
Nieuwsbrief nr. 45 (maart 2011)  
   

In deze nieuwsbrief van Historische Vereniging die Goude vindt u onder andere informatie over de 
lezing van 14 maart en over de excursie van 1 en 2 april.  

We zoeken…  
Door een aantal wisselingen in het bestuur zoeken we:  

 Mensen die de communicatie van die Goude voor hun rekening willen nemen (nieuwsbrief, 
website, contacten met de lokale media)  

 Een nieuwe penningmeester  
 Iemand die de ledenadministratie van die Goude bijhoudt 

Heeft u belangstelling? Laat het ons weten via info@diegoude.nlinfo@diegoude.nl of (0182) 58 

14 76!  

 
Lezing 14 maart 2011: Soldaten voor Napoleon  
Vrijheid, gelijkheid en broederschap waren de idealen van de Franse Revolutie. Ze 
werden niet alleen met enthousiasme gepredikt, maar ook met militair geweld 
aan de man gebracht. In 1794 en 1795 veroverde Frankrijk zowel de Zuidelijke als 
de Noordelijke Nederlanden. De Zuidelijke Nederlanden werden ingelijfd, terwijl 
de Noordelijke Nederlanden – onder de naam Bataafse Republiek – een 
zusterrepubliek werden van Frankrijk. De prijs voor de onafhankelijkheid was 
hoog: de Bataafse Republiek moest een Frans leger op zijn grondgebied dulden, 
een afkoopsom van honderd miljoen gulden betalen alsmede Zeeuws-Vlaanderen 
en de vestingsteden Maastricht en Venlo prijsgeven. In Frankrijk – en daarmee ook 
in het geannexeerde Limburg en Zeeuws-Vlaanderen – werd in 1798 de 
dienstplicht ingevoerd. Zodra jongemannen de leeftijd van twintig jaar hadden bereikt, werden zij 
dienstplichtig. In vredestijd duurde de dienst vijf jaar, maar in oorlogstijd was de diensttijd 
onbeperkt. En het was, behalve een korte onderbreking in 1802-1803, voortdurend oorlog. De 
weerstand tegen deze dienstplicht was aanvankelijk groot, maar de autoriteiten perfectioneerden 
het systeem in loop der jaren steeds verder, waarmee ze het verzet van de bevolking wisten te 
breken.  

In Holland voerde de overheid de dienstplicht niet in, ondanks druk van Napoleon. De autoriteiten 
vreesden dat de maatregel op teveel verzet van de bevolking zou stuiten. Na de Inlijving van 
Holland door Frankrijk in 1810 veranderde dit. Per 1 januari 1811 werden in Holland de Franse 
wetten van kracht – inclusief de wet op de dienstplicht. Laatstgenoemde wet werd in het ingelijfde 
Holland zelfs met terugwerkende kracht ingevoerd. Hoe functioneerde dit systeem? En wat maakten 
de dienstplichtige soldaten mee in het leger van Napoleon?  
Vooral de veldtocht tegen Rusland heeft een enorme impact gehad. Zo’n vijftienduizend Hollandse 
soldaten trokken met Napoleon mee naar Rusland. Onder hen waren veel jongemannen uit Gouda. 
In de meeste gevallen vonden zij ergens in de besneeuwde Russische steppen hun graf. Na de 
desastreus verlopen veldtocht in Rusland riep Napoleon wederom tienduizenden Hollandse jongens 
op voor het leger.  

Over deze naamloze soldaten van Napoleon gaat de lezing van Joost Welten. Op basis van 
archiefonderzoek geeft hij deze jongens een gezicht. Hij reconstrueert hun levens, hun bestaan als 
soldaat, hun dromen, hun liefdes, hun overlijden in den vreemde of hun terugkeer naar het 
ouderlijk huis. Hij geeft een inkijk in een samenleving die ver van ons af lijkt te staan, maar die 
verrassend nabij blijkt te zijn. 
Joost Welten promoveerde in 2007 aan de Universiteit Utrecht op In dienst voor Napoleons Europese 
droom. De verstoring van de plattelandssamenleving in Weert. De Koninklijke Nederlandse 
Academie van Wetenschappen bekroonde dit werk in 2009 met de De la Court-prijs.  

De lezing is op 14 maart 2011 en begint om 20.00 uur. Locatie is de Hoge Gouwe 141. Leden van die 
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Goude hebben, met een introducé, gratis toegang tot de lezing. Niet-leden betalen vijf euro 
entreegeld.  

Excursie 1-2 april 2011  
Napoleon heeft ontegenzeggelijk grote invloed gehad op Europa. In Nederland wordt in 2011 
herdacht dat Napoleon 200 jaar geleden de Burgerlijke Stand heeft ingevoerd en ook 200 jaar 
geleden zijn grote rondreis door ons land maakte. Ook internationaal is er aandacht voor Napoleon. 
Zo wordt er in Bonn, in de grote Kunst- en Tentoonstellingshal van de Bondsrepubliek Duitsland een 
grote overzichtstentoonstelling georganiseerd onder de titel: ‘Napoleon en Europa, droom en 
trauma’. 
Met 30 jaar was Napoleon Bonaparte Eerste Consul. Op z’n 35ste werd hij keizer. Men verklaarde 
hem met 46 jaar dood – symbolisch dood. Hij leefde weliswaar nog zes jaar in ballingschap op St-
Helena, toch markeerde het jaar 1815 het opzienbarende einde van een pijlsnelle carrière en het 
gold voor velen voortaan als een uur nul van de Europese geschiedenis. Eindstation Waterloo.  

Een tijdgenoot van Napoleon was de bekende componist Beethoven. Lange tijd inwoner van Bonn, 
wordt hij daar nog steeds herdacht en is hij nog steeds in het straatbeeld aanwezig. Zo is zijn 
woonhuis nog steeds te zien. Aanvankelijk was Beethoven een groot bewonderaar van Napoleon. Dat 
veranderde echter toen hij inzag dat ook Napoleon eigen eer en roem als een hoger doel stelde dan 
de gewenste politieke hervormingen in Europa. Toen Wellington op 21 juni 1813 de legers van 
Napoleon versloeg bij Vitoria in Spanje, componeerde Beethoven naar aanleiding daarvan een 
indrukwekkende mars. Het was de eerste keer dat op zo'n imposante wijze het leger met haar 
geluiden van trommels, trompetten, paardengetrappel en kanonnen de concertzaal werd 
ingebracht.  

Op 1 en 2 april is onder organisatie van die Goude een excursie naar Bonn en Waterloo waarin al de 
beschreven aspecten een plaats krijgen. De reis wordt voor die Goude uitgevoerd door het 
cultureel-historische reisbureau Historizon. 
 
Programma dag 1 (vrijdag 1 april) 
Om 09.00 uur vertrek met luxe touringcar vanaf het Stationsplein (binnenstadszijde!) in Gouda. 
Halverwege de reis naar Bonn wordt er een stop gehouden voor een koffie-met-gebak-pauze. 
Tijdens de reis naar Bonn wordt er in de bus het een en ander verteld en getoond over Napoleon en 
Beethoven. Zo worden vertellingen afgewisseld met DVD's over Napoleon en muziek van Beethoven. 
Rond het middaguur komen we in Bonn aan, waar we eerst de lunch zullen gebruiken. Na de lunch 
bezoeken we de Napoleontentoonstelling in de Kunst- en Tentoonstellingshal in Bonn. We worden 
hier rondgeleid door Nederlands sprekende gidsen. Na de rondleiding krijgt u nog alle gelegenheid 
om zelf de tentoonstelling meer in detail te bekijken. Na afloop hiervan gaan we naar ons hotel in 
Bonn. Hier zullen we met elkaar het diner gebruiken. Voor degenen die dat willen, organiseren wij 
's avonds een stadswandeling, waarbij zoveel mogelijk herinneringen aan Beethoven worden 
meegenomen.  

Programma dag 2 (zaterdag 2 april) 
We vertrekken rond 08:30 uur uit Bonn en reizen naar Waterloo in België, iets ten zuiden van 
Brussel. Hier bezoeken we de locatie waar de beroemde slag van Waterloo heeft plaatsgevonden. 
Een gids vertelt en toont ons de bijzonderheden. Na de lunch bezoeken we onder andere de heuvel 
die daar is opgeworpen ter herinnering aan de daden van de Prins van Oranje, de latere Koning 
Willem II. Vanaf deze heuvel heeft u een prachtig uitzicht over het voormalige slagveld. Ook 
bezoeken we het geschilderde panorama, waardoor u zich als het ware midden in de slag bevindt. In 
de loop van de middag vertrekken we dan weer richting Nederland en verwachten rond 18.00 uur 
weer in Gouda aan te komen.  

De kosten voor deze reis bedragen € 189,- per persoon op basis van gebruik van een 2-persoons-
kamer in Ibis Hotel Bonn (toeslag 1-persoonskamer € 27,50). Dit is een all-inclusive prijs en betreft 
vervoer, alle maaltijden inclusief een drankje, koffie/thee, toegangen, gidsen en belastingen.  

Aanmelden, graag uiterlijk 15 maart, op de volgende wijze: 

• per e-mail naar: info@historizon.nlinfo@historizon.nl 
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• per brief aan: Historizon, Antwoordnummer 263, 2160 VB Lisse (postzegel niet nodig) 
Wilt u bij aanmelding eventuele dieetwensen, eventuele voorkeur voor gebruik van een 1-
persoonskamer aangeven. We gaan er vanuit dat u zelf zorgt voor een eventuele reis- en 
annuleringsverzekering.  

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 hier te 
vinden.   
U kunt zich alvast aanmelden voor de stadswandeling via 

mirandavanelswijk@gmail.commirandavanelswijk@gmail.com of  

(0182) 58 14 76.  
 
Waterconferentie 23 juni 2011  
Op 23 juni organiseert het Goudse Watergilde voor de zevende keer de Waterconferentie. Dat 
gebeurt in samenwerking met het Platform Binnenstad, de Stichting Gouda Waterstad en de 
gemeente Gouda. Met de Goudse Waterconferenties wil het Watergilde aandacht geven aan de 
cultuurhistorische betekenis van water in de diverse historische stadskernen van Nederland en aan 
de technische en ruimtelijke programma’s die daar gebruik van maken. 
 
De rode draad van de zevende Waterconferentie is het langdurige proces om de Havensluis - de 
zuidelijke toegangspoort van Gouda aan de Hollandse IJssel - weer open te stellen voor de 
scheepvaart. Onder leiding van Prof. dr. ir. Adri van de Brink (voorzitter van die Goude) komen in 
het ochtendprogramma de beeldvorming over de restauratie van de Havensluis, de techniek, de 
relatie met andere projecten en de financierings- en subsidietrajecten aan de orde. Daarnaast 
wordt de steun van hogere overheden, de successen en het maatschappelijk rendement van de 
restauratie besproken. 
Prof. Dr. A. Heertje, econoom en emeritus hoogleraar staathuishoudkunde aan de juridische 
faculteit van de Universiteit van Amsterdam, zal met name op het laatste aspect ingaan in het 
middagprogramma.  
Omdat deze aspecten in alle Hollandse watersteden spelen, is de zevende Waterconferentie niet 
alleen voor Gouda interessant maar ook voor de andere watersteden in ons land.  
De conferentie eindigt met een spectaculair buitenevenement en aansluitend een borrel. 
 
Tijdens de conferentie wordt voor het eerst een film van Bas van Beukering en Dick Jonker getoond 
over het hergebruik van een stadsdeel. Deze film wordt aan het grote publiek getoond tijdens Open 
Monumentendag Gouda op 10 september.  

Boeken  
 
Straatnamenboek  
Een aantal leden van die Goude werkt hard aan het nieuwe straatnamenboek. Het eerste deel 
verschijnt in oktober 2012 ter gelegenheid van het 80-jarig bestaan van de vereniging. De volgende 
delen verschijnen met een frequentie van een half jaar. Uitgangspunt van het straatnamenboek 
vormen de wijkbeschrijvingen. Hierin wordt het verleden en heden van de Goudse wijken in een 
doorlopend verhaal geschetst. Uiteraard met foto's en kaarten, die de fysieke ontwikkeling van de 
wijken zichtbaar maken. Na elke wijkbeschrijving volgen de straatnamen, elk voorzien van een 
korte beschrijving. Van veel straten wordt een foto opgenomen. Tot slot volgen de namen van de 
bruggen, sluizen en waterwegen.  

Om de wijkbeschrijvingen ‘kleur' te geven, neemt de redactie korte kaderteksten op. Daarbij gaat 
het om bijzondere gebeurtenissen, opvallende veranderingen en kleurrijke bewoners. De redactie 
roept de bewoners van de oude binnenstad op één of meer kaderteksten te schrijven en deze 
uiterlijk 1 mei 2011 te mailen naar Nico Habermehl: 

habermehl21@hetnet.nlhabermehl21@hetnet.nl.  
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Heruitgave Gouda in de Tweede Wereldoorlog  
We overwegen een heruitgave van het boek Gouda in de Tweede Wereldoorlog. De vijftigjarige 
herdenking van de bevrijding was voor die Goude aanleiding om in nauwe samenwerking met het 
Zuid-Hollands Verzetsmuseum in 1995 het boek samen te stellen. Het meeslepende verhaal wordt in 
chronologische volgorde verteld door M.J. van Dam. Twee thema’s krijgen in een afzonderlijk 
hoofdstuk bijzondere aandacht: de activiteiten van de Goudse illegaliteit, beschreven door H.J. 
Maarsingh, en het trieste lot van de Goudse joden, dat wordt behandeld door H.C.van Itterzon. 
Als we het boek heruitgeven, doen we dat via printing on demand. Daarmee kunnen we zelf de 
oplage bepalen. En hoe hoger de oplage, hoe lager de stuksprijs. Als u belangstelling heeft voor het 
boek, wilt u dat dan doorgeven aan Thea van Wordragen? Zij is bereikbaar via 

thea.vanwordragen@creativum.nlthea.vanwordragen@creativum.nl en (0182) 530 626.  

 
Boek over Herman Herbers  
In de vijfendertigste verzameling bijdragen van de Historische Vereniging die Goude gaat de auteur 
op zoek naar de diepere drijfveren van de predikant Herman Herbers, die een groot deel van zijn 
roerige leven tot aan zijn overlijden in 1607 in Gouda heeft doorgebracht. De uit de Achterhoek 
afkomstige predikant werd tot priester opgeleid in een cisterciënzer klooster, geleid door een prior 
met sympathie voor de hervormingsbeweging. Hij was achtereenvolgens priester in Winterswijk, 
‘prediker naar de nieuwe wijze’ in Bocholt en luthers predikant in Wezel. In 1577 werd hij predikant 
van de Gereformeerde Kerk in Dordrecht. Deze kerk ontwikkelde zich tot een orthodoxe 
geloofsgemeenschap met hoge drempels voor het lidmaatschap. Herbers werd al snel beschouwd als 
een dissenter, wat leidde tot zijn ontslag in 1582. Hij werd met open armen in Gouda ontvangen, 
omdat hij hier werd gezien als een gematigd predikant, die – in tegenstelling tot de ‘scherpslijpers’ 
– goed paste bij de erasmiaanse gezindheid van de stadsbestuurders en hun streven naar vrede en 
een brede volkskerk.  

Het werk Bekentenisse des Gheloofs, waarin Herbers zich verzette tegen beschuldigingen van 
onrechtzinnigheid, vormt het hart van deze publicatie. Er blijkt een mystieke geloofsbeleving uit, 
die door de kerk als een bedreiging voor haar gezag werd beschouwd. Herbers volgde vrijmoedig 
zijn eigen weg, gesteund door het Gouds stadsbestuur. In zijn persoon komen zowel de 
vrijheidsdrang van de remonstranten als de bevindelijkheid van de Nadere Reformatie samen.  
Deze unieke combinatie bevestigt zijn betekenis voor de Nederlandse kerkgeschiedenis.  

Kees Plaizier (1948) studeerde Cultuurwetenschappen aan de Open Universiteit, een studie met 
bijzondere aandacht voor ‘traditie en vernieuwing’. De cursussen Goudologie van het Historisch 
Platform Gouda verdiepten zijn belangstelling voor het tijdperk van de Reformatie, waarin zich 
grote veranderingen voltrokken. De stad Gouda en de predikant Herman Herbers namen in die tijd 
een bijzondere positie in. De auteur nam de uitdaging aan een nog ontbrekende uitgebreide studie 
aan deze markante predikant te wijden, waarbij ook de rol van Gouda nader wordt belicht. Hij 
hoopt met zijn boek de bestaande beeldvorming over deze ‘dissident’ te doorbreken.  

Wie is… Harry Gottschalk  
In deze rubriek stellen (bestuurs)leden van die Goude zichzelf voor. Deze keer: Harry Gottschalk:  

“Met veel moeite en dank zij interventie van burgemeester James konden mijn ouders in 1949 een 
bovenverdieping bemachtigen aan de Hoge Gouwe 1, boven het kantoor van dagblad Het Vrije Volk 
(nu is daar het Bespaarhuis gevestigd). In 1950 ben ik daar geboren. Ik zou mijn eerste stappen 
gezet hebben in de gewelven bij de Donkere Sluis, maar dit kan ik zelf niet bevestigen. In 1953 
verhuisde ons gezin naar de nieuwe portiekflats aan de Burgemeester Gaarlandtsingel in de Korte 
Akkeren. Daar bezocht ik de katholieke kleuter- en lagere school. Leuke anekdote is dat ik in het 
kerstspel op de kleuterschool de rol van herder moest vervullen. U weet wel:  

 De herdertjes lagen bij nachte 
Zij lagen bij nacht in het veld 
etc. 
  
Het was een glansrol, die ik en mijn medeherdertjes met verve wisten te vervullen. Bij de 2e zin 
van deze strofe lagen we allen te slapen. Heb een heerlijke jeugd gehad, goede herinneringen aan 
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de Willibrordusgroep, waar ik als welp actief was en aan de Stichting Gouda West (vooral bekend 
onder de naam ‘parochiehuis’) waar ik als vrijwilliger en bestuurslid betrokken was bij het jeugd- en 
jongerenwerk. Middelbare school, HBS A gevolgd op het Antonius College, waarvan de eerste 3 jaren 
in de houten behuizing aan de Verlengde IJssellaan. In 1965 zijn de houten gebouwen afgebroken.  
  
Dit moet mede het gevolg van zijn geweest van een gebeurtenis:  
John Ravensberg, een (stevig uitgevallen) klasgenoot van mij, had blijkbaar de toorn van onze 
geschiedenisleraar (hr. Kusters) op de hals gehaald. De leraar kwam dreigend naar John toe… John 
nam een spurt, knalde met zijn schouder tegen de houten wand van het klaslokaal.. de hele wand 
sloeg naar buiten.. John zette een spurt in, leraar er achteraan… en na 10 minuten kwamen zij 
beiden lachend, de armen om elkaar heen weer terug in het leslokaal. De rest van die 
zaterdagochtend hadden wij vrij…  

Na de HBS naar de Sociale Academie in Den Haag. Was eind zestiger jaren: tijd van acties, 
onderwijsvernieuwing. Vervolgens actief in jeugd- en jongerenwerk in Rotterdam en in Gouda. In 
1976 ontmoette ik mijn lieve vrouw Wilma (op vakantie in Turkije) en we hebben samen vele leuke 
(verre) reizen gemaakt: vaak fietsreizen o.m. in zuid-oost Azië, en duikreizen in Azië, Afrika, etc. 
Begin tachtiger jaren heb ik een parttime HBO-opleiding personeelswerk gevolgd en ben ik 
werkzaam geweest in Gouda en de grote steden in de Randstad. Thans ben ik werkzaam als bij een 
internationale organisatie in Den Haag. Wilma en ik wonen al ruim 20 jaar met veel plezier op een 
mooie plek aan de Fluwelensingel.  

Waarom ben je lid geworden? 
Ik heb meer tijd gekregen om naast mijn werk (nu gemiddeld 3 ½ dag per week) andere leuke 
dingen te doen. Aanleiding was een aankondiging van de start van de cursus Goudologie, welke 
(uitstekende) cursus ik met veel gevolgd heb.  

Welke activiteiten spreken je aan? 
Dat zijn de verhalen, vooral uit het recente verleden, in de Tidinge. Als voorbeeld: de huisvesting 
van Marokkaanse gastarbeiders. Ook themawandelingen en soms de lezingen. Maar vooral de 
excursies. Nadat Henk Vente enkele jaren geleden met de organisatie van de excursies moest 
stoppen, hebben Wilma Dubbink en ik dit opgepakt. Daarnaast ben ik betrokken bij de Stichting 
Gouda Waterstad , die in nauwe samenwerking met het Gouds Watergilde (werkgroep van die 
Goude) een stimulans wil vormen voor het herstel van de historische waterstad van weleer en het 
gebruik maken van het Goudse cultuurhistorische erfgoed voor de toekomstige 
waterbeheerorganisatie. Mijn grootste passie ligt hier.   

Heb je nog tips voor de vereniging? 
Doorgaan, versterken van de inzet tot behoud en herstel van de historische waterstad. Ook wil ik 
pleiten voor meer aandacht voor herkenbare (veelal recente) geschiedenis in en rond het Goudse. 
En natuurlijk voor doorgaan met lezingen, Goudologie en excursies.  

Wie moet de volgende keer aan het woord komen in deze rubriek?  
Wilma Dubbink, mijn partner in de organisatie van de excursies van die Goude.” 

 


