Nieuwsbrief nr. 38 (april 2010)
In deze nieuwsbrief van de Historische Vereniging die Goude vindt u informatie over de
ledenvergadering op 28 april en over de komende lezingen. In de rubriek Wie is… komt Henk
Snaterse 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.
Mailadressen
We zijn op zoek naar de mailadressen van de leden van die Goude, zodat we bijvoorbeeld een mail
kunnen sturen met de aankondiging van een lezing of ander nieuws. Wilt u uw mailadres, als dat nog
niet bekend is, doorgeven aan Miranda van Elswijk via mvelswijk@hotmail.com? Alvast bedankt!
Jaarvergadering
De jaarvergadering is dit jaar op 28 april, Hoge Gouwe 141 (en niet, zoals eerder aangegeven, op 7
april in de Agnietenkapel). De stukken heeft u al ontvangen.
De vergadering wordt voorafgegaan door een bijdrage van Janny Dercksen. Ze neemt ons mee in het
levensverhaal van een ridder, een eeuw geleden geschreven door de Nederlandse schrijver Aart van
der Leeuw (1876-1931). Aart van der Leeuw is een van de schrijvers die bekend staan als ‘de
generatie van 1910’ en hun toevlucht namen in de vlucht van de verbeelding. Andere schrijvers uit
die generatie zijn bijvoorbeeld Arthur van Schendel en Nescio. Een kenmerk van de stijl van De
Leeuw is dat hij een sterk suggestieve beschrijving geeft. Hij schrijft niet, zoals de negentiendeeeuwse auteurs, over allerlei historische details maar doet een beroep op de verbeelding van de
lezer; hij schrijft sterk suggestief.
Janny Dercksen is een verteller van verhalen: “Verhalen vertellen is voor mij een passie geworden.
De vreugde om met woorden te schilderen. Het gaat dan niet om de letters maar om beelden. De
verhalen die ik vertel, zijn niet letterlijk waar. Ze boren diepere lagen aan en maken duidelijk wat
verstandelijk niet beredeneerd kan worden, waardoor ze toch weer wel waar zijn. Ik kan alleen
maar verhalen vertellen die mij zelf diep raken. Hierdoor vertel ik ook voor mijzelf en werkt het
verbindend met mijn publiek. Wat is mooier dan samen delen?”
Lezingen
Lezing 7 juni 2010: Dolph Blussé over "Historische vaarwegen en scheepvaart"
Lokatie: Hoge Gouwe 141
Aanvangstijd: 20.00 uur
De bloei van Gouda in de middeleeuwen is grotendeels ontstaan door de scheepvaart, door de
bijzondere positie van de stad met het tolhuis aan de zuidelijke ingang van de doorvaart door
Holland. In deze lezing bespreekt Dolph Blussé het ontstaan van de doorvaart, de techniek van
sluizenbouw en de relatie met het Hoogheemraadschap Rijnland. De stad wordt maar al te vaak
gezien als een lastpost, die moedwillig de doorvaart vertraagt ten eigen bate. Een eerste analyse
van de doorvaartdynamiek wijst op complexere oorzaken. Gouda heeft ook steeds en soms met
geweld de unieke positie van de doorvaartroute verdedigd. In deze lezing worden diverse factoren
die de vaart door Holland in de late middeleeuwen beïnvloeden, besproken.
Volgende lezingen
Maandag 6 september (i.s.m. St. Open Monumentendag Gouda): "De smaak van de 19e eeuw"
Maandag 11 oktober: Diana de Wild over "Romeinen in Zuid-Holland"
Maandag 29 november: Henk Kauffman over "140 jaar Rode Kruis Gouda"
Misdaad en straf in Gouda
In juni 2010 is het 150 jaar geleden dat de laatste terechtstelling plaatsvond in Gouda. Pieter
Pijnacker werd ter dood gebracht, als straf voor de moord op zijn buurvrouw.
Op 12 juni 2010 organiseert die Goude in de middag een stadswandeling, waarin lokaties bezocht
worden die te maken hebben met misdaad en straf. Sociëteit de Réunie bijvoorbeeld, waar u een
afbeelding van Coornhert kunt zien. Hij was een voorstander van humane straffen, in tegenstelling
tot veel van zijn tijdgenoten.

U kunt zich alvast aanmelden voor de stadswandeling via
14 76.

mvelswijk@hotmail.com of (0182) 58

Boekenmarkt
Op 6 november 2010 organiseert die Goude in het Stadhuis een grote boekenmarkt. Daar vindt u
ongetwijfeld passende historische geschenken voor de feestdagen in december! Noteer de datum
dus alvast in uw agenda.
Uit het bestuur
Op 22 februari 2010 was er een bestuursvergadering, waarin onder andere gesproken is over de
financiën van de vereniging. Tijdens de vergadering bleek dat vaak niet duidelijk is wanneer leden
van die Goude hun lidmaatschap kunnen opzeggen. Overlijden en verhuizing zijn uiteraard redenen
voor beëindiging van het lidmaatschap. Overige opzeggingen kunnen tot vier weken voor het einde
van het kalenderjaar.
We zijn bezig met het ontwikkelen van nieuwe lidmaatschapskaarten (die beter in uw portemonnee
passen!). Binnenkort krijgt u uw nieuwe lidmaatschapskaart in de brievenbus.
De vereniging blijft gestaag groeien in ledenaantal, ondanks de recente opschoning van leden die
hun contributie niet meer betaalden. We hebben nu ruim 900 leden.
Ook op 29 maart was er een bestuursvergadering. Hierbij was de werkgroep Ruimte aanwezig om
haar plannen en ambities nader toe te lichten.
Stolwijkerschutsluis
Goed nieuws over de restauratie van de Stolwijkerschutsluis! Eind maart heeft het
Hoogheemraadschap van Schieland over de restauratie gestemd. Bijna iedereen stemde voor de
kredietaanvraag. Daarmee kan de restauratie in gang gezet worden! Mede dankzij de niet aflatende
aandacht van onder andere die Goude.
Nieuws uit het Historisch Platform
In maart is het Historisch Platform weer bij elkaar gekomen. Er is onder andere gesproken over het
burgerinitiatief om de Jerzualemkapel te restaureren en te beheren. Er zijn ruim 600
handtekeningen ingezameld, die aan de gemeenteraad overhandigd zijn. De raad heeft besloten dat
de restauratie zo zal worden uitgevoerd dat op een later tijdstip de tussenmuur tussen de kapel en
het voormalige kerkgebouw altijd weer gesloopt kan worden.
De cursussen Goudologie lopen, zoals gebruikelijk, goed. De cursus voor het najaar van 2010 is
inmiddels volgeboekt. De nieuwe raadsleden krijgen een introductiecursus en doen weer massaal
mee aan de RAMBO-cursus (voor raadsleden en ambtenaren).
De Goudse canon, die te vinden is op http://www.goudsecanon.nl, wordt druk bezocht en krijgt ook
steeds weer aanvullingen. Ook die van u zijn welkom. Er wordt momenteel gewerkt aan een
vertaling van de canon in lesboekjes voor de Goudse basisschoolleerlingen.
Oproep bestuursleden Open Monumentendag
Stichting Open Monumentendag Gouda is op zoek naar een vrijwillig(st)er met een
cultuurhistorische achtergrond om zitting te nemen in het comité. Voor meer informatie kunt u
terecht bij de voorzitter Koos Gerritsen via telefoonnummer 06-10035712.
Kijk ook eens op www.monumentenstad.nl.
Wie is… Henk Snaterse
In de afgelopen nieuwsbrieven kwamen onder andere Nico Habermehl, Han Breedveld en Marianne
Lint aan het woord in deze rubriek, waarin een (bestuurs)lid van die Goude zich voorstelt. Deze
keer stelt onze secretaris Henk Snaterse zich voor.
Omschrijf jezelf in het kort (naam, getrouwd/ongetrouwd, kinderen, huisdieren, leeftijd, wat
je verder kwijt wilt)
Mijn naam is Henk Snaterse. Ik ben gehuwd met Hilda Hoogendam. We hebben een dochter en zoon
en twee kleinzonen die al gesignaleerd zijn in het stadhuis om de Tidinge in te pakken. Overigens
hebben we onder andere vier honden gehad, uiteraard niet tegelijk.
Ik ben geboren in Bodegraven in het jaar 1933, een berucht jaar vanwege de armoede in ons land en
bij de landelijke oosterburen een nieuw geïnstalleerde regering van een lugubere, oorlogzuchtende

nazipartij. Ik heb mijn moeder niet gekend, ze overleed toen ik een halfjaar oud was. Enkele jaren
later is mijn vader hertrouwd. Na mijn middelbare schooltijd had ik totaal geen zin om te werken in
de textielwinkel van mijn vader. Ik ben mijn “carrière” begonnen op een advocatenkantoor, maar
daar lag mijn passie niet. Na de militaire dienst – ik studeerde al schriftelijk voor een
onderwijsbevoegdheid – de studie afgerond op de kweekschool. In 1956 begonnen op een lagere
school in Meliskerke (Zeeland) en een jaar later benoemd als leraar Duits en wis-/natuurkunde op
de Johannes Calvijn mulo/mavo. Op 36-jarige leeftijd al werd ik daar directeur. Tijdens mijn
functie studeerde ik in Utrecht, naast mijn drie afgeronde diploma’s, nog voor mijn eerste graads
geschiedenis.
Ik heb een gemakkelijk leven gehad op genoemde school, doordat twee plaatsvervangende collega’s
mij flink wat werkzaamheden uit handen namen, waarvoor ze natuurlijk beloond werden. Ik had
een aantal landelijke functies. Bovendien was ik eindredacteur van een onderwijsblad (en daarbij
hoorde vrije toegang tot het gebouw van de Tweede Kamer en het perscentrum Nieuwpoort!).
Boeiend was voor mij het bestuur van Teleac/NOT. In dat bestuur zat ook de rector-magnificus van
de universiteit in Tilburg die mij aanraadde in een half jaar de studie geschiedenis doctoraal af te
ronden. Een ernstige herseninfarct gooide roet in het eten, waardoor ik nog meer leuke dingen aan
de kant moest zetten.
Woon je in Gouda en zo ja, sinds wanneer?
Vanaf 1960. Eerst was ik in de kost; na het trouwen in 1964 werd een huis betrokken. Sinds dat jaar
zijn we tweemaal verhuisd.
Waarom ben je lid van die Goude?
De weekkrant Goudse Post van 13 januari jl. beschreef Gouwenaars die geblinddoekt aan de
straatstenen kunnen voelen in welke straat ze zich bevinden. Dit lijkt mij schromelijk overdreven,
tenzij ze wellicht in het bezit zijn van bijzondere gaven.
Mijn antwoord is: “grote interesse”. Dat is reeds vroeg begonnen. In het begin van 1947 ben ik op
een gammele fiets van Bodegraven naar Gouda gereden. In de St. Jan namelijk waren de
gebrandschilderde ramen weer aangebracht met een terugblik op de Tweede Wereldoorlog.
Welke activiteiten van de vereniging spreken je aan?
De activiteiten van Gouda die te maken hebben met de ruimtelijke ontwikkeling van de stad en
bezigheden van vooral het Watergilde als werkgroep van onze vereniging om van Gouda weer een
waterstad te maken.
Ondanks alles toch secretaris van die Goude?
De ambitie zal wel een rol spelen, ondanks de geheugenfunctie naar een lager niveau is gezet. Houd
het er maar op dat het meeste werk in stilte wordt verricht.
Heb je tips voor de vereniging?
Wat de gemeente Gouda doet en voorstelt goed in de gaten houden, dus alert zijn op wat de
gemeenteraad besluit en daarbij duidelijk naar buiten treden, zodat de inwoners van onze stad
weten dat er een historische vereniging is.
Wie moet de volgende keer aan het woord komen in deze rubriek?
Ik denk aan Hanneke van der Klis, die nog niet aan bod is geweest .

