon Reizen  
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Postbus 283  

2160 AG Lisse    

of via e-mail: info@historizon.nl  

Ja, ik wil graag deelnemen met ....... personen aan de excursie naar Leerdam op 17 maart 2012. 

   

Naam:…………………………….………………………………………………  

 
Adres:………………………………………………………………………….…  

 
Woonplaats:…………………………………………………………………….....  

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

 
In bezit van museumjaarkaart: ja / nee (doorhalen wat niet van toepassing is)  
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