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Het bestuur van de Historische Vereniging die Goude wenst u alle goeds voor 2011!  

In deze nieuwsbrief van Historische Vereniging die Goude vindt u onder andere informatie over de 
lezing van 24 januari 2011. In de rubriek ‘Wie is…’ komt bestuurslid Ronald van der Wal aan het 
woord.  

Lezing 24 januari 2011: Jacoba van Beieren in Gouda 
Antheun Janse studeerde geschiedenis in Leiden en promoveerde daar op een onderzoek naar de 
Friese oorlog van de graven van Holland rond 1400. Sinds 2001 is hij als universitair docent 
middeleeuwse geschiedenis verbonden aan het Instituut voor Geschiedenis van de Universiteit 
Leiden. Hij publiceerde een studie over de laatmiddeleeuwse ridderschap in het graafschap Holland. 
In 2009 verscheen zijn biografie van Jacoba van Beieren, getiteld: 'Een pion voor een dame'. 
Momenteel werkt hij aan een editie van en studie over het zogenaamde Goudse kroniekje, een door 
Gerard Leeu in 1478 uitgegeven kroniek van Holland. 
 
Jacoba van Beieren in Gouda: het beeld en de bronnen 
Jacoba van Beieren, gravin van Holland, Zeeland en Henegouwen (1401-1436) heeft haar 
populariteit te danken aan haar vier huwelijken en aan haar dappere strijd tegen de machtige 
hertog van Bourgondië, gevoerd vanuit Gouda in de jaren 1425-1428. Helaas is er over haar Goudse 
jaren niet veel bekend en wat erover in middeleeuwse kronieken geschreven werd, is gekleurd door 
politieke voorkeuren. Latere schrijvers hebben het beeld verder ingekleurd en van Jacoba een soort 
Hollandse Jeanne d'Arc gemaakt, een vrouw die zich als stratege en legeraanvoerster kon meten 
met de beste mannen van haar tijd. In deze lezing wordt nagegaan wat er nu werkelijk over 
Jacoba's verblijf in Gouda te zeggen is op basis van een kritische beschouwing van de middeleeuwse 
bronnen.  
 
De lezing over Jacoba van Beieren vindt plaats aan de Hoge Gouwe 141 en begint om 20.00 uur. 
Leden van die Goude en een introducé hebben gratis toegang; niet-leden betalen vijf euro 
entreegeld. 
 
Lezingen 2011  
Behalve op 24 januari zijn er in 2011 lezingen op:  
-14 maart: deze lezing gaat over Napoleon  
-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 
 
Excursies 
In aansluiting op de lezing van 14 maart over Napoleon in en om het Goudse is het voornemen om 
binnenkort een tweedaagse Napoleon-excursie te houden naar…. (verklappen we later). Geplande 
data zijn vrijdag 1 en zaterdag 2 april (één overnachting). De voorbereidingen zijn gaande, maar 
nog niets is zeker.  
Een andere excursie is gepland op vrijdag 2 september. Het thema is de naoorlogse emigratie met 
daarbij een bezoek aan het stoomschip De Rotterdam. 
Dit alles nu nog onder voorbehoud. Zodra alle reserveringen definitief zijn, zal de inschrijving 
starten. 
 
Stadswandeling 11 juni 2011 
In 2010 organiseerde die Goude een stadswandeling rond het thema ‘Misdaad en straf’. Ook dit jaar 
staat er weer een stadswandeling op het programma. We bezoeken locaties die te maken hebben 
met ‘Ziekte en gezondheid’. Zo gaan we naar museumgoudA en naar het gebied aan de voet van 
molen De Roode Leeuw, waar vroeger de Hortus Botanicus van Gouda was. In de Krant van Gouda 
leest u iedere maand een artikel over ‘Ziekte en gezondheid’. Deze artikelen zijn ook te vinden op 
deze pagina. Op de achterkant van deze nieuwsbrief vindt u het artikel over de hortus botanicus van 
Gouda.  

http://archief.diegoude.nl/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=9&id=17&Itemid=69


U kunt zich alvast aanmelden voor de stadswandeling via 

mirandavanelswijk@gmail.commirandavanelswijk@gmail.com of (0182) 58 14 76. 

 
Boekenmarkt groot succes  
De boekenmarkt op 27 november was een groot succes. 
Nog voor de boekenmarkt officieel geopend was, kwamen de eerste personen al binnen druppelen, 
met een briefje in de hand om hun reeks Tidingen aan te vullen. De hele dag door vonden mensen 
hun weg naar de boekenmarkt. Veel Gouwenaren, ook niet-leden, hebben gebruik gemaakt van deze 
unieke kans om met een flinke korting een bij Gouda passend sinterklaas- of kerstcadeau aan te 
schaffen. 
Heel wat jaargangen Tidingen en losse exemplaren Tidingen zijn verkocht alsmede veel uitgaven 
van die Goude. 
Veel mensen hebben een gratis omslag meegenomen voor de ‘oude’ Tidingen. 
Ad den Edel, van het antiquariaat “Boekendaal” in de Lange Groenendaal was zeer tevreden en 
hoopt dat we volgend jaar weer gezamenlijk een boekenmarkt organiseren. 
De Stichting Open Monumenten Dag, die ook een tafel had om het magazine te verkopen, was zeer 
content over de verkoop van de magazines. 
Verder hebben drie leden hun boeken verkocht en zij vonden het een genoeglijke dag. 
Vijf nieuwe leden hebben zich opgegeven. 
Kortom: een initiatief dat voor herhaling vatbaar is. 
 
Wie is… Ronald van der Wal 
In deze rubriek stellen (bestuurs)leden van die Goude zichzelf voor. Deze keer: Ronald van der Wal.  

“Ik ben een echte Gouwenaar. En woonde er de eerste zestien jaar van mijn leven. Na enige korte 
omzwervingen in de regio (altijd op fietsafstand van Gouda) keerde ik in de jaren tachtig terug naar 
Gouda. Ik heb eerst een tijdje in de binnenstad gewoond en ben vervolgens verkast naar 
Bloemendaal en daarna naar Goverwelle. Hoewel menig binnenstadsbewoner bij het noemen van 
Goverwelle de wenkbrauwen fronst, moet ik zeggen dat het er fantastisch wonen is. Samen met 
mijn vrouw en beide zoons wonen wij aan de uiterste rand van de stad, waar we dagelijks genieten 
van de rust en het uitzicht op de polder. 
Van jongs af aan had ik een uitgesproken historische belangstelling (tegenwoordig noemen ze je dan 
een ‘nerd’). Ik ben pas op latere leeftijd in de avonduren geschiedenis gaan studeren. Mijn 
specialisatie was moderne politieke geschiedenis. In 1993 studeerde ik in Utrecht af op het 
onderwerp Brede Maatschappelijke Discussie Energiebeleid. Ik had de smaak te pakken en besloot te 
gaan promoveren. Ook dat gebeurde in mijn vrije tijd. Ik vond een uitstekende en enthousiaste 
promotor in de helaas veel te vroeg overleden professor Hans Righart. Mijn promotie was in 2002 op 
het onderwerp ‘militaire bijstand bij de handhaving en het herstel van de openbare orde in de 
periode 1840-1920’. Het boek, “Of geweld zal worden gebruikt!”, verscheen een jaar later. 
Via dit laatste onderzoek kwam ik in het vizier van de criminoloog professor Cyriel Fijnaut, die op 
dat moment bezig was om de geschiedenis van de Nederlandse politie in kaart te brengen. Dat werd 
een serie van vier kloeke delen. Ik nam het deel ‘Politievakbeweging en politieonderwijs’ voor mijn 
rekening. Momenteel ben ik verbonden als onderzoeker aan de Politieacademie in Apeldoorn. Het 
onderzoek betreft vooral actuele thema’s, zoals opsporing, gemeenschappelijke veiligheidskunde en 
diversiteit.  
Momenteel ben ik regelmatig in het Streekarchief te vinden vanwege een boek over de geschiedenis 
van de Goudse politie.  
Oh ja… het lijkt nu misschien dat mijn hele leven beheerst wordt door geschiedenis, maar er zijn 
ook nog andere hobby’s. Wielrennen/tourfietsen om de conditie op pijl te houden (gemiddeld zo’n 
2500-3000 km per jaar) en muziek. Vroeger praktiserend als drummer in o.a. de band van Fred 
Pieters, die eerder in de nieuwsbrief aan het woord kwam in de rubriek ‘Wie is’; nu vooral passief.  

Waarom ben je lid geworden? 
Gezien het bovenstaande, spreekt dat wel voor zich. Mijn historische belangstelling leidde mij 
ergens aan het begin van de jaren negentig naar die Goude. In 1994 gaf ik een eerste lezing in de 
Agnietenkapel over Openbare orde in de regio vanaf 1815. Eigenlijk was ik altijd passief lid totdat 
Nico Habermehl mij in 2008 vroeg om Jan Kompagnie als hoofdredacteur van de Tidinge op te 
volgen. Vanaf dat moment is mijn bijdrage aan de vereniging fors toegenomen.  
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Welke activiteiten spreken je aan?  
In de eerste plaats natuurlijk de Tidinge. Het zou getuigen van valse bescheidenheid als ik zei dit 
dat niet zo was. Het mooie van de Tidinge is dat het ruimte geeft aan de meest uiteenlopende 
historische onderwerpen. De kennis van de stad en haar bewoners wordt erdoor versterkt. 
Bovendien denk ik dat wij een blad produceren dat wetenschap en populaire geschiedenis op een 
treffende wijze weet af te wisselen dan wel te combineren. Dat kan overigens niet zonder de steun 
en geweldige inbreng van mijn mederedactieleden en vaste medewerkers, die er elk nieuw nummer 
opnieuw vol enthousiasme en creativiteit hun schouders onder zetten.  
Wanneer het onderwerp mij aanspreekt, bezoek ik ook de lezingen. 
Dit jaar zijn we voor het eerst begonnen met een themawandeling. Centraal stond het thema 
‘Misdaad en straf in Gouda’. Als medeorganisator kijk ik terug op een uiterst geslaagd evenement, 
dat volgend jaar opnieuw wordt georganiseerd met als onderwerp ‘Ziekte en gezondheid’.  
En natuurlijk mogen ook de acties voor het behoud of het herstel van historische objecten niet 
worden vergeten.  

Heb je nog tips voor de vereniging? 
Ga vooral zo door en houd de historie van deze prachtige stad levend!” 
Iedere maand verschijnt er een artikel in de Krant van Gouda een artikel over ‘ziekte en 
gezondheid’, in aanloop naar de stadswandeling op 11 juni 2011. Eén van die artikelen ging over de 
hortus botanicus.  

 


