Nieuwsbrief nr. 31 (januari 2009)
In deze nieuwsbrief:







Informatie over de nieuwsjaarsbijeenkomst voor de vrijwilligers van die Goude
Informatie over de nieuwe vormgeving van de Tidinge
De rubriek ‘Wie is…’ Deze rubriek staat sinds juli 2008 in de digitale nieuwsbrief. Inmiddels
zijn Nico Habermehl, Adri van den Brink en Thea van Wordragen aan het woord geweest.
Thea heeft de pen doorgegeven aan Maartje Alkema
Publicaties van die Goude. Met in deze nieuwsbrief aandacht voor de dissertatie ‘De SintJanskerk in Gouda. Een oude stadskerk volgens een nieuw ruimtelijk plan’ van Bianca van
den Berg
Een gratis boek!
Een kalender met lezingen, excursies en andere evenementen

Een vereniging bestaat dankzij haar leden. We hopen dat u wilt bijdragen aan de toekomst van onze
vereniging door deel te nemen aan een werkgroep. Er komen vier werkgroepen: Communicatie,
Lezingen, Excursies en Ruimtelijke ordening. Wilt u lid worden of informatie, mail dan naar
info@diegoude.nl. Of bel Henk Snaterse: (0182) 53 63 87.
Ledenwerfactie bij opening onderdoorgang
In december was de onderdoorgang regelmatig geopend voor publiek. Dit was mede mogelijk
gemaakt door die Goude. Dat hebben we de bezoekers laten weten via een flyer waarin de oproep
stond om lid te worden van de vereniging. De flyer werd uitgedeeld door Han Breedveld, Marianne
en Jan Lint, Babette de Boer, Ans Jager, Jan Spijkerboer, Frits Lont, Bart Pors, Gerrit Stam en Adri
van den Brink. Allen heel hartelijk dank voor hun inzet! De ledenwerfactie heeft 22 nieuwe leden
opgeleverd, waarmee het ledental van de vereniging per 1 januari gestegen is tot boven de 900!
Nieuwjaarsbijeenkomst vrijwilligers
Op zaterdagmiddag 17 januari was in het Stadhuis een bijeenkomst van de leden van die Goude die
zich actief voor de vereniging inzetten, bijvoorbeeld als redactielid van de Tidinge, als lid van het
Watergilde of als lid van de 'stadhuisdienst'. Onder het genot van een hapje en een drankje stond de
ontmoeting van de leden centraal. Adri van den Brink wenste iedereen en de vereniging een
gelukkig en succesvol 2009 toe. Hij noemde de groei en bloei van de vereniging, zoals die tot
uitdrukking komt in de toename van het aantal leden en de grote diversiteit van haar activiteiten.
Het bestuur heeft een nieuw beleidsplan opgesteld, dat op de komende algemene ledenvergadering
zal worden besproken. In dit plan is onderscheid gemaakt tussen drie groepen van activiteiten:
1) ontwikkelen en verspreiden van kennis over de Goudse historie
2) adviseren over water en ruimte
3) samenwerking met andere organisaties
Nieuw is dat er een werkgroep in het leven zal worden geroepen om te adviseren over ruimtelijke
ontwikkelingen, met name over de herbestemming van leegstaande waardevolle gebouwen. Ook zal
er voor de organisatie van de lezingen en de excursies een commissie komen, zodat er een bredere
basis onder deze activiteiten komt. Een stevig accent zal tenslotte gelegd worden op communicatie,
zowel binnen de vereniging als naar buiten toe. De verbetering van de verspreiding van de
nieuwsbrief is hiervan een voorbeeld. Een werkgroep zal het communicatiebeleid nader uitwerken.
Adri riep de leden op om hun belangstelling voor deelname in een van deze werkgroepen kenbaar te
maken.
Nico Boerboom vertoonde de eerste resultaten van zijn werk aan de digitalisering van oude films die
in het bezit zijn van die Goude. De kwaliteit van die films gaat snel achteruit. De digitalisering is
bedoeld om ze voor lange tijd op een veilige manier te kunnen bewaren. Ronald van der Wal liet het
ontwerp van de vernieuwde Tidinge zien en oogstte veel positieve reacties.
Nieuwe vormgeving Tidinge
De Tidinge van die Goude is ingrijpend veranderd. Naar aanleiding van de lezersenquête van 2007 is
het afgelopen jaar hard gewerkt om het blad een nieuw aanzien te geven. Hierbij is zoveel mogelijk
rekening gehouden met de wensen van de lezers. Redactie en bestuur hebben een vormgever in de
arm genomen voor de metamorfose van ons blad en hebben het proces kritisch gevolgd.

En het resultaat mag er zijn. Een Tidinge met een geheel nieuwe vormgeving en met kleur.
Let wel….., de veranderingen betreffen vooral de vormgeving en niet de inhoud.
Dat dit alles de nodige tijd heeft gekost, spreekt voor zich. Hierdoor heeft het verschijnen van het
eerste nummer van 2009 enige vertraging opgelopen. In plaats van januari zal dit nummer pas
halverwege februari verschijnen.
Publicaties van die Goude
Bianca van den Berg is in november 2008 gepromoveerd op het onderwerp 'de geschiedenis van de
bouw van de St. Janskerk'. Dat deed ze met de dissertatie ‘De Sint-Janskerk in Gouda. Een oude
stadskerk volgens een nieuw ruimtelijk plan’. In de dissertatie wordt de hele bouwgeschiedenis van
de kerk uit de doeken gedaan, vanaf de vroegste geschiedenis tot en met de restauraties die de
kerk in de twintigste eeuw onderging. De zestiende eeuw krijgt in de studie de meeste aandacht.
Ten eerste verrees toen de kerk zoals we die vandaag de dag nog zien. Ten tweede koos het Goudse
stadsbestuur er bij de herbouw na 1552 voor om de kerk verder te vervolmaken. De kerk werd dan
ook niet klakkeloos herbouwd, maar kreeg een nog ruimtelijker architectonisch concept. De
gebrandschilderde ramen speelden daarbij een belangrijke rol. De afgebrande middeleeuwse kerk
herrees als een stadskerk die tijdgenoten als hoogst modern moeten hebben ervaren. De zestiendeeeuwse kerkrekeningen stellen ons echter niet alleen in staat de bouwgeschiedenis van de kerk te
reconstrueren, maar geven ook een goed beeld van het bouwbedrijf in die tijd.
De Historische Vereniging die Goude geeft de dissertatie van Bianca van den Berg uit als een
handelseditie. U kunt het boek kopen in de Goudse boekhandels en op zaterdag bij de boekentafel
van die Gouda in het stadhuis. Ook kunt u een mail sturen naar info@diegoude.nl. Prijs in de
boekhandel is € 27,00. Leden van die Goude betalen € 22,00.
Excursie naar Normandië
Van 20 tot en met 25 april 2009 is er een excursie naar Normandië.
Op 20 april rond 8.00 uur vertrekken we vanuit Gouda. Na de lunch rijden we naar Chatilly, waar
we het kasteel bezichtigen. We overnachten in het klassieke 3-sterrenhotel in Lisieux. De volgende
dag rijden we langs de Côte Fleurie, waar we de Honfleur bezoeken. Daarna gaan we naar de
badplaats Étretat . In de middag is er gelegenheid om naar het Palais Bénédictine in Fécamp te
bezichtigen. Hier kunt u Bénédictine proeven, een monnikenlikeur naar oud recept gebrouwen. Op
woensdag wordt er een dagtocht gemaakt naar Mont Saint-Michel. De abdij van Mont Saint-Michel,
La Merveille, is wereldberoemd. Op donderdag staan de invasiestranden op het programma en op
vrijdag Le Mémorial de Caen. Dit museum schetst de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog. Op
vrijdagmiddag wordt er een bezoek gebracht aan de bedevaartsplaats Lisieux. Voordat we op
zaterdag teruggaan naar Nederland, brengen we een bezoek aan de tuinen van Monet.
Er is nog een aantal plaatsen beschikbaar. Aanmelden bij Henk Vente, (0182) 53 20 16.
Cadeau!
Geef eens een lidmaatschap van die Goude cadeau! Bijvoorbeeld bij een verjaardag, een jubileum
of een andere bijzonder gelegenheid. Als u iemand lid maakt van die Goude, krijgt u een boek
cadeau! U kunt kiezen uit de volgende boeken:
'Bijdragen tot de Geneeskundige Topografie en Statistiek van Gouda'
Op 8 oktober 2007, tijdens het 75-jaar jubileumfeest van die Goude, is dit boek gepresenteerd. Het
boek werd in 1842 geschreven door stadsarts W.F. Büchner en is opnieuw uitgegeven door die Goude
en van een inleiding voorzien door Nico Habermehl. Het boek van Büchner is tot op de dag van
vandaag de belangrijkste informatiebron over Gouda in de eerste helft van de negentiende eeuw.

‘In de stad van die Goude’
Dit boek bevat artikelen over onderwerpen als het kasteel, de ruimtelijke ontwikkeling van het
woonhuis, pelgrimstochten naar Jeruzalem, loterijen en glasschenkingen, het leven en werk van
drukker Jasper Tournay en de vrijmetselaars.

‘Een drukker zoekt publiek. Gheraert Leeu te Gouda 1477-1484’
Het zestigjarig jubileum van die Goude kreeg een niet voorzien en daarmee verrassend slotakkoord,

doordat K. Goudriaan (lid van de Mediëvistenkring van de Vrije Universiteit te Amsterdam) het
bestuur van die Goude op het idee bracht de sterfdag van de van oorsprong Goudse drukker
Ghereaert Leeu, in 1492 te Antwerpen overleden, aan het eind van het lustrumjaar te herdenken.
Deze herdenking bestond uit onder andere uit de publicatie van het boekwerk Een drukker zoekt
publiek. Gheraert Leeu te Gouda 1477-1484.
Wie is… Maartje Alkema
In de afgelopen digitale nieuwsbrieven kwamen Nico Habermehl, Adri van den Brink en Thea van
Wordragen aan het woord in deze rubriek. Thea gaf de pen door aan Maartje Alkema.
Omschrijf jezelf in het kort (naam, getrouwd/ongetrouwd, kinderen, huisdieren, leeftijd, wat
je verder kwijt wilt)
Mijn naam is Maartje E(lizabeth) Alkema.
Halverwege de vorige eeuw ben ik in de binnenstad van Maastricht geboren. Vanaf mijn vijfde jaar
ben ik verder opgegroeid in Den Haag en sinds 1970 woon ik samen met mijn man Henk Otten in
Gouda. Omdat Gouda in die tijd goede woonvoorzieningen had, is de keus op deze stad gevallen.
Ook de afstand naar Den Haag en Rotterdam speelde in verband met ons werk mee in die keus.
Tot 1997 hebben we met veel plezier in het Windrooskwartier gewoond. Eerst samen op de
Bleulandweg en later met onze zoon en twee dochters op de Hudsonlaan (grote tuin!!).
Toen onze jongste dochter vanwege haar studie naar Utrecht verhuisde en als laatste kind de deur
uitging, zijn we in een heerlijk huis in de binnenstad gaan wonen. Onze vier kleinkinderen (Jannes,
Noortje, Sjoerd en Sofie) kunnen hier op de oude zolder naar hartenlust spelen en logeren.
Als apothekersassistent heb ik in Den Haag, Moordrecht en Rotterdam gewerkt. Al snel heb ik me
volledig op de thuisbasis geconcentreerd. Nou ja, volledig: ik volgde de ene na de andere cursus
(van kleding maken tot kunsthistorie) en stortte me in allerlei vrijwilligerswerk (van kinderwerk tot
opbouwwerk). In 1985 vond ik in de Goudse ziekenhuizen bij de communicatiegroep (receptie,
telefoon en patiëntenomroepsysteem) een leuke parttime baan.
Daar heb ik de fusie tot Groene Hart Ziekenhuis meegemaakt en in 1994 was het tijd om mijn
bakens weer eens te verzetten. Langzamerhand kwam die Goude in beeld! En met die Goude volgde
de Sint-Janskerk. Sinds 2001 werk ik een middag in de week in het winkeltje, maar al heel snel ben
ik rondleidingen langs de Goudse Glazen gaan geven. En dat doe ik nog steeds met heel veel plezier.
Waarom ben je lid van die Goude?
Ik ben lid geworden op het moment dat we op de Turfmarkt gingen wonen en ik steeds meer wilde
weten over de stad en haar bewoners. Door Klaas Ids Nauta raakte ik nauwer betrokken bij die
Goude en de Sint Jan. Ik ben stadhuisdiensten gaan meedraaien (ingewerkt door Rob Stijnis) maar
ben daar mee gestopt op het moment dat ik ook regelmatig op zaterdag in de Sint Jan te vinden
was.
Toen Henny van Dolder en Kees Boogert in 2002 voorstelden of ik voor een bestuursfunctie binnen
die Goude voelde, heb ik eerst geaarzeld maar in 2003 toch positief gereageerd. Het leek mij een
goed idee om het ‘mannenbolwerk’ te doorbreken. Bovendien werd er gezocht naar iemand die de
lezingen wilde coördineren. Niet lang daarna stond Nico Habermehl op de stoep en vanaf 2004 ben
ik bestuurslid van die Goude.
Welke activiteiten van de vereniging spreken je aan?
Vooral de lezingen en de activiteiten op het stadhuis. Op zaterdag loop ik graag even binnen voor
een praatje en voor het aanvullen van de voorraadkast. De boekenvoorraad in het eigen ‘archief’
heb ik samen met Thea van Wordragen op orde gebracht. Ik streef er in dit nieuwe jaar naar om de
Goudse boekwinkels regelmatig te benaderen voor afname van onze uitgaven.
Heb je tips voor de vereniging?
Aandacht blijven houden voor de ontwikkelingen in Gouda zonder een (protest)actiegroep te
worden. Regelmatig een geluid laten horen als het gaat om leegstaande panden (groot of klein) en
aansturen op hergebruik of restauratie. Laten we oog hebben voor ons erfgoed. En dat hoeft niet
alleen vanuit het bestuur, ieder lid kan zijn of haar stem laten horen.
Wie moet de volgende keer aan het woord komen in deze rubriek?

Jan Spijkerboer; we zijn gelijktijdig in het bestuur gekomen.

9 maart 2009

Lezing over middeleeuwse kunstbeleving door Cor van Vliet

20-25 april 2009 Excursie naar Normandië
27 april 2009

Algemene ledenvergadering en lezing over middeleeuwse muziek door Helma
Hartman

8 juni 2009

Lezing over de politie in oorlogstijden, door Ronald van der Wal

Juni 2009

Waterconferentie

4 juli 2009

Excursie naar Schokland en Urk

7 september 2009 Lezing
12 september
2009

Open Monumentendag

September 2009

Excursie naar Zaltbommel en Ammersoyen

Oktober 2009

Excursie naar Amsterdam

19 oktober 2009

Lezing

7 december 2009

Lezing

15 december
2009

Gouda bij kaarslicht

Agenda

