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In deze nieuwsbrief van Historische Vereniging die Goude vindt u onder andere informatie over de 
boekenmarkt op 27 november en de lezing op 29 november.  

Lezing 29 november 2010: 140 jaar Rode Kruis in Gouda e.o.  
Aanvangstijd: 20.00 uur. Lokatie: Hoge Gouwe 141  

Er zijn maar weinig mensen die Het Rode Kruis niet kennen; de organisatie die in 1863 werd 
opgericht en waarvan Jean Henry Dunant de grondlegger is. Hij had maar één doel voor ogen: het 
verbeteren van het lot van de soldaten die zwaar gewond op het slagveld achterbleven.    

Dunant was getuige geweest van de verschrikkingen van een veldslag en had zijn ervaringen 
vastgelegd in het boek ‘Un souvenir de Solferino’. Hij deed hierin twee voorstellen: 
• Elke staat moest een nationale vrijwilligersvereniging oprichten, die zou beschikken over de 
noodzakelijke kennis om het lijden van de gewonden in oorlogstijd te verlichten indien er zich een 
conflict op het grondgebied van die staat zou voordoen 
• Er moest een verdrag komen dat de zieke en gewonde soldaten een beschermde status zou geven  

Het boek werd een bestseller en de Rode Kruis-gedachte vond weerklank in een groot aantal 
Europese landen. In 1867 werd in Nederland de Nederlandse Vereniging tot het verlenen van hulp 
aan zieke en gewonde krijgslieden in tijd van oorlog opgericht. Op initiatief van ds. J.N. Scheltema 
werd op 28 juli 1870 een vergadering belegd in sociëteit “Ons Genoegen”, die leidde tot de 
oprichting van een hulpcomité. Vanaf dat moment is het Rode Kruis niet meer weg te denken uit de 
Goudse samenleving.  
De lezing zal ingaan op de vraag waarom de Rode Kruis-gedachte juist in de tweede helft van de 
negentiende eeuw vaste voet aan de grond kreeg. Ook wordt ingegaan op de vraag waarom het 
noodzakelijk was dat de status van de gewonde en zieke militairen diende te worden vastgelegd in - 
wat wij nu noemen - het humanitair oorlogsrecht. De geschiedenis van de Goudse afdeling is – hoe 
kan het ook anders – sterk verweven met de geschiedenis van het landelijk bureau. Vandaar dat ook 
wordt stilgestaan bij de historie van het Nederlandse Rode Kruis en op de vraag op welke wijze het 
landelijk beleid werd vormgegeven binnen de afdeling. Daarna gaat de lezing uitgebreid in op het 
ontstaan van onze afdeling en op de rol die de organisatie in de afgelopen 140 jaar heeft gespeeld 
in de Goudse samenleving. De vrijwilligers van het Rode Kruis worden al lang niet meer voorbereid 
op het verlenen van hulp aan militairen die zwaar gewond achterblijven op het slagveld. Een ander 
soort hulp is daarvoor in de plaats gekomen. Vandaar dat tot slot een beeld wordt geschetst van de 
afdeling Gouda en omstreken van het Nederlandse Rode Kruis anno 2010. 
Spreker is Henk Kauffman, bestuurslid van de Goudse afdeling van het Rode Kruis.  
 
Lezingen 2011 
In 2011 zijn er lezingen op:  
• 24 januari 
• 14 maart 
• 27 april 
• 6 juni: deze lezing heeft als thema 'Ziekte en gezondheid', net als de stadswandeling  
• 5 september: deze lezing heeft als thema 'Herbestemming', net als Open Monumentendag 
• 10 oktober 
• 28 november  

Oproep: wie organiseert mee aan de lezingen van die Goude? 
Een van de belangrijke activiteiten van die Goude, waarbij veel leden elkaar ontmoeten, zijn de 
lezingen. Zes maandagavonden per jaar wordt er een lezing gegeven over een historisch onderwerp, 
dat meestal in meer of mindere mate met onze stad te maken heeft.  

Sinds twee jaar worden de lezingen georganiseerd door de 'lezingencommissie', bestaande uit drie 
leden van die Goude: Marian Heeringa, Marian Kamphuis en Hanneke van der Klis. Samen bespreken 
we mogelijke onderwerpen, benaderen we sprekers en organiseren we de lezingenavonden zelf. Een 



leuke en gezellige manier om een steentje bij te dragen aan het draaien van onze vereniging!  

Hanneke verwacht in maart haar tweede kindje. Dat is voor haar reden om een tijd te stoppen met 
haar activiteiten voor die Goude. We zijn daarom op zoek naar versterking van de 
lezingencommissie. Bent u hierin geïnteresseerd? Dan nodigen wij u van harte uit om contact met 

ons op te nemen via info@diegoude.nl, of direct met ons op de volgende lezingenavond.  

Nieuwsbrief voortaan via de mail  
De afgelopen maanden hebben we gewerkt aan het actualiseren van ons ledenbestand. Mensen die 
hun contributie nog niet hadden betaald, hebben een herinnering gekregen. En we hebben zoveel 
mogelijk mailadressen verzameld.  
In 2011 krijgt u vier keer de Tidinge. Tegelijkertijd ontvangt u een nieuwsbrief.  
Als er tussendoor nieuws te melden is, bijvoorbeeld over lezingen of over andere activiteiten van de 
vereniging, wordt er een nieuwsbrief via de post verstuurd naar de leden waar we geen mailadres 
van hebben. De leden waar we wel een mailadres van hebben, krijgen die nieuwsbrief alleen via de 
mail, om de kosten voor de nieuwsbrief te drukken en papier te sparen. Heeft u uw mailadres aan 
ons doorgegeven en wilt u de nieuwsbrief toch ook via de post ontvangen, dan kunt u dat doorgeven 

aan Miranda van Elswijk via mirandavanelswijk@gmail.com.  

Boekenmarkt 27 november 2010 in het Stadhuis 
Op 27 november 2010, van 11.00 uur tot 16.30 uur, organiseert die Goude een boekenmarkt. Daarbij 
werkt de vereniging samen met Ad den Edel, gespecialiseerd in boeken over Gouda en omstreken. 
U kunt tijdens deze boekenmarkt zelf boeken op het vlak van Gouda en geschiedenis verkopen. 

Graag uw naam opgeven bij Marianne Lint ( mjanlint@xs4all.nl) of bij Thea van Wordragen ( 

thea.vanwordragen@creativum.nl / 0182-530626) als u een plekje aan een tafel wilt hebben. 

Sommige leden hebben inmiddels gereageerd en komen die dag hun overtallige boeken en/of 
tijdschriften verkopen.  

Speciaal voor deze boekenmarkt wordt de Tweede verzameling bijdragen (2e verbeterde druk) uit 
1946 verkocht voor € 2,50. Er zijn nog enkele exemplaren van deze uitgave, die kort na de oorlog 
verschenen is, ter beschikking. Ondanks de papierschaarste slaagde het toenmalige bestuur erin 
deze bundel te laten herdrukken. De eerste druk van deze uitgave verscheen begin 1940, kort voor 
de Duitsers ons land binnenvielen.  

 
  
Een enkele keer ontvangen wij van een lid een oude Verzameling Bijdragen (van de toen nog 
Oudheidkundige Kring die Goude geheten). Op deze markt wordt een klein aantal te koop 
aangeboden. Hier geldt: op=op.  

Wij hebben een aantal jaargangen Tidingen, vanaf jaargang 5 – 1987 tot en met jaargang 26 – 2008, 
bij elkaar gebonden. Deze jaargangen zullen ook op de boekenmarkt verkocht worden. Van sommige 
jaargangen is nog maar een klein aantal exemplaren aanwezig. Losse exemplaren zijn ook te koop. 
Zo kunt u uw verzameling compleet maken of een exemplaar kopen over een onderwerp waarin u 
geïnteresseerd bent. Van een aantal jaargangen hebben wij nog een grote voorraad; leden kunnen 
daarvan een jaargang gratis krijgen, zolang de voorraad strekt.  
De leden van die Goude kunnen gratis een of twee omslagen voor de “oude” Tidingen op komen 
halen. 
Op www.goudanet.nl kunt u zoeken over welke onderwerpen in de Tidingen geschreven is.  

Nieuwe leden ontvangen tijdens deze boekenmarkt een gratis boek; zij kunnen kiezen uit een vijftal 
boeken.  

December is de maand van cadeaus, dus is deze boekenmarkt ideaal om een boek te kopen. Vele 
boeken zullen laag geprijsd zijn!  

Terugblik terugkomdag Goudologen 

mailto:info@diegoude.nl
mailto:mirandavanelswijk@gmail.com
mailto:mjanlint@xs4all.nl
mailto:thea.vanwordragen@creativum.nl
http://www.goudanet.nl/


Op 23 oktober was in de Jeugdtheaterschool de Terugkommiddag voor Goudologen. 
Gememoreerd werden het 5-jarig bestaan van de cursus Goudologie en het 10-jarig bestaan van het 
Historisch Platform Gouda waaruit de cursus Goudologie ontsproten is. 
Momenteel zijn er ruim 330 Goudologen, personen die in het bezit zijn van het diploma Goudoloog. 
Bepaalde instellingen eisen van hun vrijwilligers dat zij de titel Goudoloog dragen, zoals de VVV en 
museumgoudA. 
Dolph Blussé, voorzitter van het Historisch Platform Gouda, heette de Goudologen en genodigden 
uit Gouda, waaronder Marjo van Loon (de oprichtster van het Platform) en de heer H. van den Akker 
(wethouder financiën van de gemeente Gouda), van harte welkom. 
Eveneens werden de genodigden van elders welkom geheten: twee afgevaardigden van de cursus 
Boschlogie uit ’s-Hertogenbosch, één van de oprichtsters van Dordtologie en de oprichter van de 
cursus Schoonhovologie, die in het voorjaar van 2011 van start zal gaan.  

De lezing bestond uit twee gedeelten. Voor de pauze sprak Nico Habermehl over “Migranten in 
Gouda”. Dat daar veel over te vertellen is, bleek uit het feit dat de dagvoorzitter, Cor Revet, 
Habermehl moest afremmen in zijn vlammend betoog. 
Na de pauze werden het 10-jarig bestaan van het Historisch Platform Gouda, de doelstellingen en 
het beleid door Dolph Blussé verwoord. 
Daarna gaf Pim Brinkman een lezing over de vrijwilligers in algemene zin. De conclusie was dat de 
vrijwilliger onmisbaar is in onze samenleving en in de toekomst steeds meer de beroepskant op zal 
gaan.  

De Goudologen konden in de pauze en bij de borrel, na afloop van het officiële gedeelte, langs de 
stands gaan en informatie over de cultuur/historische verenigingen inwinnen en zich als 
vrijwilligster of als donateur opgeven. Die Goude heeft acht nieuwe leden geworven en een aantal 
boeken verkocht.  

Al met al een geslaagde, drukbezochte Terugkommiddag voor Goudologen.  

Wie meer informatie wil over Goudologie of zich wil opgeven voor de cursus, kan mailen naar  

infogoudologie@historischplatformgouda.nl.  

 
  
Wie is… Miranda van Elswijk?  
In deze rubriek stellen (bestuurs)leden van die Goude zichzelf voor. Fred Pieters gaf ‘de pen’ door 
aan Ronald van der Wal, maar zijn verhaal houdt u tegoed. Deze keer: Miranda van Elswijk.  

Omschrijf jezelf in het kort 
Ik ben Miranda van Elswijk. Ik woon samen met mijn vriend Ramon Hagedoorn in het centrum van 
Gouda. We hebben twee kinderen: Niels van vijf en Sofie van drie.  
Sinds mei 2008 werk ik als freelance tekstschrijver en communicatieadviseur.  

 
Waarom ben je lid geworden? 
Vroeger werkte ik als communicatieadviseur bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap. Toen Nico Habermehl hoorde dat ik naar Gouda ging verhuizen, vroeg hij of ik wat 
meer wilde weten over de historische vereniging van de stad. Dat leek me wel wat, en voor ik het 
wist zat ik met een stapel folders en een beleidsplan voor mijn neus! Ik heb samen met Marianne 
Lint de website van de vereniging in een nieuw jasje gestoken. De website is trouwens genomineerd 
voor de Hollandprijs 2010. Op www.diegoude.nl leest u binnenkort of we de prijs gewonnen hebben! 
Het bijhouden van de website is nog steeds één van mijn activiteiten, net als het verzorgen van 
deze nieuwsbrief en het schrijven van artikelen voor de Krant van Gouda. Iedere maand staat er een 
artikel in deze krant over ‘Ziekte en gezondheid’. Dat is ook het thema van de stadswandeling die 
we in juni 2011 organiseren.  

Welke activiteiten spreken je aan? 
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In mei 2010 hebben we voor het eerst een stadswandeling georganiseerd, rond het thema ‘Misdaad 
en straf’. Zo’n stadswandeling vind ik een welkome aanvulling op de bestaande activiteiten van de 
vereniging. Het is mooi als je mensen de geschiedenis van Gouda kunt laten zien.  

Heb je nog tips voor de vereniging?  
Ik ben vooral op zoek naar tips van leden van de vereniging! Wie suggesties heeft voor de website of 

voor de nieuwsbrief, kan mailen naar mirandavanelswijk@gmail.com!  
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