Nieuwsbrief nr. 34 (mei 2009)
In deze nieuwsbrief van de Historische Vereniging die Goude treft u onder andere informatie aan
over de lezing op 8 juni. Deze lezing gaat over de geschiedenis van de Nederlandse politie
gedurende de Duitse bezetting.
In de rubriek ‘Wie is… ’ komt Hans Suijs aan het woord.
Als u berichten heeft voor de volgende nieuwsbrief, kunt u die doorgeven aan Miranda van Elswijk
via mvelswijk@hotmail.com of (0182) 58 14 76.
Als u de nieuwsbrief in papieren vorm én via de mail wilt ontvangen, kunt u uw mailadres aan haar
doorgeven.

Lezing 8 juni 2009

De geschiedenis van de Nederlandse politie gedurende de Duitse
bezetting
Spreker: Ronald van der Wal
Tijdstip: 20.00 uur
Locatie: Chr. Geref. Kerk, Hoge Gouwe 141

De politie is als handhaver van de openbare en rechtsorde één van de belangrijkste pijlers waar de
staat op steunt. De lezing schetst de pogingen die de Duitse bezetter heeft ondernomen om de
Nederlandse politie om te vormen tot een willig werktuig met behulp waarvan de Nederlandse
bevolking gecontroleerd kon worden.
Puntsgewijs wordt stilgestaan bij een aantal ingrepen waarmee de bezetter de nazificatie van het
politieapparaat wilde doordrukken en de Nederlandse politieman wilde vormen naar nationaalsocialistische snit. Zo komen de organisatie van de politie, de opleiding en de propaganda in de
korpsen aan bod. Onlosmakelijk met dit thema verbonden is de opstelling van de individuele
politieman. Hij moest een cruciale keuze maken. Ging hij mee in de opdrachten die de bezetter
hem oplegde en koos hij daarmee de weg van de collaboratie, of verzette hij zich tegen de
bezettingsmaatregelen en stelde hij daarmee zijn leven en dat van zijn naasten in de waagschaal.
Tenslotte wordt aandacht besteed aan het naoorlogs herstel van de politieorganisatie en de
politiezuiveringen.
Leden van die Goude kunnen, samen met een introducé, gratis naar de lezing. Niet-leden betalen
vijf euro.

Jaarvergadering
Op 27 april 2009 was de jaarvergadering van die Goude. De vergadering werd voorafgegaan door
middeleeuwse muziek, gebracht door de groep Wronghel & Wei. De vier dames uit deze groep
zongen en bespeelden onder andere Vlaamse doedelzak, schalmei, draailier, luit, kromhoorn,
gemshoorn, diverse blokfluiten, tamboerijn en huidtrommen.
Na de pauze opende voorzitter Adri van den Brink de jaarvergadering door aan te geven dat zo’n
vergadering een mooi moment is om terug én vooruit te blikken. Zo brachten secretaris Henk
Snaterse en penningmeester Frits Lont verslag uit over 2008. Ook werd het beleidsplan voor de
periode 2009-2011 vastgesteld. Belangrijk aandachtspunt in het beleidsplan is dat het bestuur de
leden meer wil betrekken bij allerlei activiteiten. Zo zijn er werkgroepen voor de lezingen, de
excursies en communicatie.
Bij de vooruitblik hoort ook de begroting voor 2009. Tijdens de vergadering werd besloten de

contributie te verhogen tot € 25,00. Want, zoals één van de leden aangaf: “We krijgen bij die
Goude belachelijk veel voor zo weinig contributie!”
Maartje Alkema trad af als bestuurslid, Jan Spijkerboer werd herkozen en Miranda van Elswijk werd
bestuurslid. Zij gaat zich met name bezighouden met de communicatie over en binnen de
vereniging.
Tijdens de jaarvergadering werd een vraag gesteld over de nieuwsbrief, die sinds januari 2009 niet
meer alleen gemaild wordt, maar ook via de post verspreid wordt. Jaagt dit de vereniging niet
onnodig op kosten? Nee, de nieuwsbrief wordt vier keer per jaar meegestuurd met de Tidinge.
Daarnaast is met de nieuwsbrief het convocaat over de lezing komen te vervallen en wordt
informatie over bijvoorbeeld de excursies niet meer apart verspreid, maar toegevoegd aan de
nieuwsbrief.
Een andere vraag tijdens de jaarvergadering was of de ledenlijst van de vereniging verspreid kan
worden over de leden, zodat iedereen de mensen uit de buurt die nog geen lid zijn, kan benaderen.
In verband met privacy mag de ledenlijst niet verspreid worden, maar u kunt natuurlijk wel bij uw
buren en kennissen die nog geen lid zijn, langsgaan! Als u de folder van die Goude mee wilt nemen,
kunt u contact opnemen met Henk Snaterse via info@diegoude.nl of via (0182) 536 387.
Verder werd gevraagd of de lezingen op steeds een andere dag georganiseerd kunnen worden; er
zijn immers mensen die nooit op maandag kunnen. Het verplaatsen van de lezingen naar andere
dagen biedt geen oplossing, omdat er altijd een groep mensen blijft die niet kan.

Bestuursvergadering
Op 18 mei was er een bestuursvergadering. Tijdens de vergadering is onder andere gesproken over
de vragen die gesteld zijn tijdens de ledenvergadering. Ook is gesproken over de oprichting van de
werkgroep Ruimte. Deze werkgroep bestaat op dit moment uit 7 leden. Bestuurslid Jan Spijkerboer
is kwartiermaker. De werkgroep gaat zich bezighouden met de vraag welke ruimtelijke
ontwikkelingen er in Gouda en de randen van de stad zijn en wat we daarvan vinden als Historische
Vereniging.

TV Gouwestad
In mei was Nico Habermehl te zien op TV Gouwestad. Hij vertelt in het programma ‘Verrassend
Gouda’ over migranten die in de recente geschidenis naar Gouda kwamen. Voor de aflevering is
onder andere gebruik gemaakt van het boek 'Harde werkers, migranten van het eerste uur langs Rijn
en Lek (1945-1985)'. Dit boek is een gezamenlijke uitgave van de Stichting Meander en Uitgeverij
Walburg Pers en is geschreven door Ineke van der Valk, adviseur onderzoek bij Meander. In het boek
wordt antwoord gegeven op vragen als: Wie waren de migranten, die zich langs de loop van Rijn &
Lek vestigden? Waar werkten ze? Hoe woonden ze? Hoe zag hun vrije tijd eruit en door wie werden
zij geholpen om in Nederland hun draai te vinden? In het boek wordt onder andere aandacht
besteed aan de migranten in Gouda.

Nico Habermehl koninklijk onderscheiden
Nico Habermehl was op vakantie in het noorden van Groningen, toen zijn zoons
hem kwamen ophalen. Dat gebeurde aan de vooravond van 29 april,
traditiegetrouw de dag van de lintjesregen.
Volgens burgemeester Wim Cornelis suggereert 'regen' ten onrechte dat iedereen
die wil een lintje cadeau krijgt: "Een lintje krijg je niet cadeau; het is een
verdienste! Omdat je je geruime tijd ingespannen hebt voor de samenleving of
omdat je een bijzondere prestatie geleverd hebt."

Dat geldt natuurlijk voor Nico! Cornelis gaf aan: "Van 1988 tot 2008 had u een sturende en stuwende
rol in de Historische Vereniging die Goude. U heeft bijgedragen aan de verspreiding van de
historische kennis over Gouda, onder andere door het schrijven van publicaties en artikelen. Een

mooi voorbeeld van zo'n publicatie is 'Duizend jaar Gouda'. Deze stadsgeschiedenis wordt onder
andere gebruikt bij de cursus Goudologie. Ook bent u regelmatig te zien op TV Gouwestad. Op
unieke wijze brengt u uw kennis over. Daarnaast bent u betrokken bij Stichting Boughaz, die zich
toelegt op het vastleggen van de geschiedenis van Marokkanen in Gouda. Anderen kunnen een
voorbeeld nemen aan uw inlevingsvermogen in andere culturen."
Nico is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Waterconferentie
De zesde Waterconferentie, waarin gebiedsontwikkeling centraal staat, wordt gehouden op 22
oktober 2009. Gouda is al eeuwenlang verbonden met het water van de Gouwe en de Hollandsche
IJssel. Onder de naam Hollandse Waterstad zijn ambitieuze plannen ontwikkeld om de stad haar
strategische ligging aan het water terug te geven. Die plannen vallen onder het programma ‘Leven
met Water’. Dit programma wil waterprojecten een plek geven in gebiedsontwikkeling. Projecten
hebben immers vaak maar een looptijd van een paar jaar, terwijl het uitvoeren van plannen langer
duurt. Vragen die gesteld kunnen worden, zijn: Hoe past water in een binnenstad? Hoe kan een stad
het geld dat gebruikt wordt voor waterprojecten terugverdienen? Hoe kunnen allerlei partners
samenwerken en zo hun kennis delen? Die partners zijn onder andere de gemeente Gouda, de
provincie Zuid-Holland, het Zuid-Hollands Bureau voor Toerisme en het Watergilde.
Tijdens de conferentie houdt onder andere prof. F. de Zeeuw een lezing. Hij is praktijk-hoogleraar
Gebiedsontwikkeling aan de TU Delft.

Excursies
Excursie naar Normandië
Verslag door Henk Vente
Op maandag 20 april vertrokken 46 leden van die Goude met de bus van Exclusieve Reizen uit
Zwijndrecht om 8.00 uur vanuit Gouda. Na een koffiestop in België werd een bezoek gebracht aan
het kasteel te Chantilly, één van de grootste musea in Frankrijk met een schat aan schilderijen,
beeldhouwwerken en andere bezienswaardigheden. Om ongeveer 19.00 uur arriveerden we bij
Grandhotel ‘l Esperance te Lisieux.
Op dinsdag 21 april werden het pictoreske havenplaatsje Honfleur, de spectaculaire rotskust van
Étretat en het Benedictine Paleis in Fécamp bezocht. Hier werd de geschiedenis uit de doeken
gedaan van over de ontwikkeling en fabricage van de gelijknamige likeur. Natuurlijk kon de
proeverij niet ontbreken.
Op woensdag 22 april werd een dagtocht gemaakt naar het zee-rotseiland le Mont Saint-Michel, met
een bezoek aan La Merveille, de kathedraal en het stadje.
Op donderdag 23 april werden o.l.v de bekende Nederlander Roel Klinkhamer de invasiestranden in
Arromanches, de transporteerbare havens Mulberry A en B, de invasiestranden Omaha Beach, het
indrukwekkende monument en de Amerikaanse begraafplaats, Pointe du Hoc en het dorpje Sainte
Mère Eglise bezocht. Deze gids, die al tien jaar groepen in dit gebied rondleidt, vertelde op
emotionele en indrukwekkende wijze wat er aan de invasie op 5/6 juni 1945 vooraf ging en met
welke angst soldaten in de leeftijd van 17 tot 25 jaar de gevechten hebben gevoerd. Zowel
Amerikaanse, Canadese, Engelse, Franse en Duitse soldaten hebben hier bij tienduizenden het leven
gelaten.
Op vrijdag 24 april werd het Mémorial de Caen bezocht, een spectaculaire afsluiting van de in deze
excursie centraal staande oorlogsverhalen. In de middag was er de gelegenheid individueel de
bedevaartsplaats Lisieux met de fraaie basiliek St. Thérèsa te bezoeken. Ook was er voldoende tijd
om op een terrasje na te praten over deze excursie.
Op zaterdag 25 april werd de terugtocht naar Gouda aanvaard via een bezoek aan de prachtige
tuinen van de Schilder Monet in Giverny. In de avond werd genoten van een afscheidsdiner in een
restaurant te Made.
Deze excursie is mede geslaagd te noemen door het zonovergoten weer dat wij deze week mochten
genieten.

Excursies september en oktober
Op 19 september 2009 wordt een excursie georganiseerd naar Zaltbommel en Kasteel Doorwerth, en
op 10 oktober een excursie naar Amsterdam. Voor beide excursies zijn nog enkele plaatsen
beschikbaar. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Henk Vente via
h.m.vente@zonnet.nl of via (0182) 532 016.
Geen excursies meer vanaf 2010?
Henk Vente heeft aangegeven dat hij aan het eind van dit jaar stopt met het organiseren van de
excursies. Tot nu toe hebben we geen opvolger voor hem kunnen vinden, wat betekent dat er vanaf
2010 geen excursies meer georganiseerd worden. Tenzij u zich natuurlijk aanmeldt als lid van de
werkgroep Excursies! Meer informatie is beschikbaar bij Henk Vente.

Wie is… Hans Suijs
In de afgelopen nieuwsbrieven kwamen Nico Habermehl, Adri van den Brink, Thea van Wordragen,
Maartje Alkema, Jan Spijkerboer en Han Breedveld aan het woord in deze rubriek, waarin een
(bestuurs)lid van die Goude zich voorstelt. Han gaf de pen door aan Hans Suijs en schreef erbij:
‘Goeie vent!’.
Omschrijf jezelf in het kort (naam, getrouwd/ongetrouwd, kinderen, huisdieren, leeftijd, wat
je verder kwijt wilt)
Mijn naam is Hans Suijs. Ik ben gehuwd en heb drie volwassen kinderen: een zoon en twee dochters.
De zoon werkt in Singapore en woont daar met echtgenote en ons eerste kleinkind: Maria Catharina
Suijs.
Mijn leeftijd is 65 jaar en volgend jaar zijn Mieke (mijn echtgenote) en ik 40 jaar getrouwd. Als oudBrabander betekent dat uiteraard een goed feestje.
Tussen het (vrijwilligers)werk door zijn we gemiddeld twee keer per jaar in Singapore en meestal
wordt er op zondag een Skypeverbinding gemaakt om voornamelijk de kleindochter (juni 2008) te
kunnen volgen in haar groei en haar streken.
In 2001 kon ik het geldverdienende werken omzetten in ‘hobby werken’. Als
automatiseringsprofessional had ik daarvoor te weinig tijd voor mijn grote passie: genealogie.
Waarom ben je lid van die Goude?
Daar begon ik mee in 1975 omdat we toen - net verhuisd van Voorschoten naar Gouda - in het
museum een schilderstuk van Ferdinand Bol zagen waarop een Govert Suijs stond. Genealogie is
geen hobby, maar een (geslachts?) ziekte. Na een drukke werkdag was een half uurtje prima om de
geest te verzetten en al doende kwam de kennis van onze vaderlandse geschiedenis meer aan het
bod. Een stap naar een bestuursfunctie bij die Goude en later ook bij Stichting Fonds Goudse Glazen
was snel gemaakt. De verbinding met Brabant is gebleven. Het idee van Goudologie mocht ik hier
introduceren en dankzij de voorzitter van het Historisch Platform Dolph Blussé en vele docenten
(veelal lid van die Goude) is het een groot succes geworden.
Welke activiteiten van de vereniging spreken je aan?
Naast de familiegeschiedenis trekt de geschiedenis van het water mij bijzonder aan. In mijn
voorgeslacht zitten verschillende hoogheemraden en mijn familiewapen is gebaseerd op het beroep
van dijkenbouwers. Zo gaan genealogie en watergilde hand in hand.

Naast de Goudse activiteiten ben ik ook betrokken bij het toezicht op een bedrijfspensioenfonds en
beoefen ik de goochelkunst. Of ik ooit een straat kan omtoveren in een fraaie gracht moet u maar
afwachten, maar met goochelen heeft dat niets te maken.
Wie moet de volgende keer aan het woord komen in deze rubriek?
Omdat ik geruime tijd penningmeester van de landelijke organisatie van goochelaars ben geweest,
wil ik de pen doorgeven aan de penningmeester van onze vereniging Frits Lont.

