
Nieuwsbrief nr. 32 (maart 2009)  
   

In deze nieuwsbrief treft u onder andere informatie aan over de lezing van 9 maart 2009. Ook bevat 
de nieuwsbrief een kort verslag van de bestuursvergadering op 16 februari. In de rubriek ‘Wie is… ’ 
komt Jan Spijkerboer aan het woord.  

Als u berichten heeft voor de volgende nieuwsbrief (die in april uitkomt), kunt u die doorgeven aan 
Miranda van Elswijk via mvelswijk@hotmail.com of (0182) 58 14 76.  
 
Lezing   
‘Van kathedralen en abdijen’ een diaporama in beeld en geluid 
Spreker:  De heer Cor van Vliet 
Tijdstip:  Maandag 9 maart 2009, aanvang 20:00 uur 
Locatie:  Hoge Gouwe 141 (Chr. Geref. Kerk)  

Op 9 maart is de volgende lezing van die Goude. Het belooft een bijzondere avond te worden, over 
oude gebouwen in hun historische context, binnen én buiten Gouda… 
Centraal deze avond staan Noord-Engelse kathedralen en abdijen met hun verhaal. Na een inleiding 
neemt de heer Cor van Vliet u mee naar de Middeleeuwen met een zogenaamde ‘diaporama’, ofwel 
een diapresentatie in overvloeitechniek met muziek en gesproken woord (www.corvanvlietdia-
art.com). Sfeerbeelden en detailopnames doen de middeleeuwse architectuur in het veraf gelegen 
Northumbrië herleven.  
 
De grote kathedraal van York, een kleinere kerk in Hexam, ruïnes van Cisterciënzer kloosters: ze 
vinden hun plek in de middeleeuwse geschiedenis van Noord-Engeland. Wat uiterlijk betreft is York 
de meest on-Engelse kathedraal van allemaal. In het even ten westen van Newcastle gelegen Hexam 
is de 7e-eeuwse vredesstoel bewaard gebleven waarin het privilege van kerkasiel is gesymboliseerd. 
De oorspronkelijk Benedictijner kloosterkerk is in 674 gesticht. Na de Normandische invasie in 1066 
kreeg het monastieke leven een nieuwe impuls. Engeland werd door talrijke grote en kleine Franse 
kloosterordes overspoeld. In 1535 veranderden veel abdijen in steengroeves. Kunstschatten als 
sculptuur, gebrandschilderd glas, reliekhouders en koorgestoelte gingen verloren: Hendrik VIII nam 
wraak. Hij voelde zich geringeloord door de paus die weigerde in te stemmen met zijn zoveelste 
huwelijk en begon een eigen kerk: de Anglicaanse Kerk werd geboren. Het wereldlijk erfgoed van de 
Rooms Katholieke Kerk ging voor een groot deel verloren.  

Voor de doorsnee Engelsman houdt Engeland boven Newcastle op te bestaan. De meeste 
Nederlanders komen zelfs niet aan Newcastle toe. De Northumbriërs beseffen dit terdege en 
noemen hun county niet zonder zelfspot ‘het geheime koninkrijk’. Wat geschiedenis en cultuur 
betreft kan Northumbrië de krachtmeting met welke streek dan ook aan. Talloze klooster- en 
kerkruïnes pronken onveranderlijk in keurig onderhouden gazons alsof ze de onttakeling door de 
eigenzinnige Hendrik VIII willen uitwissen.  

Voorafgaand aan deze bijzondere architectuurbeleving in het verre Northumbrië nemen leerlingen 
van groep 8 van de Graaf Jan van Nassauschool u mee in het verleden van drie Goudse panden: 
Markt 8 (De Vooys), Peperstraat 10 en Wijdstraat 20 (Van Vreumingen). De leerlingen hebben 
historisch speurwerk gedaan naar deze panden in het kader van ‘Sherlock Homes’, een door die 
Goude – in samenwerking met het Streekarchief Midden-Holland - ontwikkeld schoolproject. De 
leerlingen zullen hun ontdekkingen in woord en beeld aan u presenteren.  
 
Bestuursvergadering  
Op 16 februari was er een vergadering van het bestuur van die Goude. Bij die vergadering was Ruud 
Hofman van de gemeente Gouda aanwezig. Hij vertelde over het beleid van de gemeente op het 
gebied van cultuurhistorie. Zo wordt gewerkt aan een voorstel om op een andere manier naar 
monumenten te kijken: niet alleen naar afzonderlijke panden, maar ook bijvoorbeeld naar 
huizenblokken die iets laten zien van de geschiedenis van de stad. Het voorstel wordt in het najaar 
besproken met die Goude en andere Goudse organisaties.  
Tijdens de vergadering is het nieuwe beleidsplan voor de periode 2009-2011 in concept vastgesteld. 
Verder is gesproken over de financiële resultaten van 2008 en de begroting voor 2009, over 
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samenwerking met Golda en met Goudanet.nl en over de agenda voor de jaarvergadering op 27 april 
2009. 
Zodra het verslag van een bestuursvergadering is vastgesteld, komt het op www.diegoude.nl te 
staan onder De vereniging – Bestuur – Vergaderingen.  
 
Geef u op voor een werkgroep! 
In de vorige nieuwsbrief stond de oproep om u op te geven voor een werkgroep van die Goude. Deze 
oproep heeft welgeteld 0 reacties opgeleverd... en dat terwijl een vereniging alleen kan bestaan 
door de inzet van haar leden! Daarom hierbij nogmaals de oproep: Geef u op voor een werkgroep. 
Er komen vier werkgroepen:  
-Communicatie: Hoe kunnen we die Goude bekender maken bij de inwoners van Gouda? En hoe 
brengen we onze standpunten over in de media en bij de politiek?  
-Lezingen: Welke onderwerpen worden behandeld in de lezingen die in het najaar gehouden 
worden?   
-Excursies: Welke twee mensen willen de populaire excursies van die Goude organiseren?   
-Ruimtelijke ordening: Op welke wijze kunnen we de gemeente het beste adviseren over 
bijvoorbeeld leegstaande gebouwen/monumenten zoals het stadhuis?   
Wilt u zich opgeven of informatie hebben, mail dan naar info@diegoude.nl. Of vul het 
contactformulier in op www.diegoude.nl. Of bel Henk Snaterse: (0182) 53 63 87.   
 
TV Gouwestad 
Nico Habermehl is regelmatig te zien op TV Gouwestad. Hij vertelt over niet-alledaagse 
onderwerpen uit Gouda’s verleden, onder de noemer 'Verrassend Gouda'. Vanaf 8 maart wordt het 
tweede deel van de aflevering ‘Geloven in Gouda’ uitgezonden. Dit deel gaat over kerken. De 
uitzendingen zijn drie keer per dag te zien en wel om 10.30 uur, 19.00 uur en 22.30 uur. Behalve op 
zondag 8 maart; dan is de uitzending alleen om 19.00 uur te zien.  
 
Excursies  
De excursies naar Normandië, alsook die naar Schokland en Urk zijn volgeboekt.  
De data voor de excursies in september en oktober zijn inmiddels bekend. Op 19 september is er 
een excursie naar Zaltbommel/Ammersoyen en op 10 oktober naar Amsterdam. Er is nog een aantal 
plaatsen beschikbaar. Aanmelden bij Henk Vente, (0182) 53 20 16.  
 
Wie is... Jan Spijkerboer?    
In de afgelopen digitale nieuwsbrieven kwamen Nico Habermehl, Adri van den Brink, Thea van 
Wordragen en Maartje Alkema aan het woord in deze rubriek. Maartje gaf de pen door aan Jan 
Spijkerboer, omdat ze gelijktijdig in het bestuur zijn gekomen.  

Omschrijf jezelf in het kort (naam, getrouwd/ongetrouwd, kinderen, huisdieren, leeftijd, wat 
je verder kwijt wilt) 
Mijn naam is Jan Spijkerboer. 
Een halve eeuw geleden, nog net in de jaren vijftig, kwam ik ter wereld in Den Haag. Na een maand 
verhuisden wij al naar Drumpt bij Tiel, daarna nog naar Santpoort-Zuid en Utrecht. Mijn studie heb 
ik met veel plezier gedaan aan de Hogere Bosbouw- en Cultuurtechnische School in Velp bij Arnhem 
(het huidige Larenstein) en ik ben daarna gaan werken bij Staatsbosbeheer in Den Haag. Sinds 1985 
woon ik in Gouda, eerst in de wijk Bloemendaal (Lekkenburg) en later in de binnenstad (Willem 
Vroesenhuis). In 1994 zijn wij (Roelie, Laurens en ikzelf) verhuisd naar de Han Hollanderweg in Oud 
Goverwelle nadat onze huurwoning op het Willem Vroesenplein te klein was geworden. Dichtbij het 
station Goverwelle, de Bibliotheek en de sportvelden. Na Staatsbosbeheer heb ik nog 12 jaar 
gewerkt bij de Dienst Landelijk Gebied in Voorburg en Utrecht en sinds enige jaren bij de 
Vereniging Natuurmonumenten als senior-rentmeester.  

Waarom ben je lid van die Goude? 
Vanuit mijn studie landschapskunde ben ik geïnteresseerd de ontstaansgeschiedenis van het 
landschap en daarbij speelt de stad vaak een belangrijke rol. Tijdens het 60 jarig bestaan van de 
vereniging interviewde ik als vrijwilliger bij Gouwestad radio enkele bestuursleden van die Goude 
en besloot om de stad beter te leren kennen door lid van die Goude te worden. Nico Habermehl, 
waarmee ik zong in het Shantykoor West Zuid West, heeft mij later gepolst voor een bestuursfunctie 
(2e secretaris) wat ik nu met veel plezier doe. Hoofdtaken zijn de ledenadministratie en de 
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buitenlandse contacten, maar daarnaast blijven de ruimtelijke ontwikkelingen in de stad mijn 
belangstelling houden. Sinds kort volg ik als lid van een Klankbordgroep de geplande dijkverzwaring 
langs de IJsseldijk(Schielandse Hoge Zeedijk en Goejanverwelledijk).  

Welke activiteiten van de vereniging spreken je aan? 
De artikelen in het tijdschrift de Tidinge en de lezingen. Ik ben altijd weer verbaasd dat zoveel 
mensen belangstelling hebben voor wat er speelt in de stad.  

Heb je tips voor de vereniging? 
Kritisch blijven over de stedelijke ontwikkelingen in de binnenstad en haar randen. Ook aandacht 
gaan besteden aan stedelijke ontwikkelingen in de naoorlogse wijken. Die zijn nog niet vaak belicht. 
Ook jonge kinderen het belang van historie laten zien zodat deze gebouwen iets meer betekenen 
dan alleen maar stenen. Tenslotte is het besturen van onze vereniging vrijwilligerswerk wat een 
groot aantal bestuursleden doen naast een drukke baan.  

Wie moet de volgende keer aan het woord komen in deze rubriek? 
Han Breedveld; als mede klankbordlid bij de dijkverzwaring IJsseldijk.  

Agenda 

 

  

   

   

 

   

  

  

  

  

 9 maart 2009   Lezing over middeleeuwse kunstbeleving door Cor van Vliet 

 1 april 2009   Maurits Tompot over 'De glazen stad van Erasmus'  

 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  

 25 juni 2009  Waterconferentie 

 4 juli 2009   Excursie naar Schokland en Urk  

 7 september 2009  Lezing 

 12 september 

2009 
 Open Monumentendag  

 19 september 

2009 
 Excursie naar Zaltbommel en Ammersoyen  

 10 oktober 2009  Excursie naar Amsterdam  

 19 oktober 2009  Lezing 

 7 december 2009  Lezing  

 15 december 

2009 
 Gouda bij kaarslicht  



  


