
Nieuwsbrief nr. 46 (april 2011)  
   

In deze nieuwsbrief van Historische Vereniging die Goude vindt u onder andere informatie over de 
Algemene Ledenvergadering van 27 april en de lezing die daaraan voorafgaat. Deze informatie 
vervangt het losse boekje over de vergadering dat u eerdere jaren via de post ontving.  

Algemene Ledenvergadering 27 april 2011  
Het bestuur van de Historische Vereniging die Goude nodigt u uit tot het bijwonen van de Algemene 
Ledenvergadering op woensdag 27 april. Locatie is de Hoge Gouwe 141. Aanvang 20.00 uur.  

De jaarvergadering wordt voorafgegaan door een lezing van Ewoud Mijnlieff. Hij is verbonden aan 
museumgoudA als conservator oude kunst. Hij geeft een uiteenzetting over de veranderingen binnen 
het museum met de komst van de nieuwe directeur Gerard de Kleijn en de op handen zijnde 
bezuinigingen. Ewoud Mijnlieff studeerde kunstgeschiedenis en archeologie aan de Katholieke 
Universiteit Nijmegen en daarna Intellectuele betrekkingen tussen West-Europese landen in de 
Nieuwe Tijd aan het Pierre-Bayle Instituut, waar hij ook een aantal jaren werkte. Hij was verbonden 
aan de Rijksdienst Beeldende Kunst en het Instituut Collectie Nederland (ICN), eerst als 
wetenschappelijk onderzoeker, daarna als adviseur. Sinds 1997 werkt hij bij museumgoudA.  

Na de pauze komen de volgende onderwerpen aan de orde:  
1. Opening door de voorzitter 
2. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 28 april 2010 
3. Ingekomen stukken en mededelingen 
4. Jaarverslag van de secretaris over 2010 
5. Jaarverslag van de penningmeester over 2010 
6. Verslag van de kascommissie en decharge van het bestuur (de commissie bestaat uit Gerrit Stam 
en Henk Tuinhout) 
7. Benoeming van een kascommissielid (aftredend geen, één vacature)  
8. Begroting voor het boekjaar 2011 
9. Bestuursaangelegenheden (de leden Hanneke v.d. Klis en Henk Snaterse zijn aftredend en niet 
herkiesbaar. Het bestuur stelt voor de volgende leden te benoemen: mevr. Marian Heeringa-Marees 
en dhr. Bart Pors) 
10. De werkgroepen 
11. Rondvraag  
12. Sluiting  

We hopen u te mogen begroeten tijdens de jaarvergadering!  
Namens het bestuur van de Historische Vereniging die Goude, 
Henk Snaterse  
  
N0TULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING 28 APRIL 2010  
(punt 2 van de vergadering)  
De huishoudelijke vergadering werd voorafgegaan door een vertelling van het levensverhaal van 
ridder Ludwig. Dit bijzondere verhaal is geschreven door Aart de Leeuw.  
Na de pauze volgde de algemene ledenvergadering. Afwezig met kennisgeving waren de 
bestuursleden Henk Snaterse, Jan Potharst en Han Breedveld.  

1. Opening 
De voorzitter, Adri van den Brink, opent de ledenvergadering en heet de aanwezigen (22 leden) 
welkom. De vereniging heeft dit jaar weer enkele hoogtepunten meegemaakt. De succesvolle 6e 
Waterconferentie werd goed bezocht en leverde een mooi boekje op. Dank aan het Watergilde. Die 
Goude viel dit jaar ook in de prijzen. De Hollandprijs voor educatieve projecten werd dit jaar aan 
ons toegekend voor het project Sherlock Homes. Dank en felicitaties aan Nico Habermehl, Jac. 
Piepenbrock en Janet Hoogendoorn. Van de excursies werd dit jaar weer goed gebruik gemaakt. De 
excursie naar Antwerpen stond onder leiding van een nieuw team, bestaande uit Harry Gottschalk 
en Wilma Dubbink. Het is elke keer weer een feestje als de Tidinge uitkomt. Ronald van der Wal en 
zijn redactie, dank voor jullie inspanningen! Bijzonder is ook dat na een verzet van meer dan 20 
jaar tegen de sloop van de Stolwijkerschutsluis kortgeleden het besluit is genomen door het 



Hoogheemraadschap Schieland & Krimpenerwaard om de sluis te gaan restaureren met subsidies van 
de provincie en de gemeente. Ook is in het afgelopen jaar de werkgroep Ruimte ingesteld, zoals 
omschreven in het beleidsplan van die Goude. Aan de vrijwilligers van de stadhuisdiensten veel 
dank voor jullie belangeloze inzet.  

2. De notulen 
De notulen van de algemene ledenvergadering van 27 april 2009 worden zonder opmerkingen 
goedgekeurd.  

3. Ingekomen stukken en mededelingen 
Op 12 juni aanstaande is er een rondleiding door de stad over misdaad en straf. Op 2 oktober is de 
excursie naar de Beemster en de Stelling van Amsterdam. De provincie Zuid Holland heeft het 
initiatief financieel ondersteund voor het schrijven van een boek over de Gouwe ter gelegenheid 
van de vernieuwing van de Julianasluis in 2013.  

4. Jaarverslag van de secretaris over 2009 
Naar aanleiding van dit verslag worden vragen gesteld over de akoestiek en bereikbaarheid van de 
Christelijk Gereformeerde Kerk. De aanwezige leden hebben de voorkeur voor de Agnietenkapel als 
locatie voor de lezingen. Tevens worden vragen gesteld over het toezenden van de convocaten en 
de nieuwsbrieven per post en e-mail. In de vernieuwde database zou een extra faciliteit kunnen 
worden opgenomen voor de leden van wie het mailadres bekend is.  

5. Jaarverslag van de penningmeester over 2009 
De penningmeester Frits Lont geeft een toelichting op de toegestuurde stukken. De verlies- en 
winstrekening is hoger uitgekomen vanwege de vele activiteiten. Het drukwerk voor de Tidinge is 
gelijk gebleven. Cor Ket constateert dat de ontvangen contributie geheel opgaat aan de drukkosten 
van de Tidinge. De penningmeester geeft aan dat dit voor het jaar 2009 juist is; toen waren er extra 
kosten vanwege de vernieuwde uitgave. Ook zijn er extra enveloppen gekocht die in de komende 
jaren zullen worden gebruikt. Tevens is er een vraag over het annuleringsfonds voor de excursies. Er 
is een klein bedrag beschikbaar voor noodgevallen. In de meeste gevallen hebben de deelnemers 
aan de excursies zelf een annuleringsverzekering afgesloten. Een nieuw experiment is om de 
boekingen via de reisorganisatie te laten verlopen.  

6. Verslag van de kascontrolecommissie en decharge van het bestuur 
Op vrijdag 5 maart 2010 hebben Henk Tuinhout en Gerrit Stam de boeken gecontroleerd en een 
steekproef gedaan. In alle opzichten was alles in zeer goede staat. De leden besluiten op advies van 
de kascontrolecommissie om de penningmeester en het bestuur decharge te verlenen.  

7. Benoeming van een kascontrolecommissielid 
Omdat Thea van Wordragen van plan is toe te treden tot het bestuur, ontstaat er een vacature in de 
kascontrolecommissie. De leden besluiten om deze vacature niet in te vullen maar om de leden 
Henk Tuinhout en Gerrit Stam te herbenoemen. De leden gaan akkoord  

8. Begroting voor het boekjaar 2010 
Over de begroting worden enkele vragen gesteld. De opbrengst zoals vermeld bij de kaartjes 
stadhuis van € 1900, is een netto opbrengst ten gunste van die Goude. De reguliere activiteiten 
worden in het algemeen gedekt uit de contributie en rente. Om dit jaar een sluitende begroting te 
hebben, wordt voorgesteld om de contributie voor 2011 te verhogen naar € 28,-. Enkele leden 
stellen voor de contributie direct naar € 30,- te verhogen. Een meerderheid steunt echter het 
voorstel van het bestuur om de contributie te verhogen in 2011 naar € 28,-.  

9. Bestuursaangelegenheden 
De ledenvergadering stemt in met de herbenoeming van Jan Potharst en Hans Suijs voor hun tweede 
termijn. Thea van Wordragen wordt met algemene instemming begroet als nieuw bestuurslid.  

10. Rondvraag 
Zijn er nog stadhuisboekjes in het Nederlands? De kleine boekjes zijn op. De gemeente Gouda heeft 
een nieuw rijk geïllustreerd boekje laten maken dat nu te koop is. Op de vraag waar de foto’s uit 



het boekje “Een kern van water” vandaan komen, geeft Hans Suijs aan dat dit op www.diegoude.nl 
vermeld zal worden. Tenslotte is er een vraag over de vrijwilligersbijeenkomst van de gemeente 
Gouda. Graag zouden enkele leden hierop worden geattendeerd. 
De voorzitter, Adri van den Brink, dankt de leden voor hun inbreng en sluit de algemene 
ledenvergadering.  

Nog een paar actualiteiten (punt 3 van de vergadering) 
Een opmerkelijk bericht van de gemeente is dat de sluisdeuren van de Donkere Sluis onder handen 
worden genomen. Dat werd wel tijd. Ongetwijfeld zorgt die mededeling voor de vreugde bij het 
Watergilde, zoals wellicht bekend een werkgroep van die Goude. Leuker zou het worden wanneer 
de sluizen van de West-/Oosthaven in werking worden gezet. Dan wordt het weer worden zoals het 
eeuwen terug was. Dan is het wel zeker dat veel bezoekers komen, ook uit het buitenland. Het 
museumgoudA staat in hoog aanzien bij de historische vereniging. Een brief aan de gemeente Gouda 
van de voorzitter vanwege de bezuinigingen getuigt hiervan.  
 
JAARVERSLAG VAN DE SECRETARIS OVER 2010 (punt 4 van de vergadering)  

Het bestuur  
Het bestuur kwam in 2010 acht keer in vergadering bijeen en wel op 4 januari, 22 februari, 29 
maart, 17 mei, 28 juni, 23 augustus, 27 september en 15 november. De vergaderingen werden alle 
gehouden in de St. Janskamer van het stadhuis op de markt. De jaarvergadering van 28 april vond 
dit keer plaats in de Chr. Geref. Kerk, Hoge Gouwe 141.  

Ledenaantal 
In het afgelopen verenigingsjaar is het ledental helaas niet gestegen, zelfs wat gezakt. Van de leden 
die na herhaaldelijke verzoeken hun contributie niet betaald hebben, is het lidmaatschap opgezegd 
door de vereniging. Eind 2009 stond de teller op 947 en eind 2010 op 938. Vaak leverde de 
Cultuurmarkt nieuwe leden op, maar door de veranderde opzet hiervan konden we geen 
marktkraam plaatsen. Ook deed geen andere gelegenheid zich voor om op een andere manier een 
groot aantal leden te werven. Drie bestuurleden gaan bedanken. Hanneke van der Klis, die haar 
werk uitstekend deed, wordt vervangen door Marian Heeringa die in haar werk niet onderdoet voor 
haar voorgangster. Henk Snaterse stopt na 5½ dienst vanwege zijn leeftijd. Hij draagt zijn arbeid 
over aan Bart Pors, die het werk volkomen beheerst. Later in het jaar, in juni, verlaat Miranda van 
Elswijk het bestuur. Miranda legt haar bestuurslidmaatschap neer, omdat ze het niet meer kan 
combineren met haar eigen bedrijfje en haar gezin. De penningmeester Frits Lont legt zijn functie 
uiterlijk eind van dit jaar neer.  

Lezingen 2010  
De lezingencommissie, bestaande uit Hanneke van der Klis, Marian Kamphuis en Marian Heeringa, 
organiseerde in 2010 een zestal lezingen. De commissie kwam in totaal vijf keer bijeen om het een 
en ander door te spreken. In januari was het onderwerp van de lezing ‘De schrik van Gouda’. Jan 
Kompagnie vertelde over Han Balvert, SS-er en SD-er, die in de regio Gouda een waar schrikbewind 
heeft gevoerd. De lezing werd goed bezocht. Dat kan niet gezegd worden van de overigens 
interessante lezing in maart door Tjabel Nieuwenhuizen over ‘Harde werkers. Migranten langs Rijn 
en Lek’. Was het het weer of het onderwerp, of had het te maken met het al in januari versturen 
van de nieuwsbrief? Naar aanleiding van het laatste wordt er binnen het bestuur afgesproken dat de 
nieuwsbrief weer als vanouds circa veertien dagen vóór een lezing met aankondiging en informatie 
uitkomt. In juni houdt Dolph Blussé een lezing over de historische Hollandse scheepvaart met de 
prominente plaats van Gouda daarin. De zaal zit gelukkig weer vol. Dolph Blussé weet zijn verhaal 
pakkend te vertellen. Wies van Leeuwen doet dat ook over ‘De smaak van de 19e eeuw’; het thema 
van de Open Monumentendag. In samenwerking met de Stichting Open Monumentendag Gouda 
wordt de lezing een succes. Vooral het feit dat de heer Van Leeuwen ook Goudse monumenten 
‘meeneemt’ in zijn verhaal en in prachtige foto’s stemt tot tevredenheid. De lezing over ‘De 
Romeinen in Zuid-Holland’ door Diana de Wild volgt in oktober. Diana de Wild vertelt met veel 
enthousiasme en heeft veel kennis voorhanden. De opkomst is zeer goed te noemen. De lezingen 
van 2010 worden afgesloten met ‘140 jaar Rode Kruis in Gouda en omgeving’. Henk Kaufmann, zelf 
al jarenlang verbonden aan het Rode Kruis, heeft een goed verhaal met zelfs wat filmpjes van 
vroeger. Ook nu weer een bijna volle zaal. Voorafgaand aan de jaarvergadering in april vertelt 
Janny Dercksen een ridderverhaal van de schrijver Aart van der Leeuw. Ze doet dat op overtuigende 



wijze. De opkomst is, mede door het feit dat er elders een lezing wordt gehouden, laag te noemen.  
Jammer is het dat Hanneke van der Klis afscheid neemt van de commissie. Zij is in verwachting en 
treedt daarom per april 2011 terug. Zij was tevens bestuurslid en ook die functie legt zij neer. 
Marian Heeringa zal beide functies overnemen. Via een oproep in de nieuwsbrief melden zich twee 
heren aan die zitting willen nemen in de lezingencommissie. Cor Stigter en Paul van Horssen maken 
in december hun eerste vergadering mee en geven dan aan verder te willen in de commissie. Al met 
al kijken we terug op een geslaagd lezingenjaar en gaat de nieuwe bezetting met frisse moed 
beginnen aan het jaar 2011. 
 
Stolwijkerschutsluis  
De afgelopen jaren heeft die Goude zich samen met diverse andere partijen ingezet voor de 
restauratie van de Stolwijkerschutsluis. En met succes: vorig jaar hebben de betrokken overheden 
besloten de sluis te restaureren. Intussen is een restauratieplan opgesteld en is de restauratie in 
maart van start gegaan. In september a.s. zal de sluis in oude staat hersteld zijn en is de 
Krimpenerwaard weer vanaf de Hollandsche IJssel per boot bereikbaar.  

Samenwerking met verwante organisaties in Gouda  
Ook in 2009 nam vicevoorzitter Marianne Lint namens die Goude deel aan de vergaderingen van het 
Historisch Platform. Hierin zijn onder meer ook het museumgoudA, de VVV, de bibliotheek, Golda, 
Open Monumentendag Gouda, het Erasmus Genootschap, Fonds Goudse Glazen en de stichting Sint 
Janskerk vertegenwoordigd. De samenwerking is positief en constructief, activiteiten worden 
afgestemd, gezamenlijke activiteiten ontwikkeld. Een greep uit deze activiteiten: 
• Voortzetting van de basiscursussen Goudologie, de vervolgcursussen en de Rambocursus (voor 
Goudse raadsleden en ambtenaren). Ook de kinderen van de brede school werden weer ingeleid in 
de Goudse geschiedenis via de cursus “Goud(a)zoekers”. 
• De actie “Burgerinitiatief Jeruzalemkapel open voor iedereen” rond de jaarwisseling 2009/2010, 
gericht op de realisatie van publieksgerichte activiteiten, heeft nog niet het gewenste succes 
opgeleverd, maar krijgt mogelijk nog een herkansing.  
• De Goudse canon is uitgebracht in digitale vorm en er is gestart met een bewerking hiervan in 
papieren vorm voor de Goudse basisscholen.  

Website 
Die Goude heeft een website (www.diegoude.nl) en een weblog (http://diegoude.blogspot.com). 
Via beide websites worden mensen geïnformeerd over de vereniging en over de activiteiten die we 
organiseren. In 2010 was www.diegoude.nl genomineerd voor de Hollandprijs, een initiatief van de 
Historische Vereniging Holland, in samenwerking met Erfgoedhuis Zuid-Holland en Cultureel Erfgoed 
Noord-Holland. De jury was vooral te spreken over de pagina met uitleg over de geschiedenis van 
Gouda. Dat is meteen ook de pagina die het meest bekeken wordt door bezoekers van de site. Ook 
was de jury enthousiast over het feit dat de tekst en route van de stadswandeling uit 2010 over 
misdaad en straf te vinden zijn op de site. Helaas heeft onze website de Hollandprijs niet 
gewonnen.  

Stadswandeling   
In 2010 was het 150 jaar geleden dat de laatste terechtstelling in Gouda plaatsvond. Pieter 
Pijnacker werd veroordeeld voor de moord op zijn buurvrouw. Zij had hem betrapt toen hij een 
kaas kwam stelen. Om dit feit te herdenken, heeft die Goude in mei 2010 een stadswandeling 
georganiseerd. Zo'n 90 mensen trokken door de binnenstad onder leiding van vier gidsen. Ze 
bezochten locaties die te maken hebben met 'misdaad en straf', zoals de kelder met 
martelwerktuigen in museumgoudA en de plek waar vroeger het tuchthuis was.  
Aansluitend aan de stadswandeling was er een borrel voor de vrijwilligers van die Goude.  
De stadswandeling leverde veel media-aandacht en een aantal nieuwe leden op.  
De tekst en route van de stadswandeling staan hier. Op 11 juni 2011 is er weer een stadswandeling; 
thema is ‘Ziekte en gezondheid’.  

 
Het Watergilde 
Het Watergilde heeft dit jaar geen Waterconferentie gehouden. Wel zijn de voorbereidingen voor 
de op 25 juni 2011 te houden zevende Waterconferentie in volle gang. Het thema voor deze 

http://diegoude.blogspot.com/
http://archief.diegoude.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=276&Itemid=72


conferentie zal zijn de ontwikkeling van het zuidelijke deel van de binnenstad, met name van het 
Veerstalgebied, en de zo gewenste opening van de Havensluis ten behoeve van de doorvaart door de 
binnenstad. Deze onderwerpen zijn actueel, omdat op korte termijn de waterkering langs de 
Hollandsche IJssel zal worden verhoogd en verzwaard. Diverse belangwekkende sprekers, onder wie 
prof. A. Heertje, hebben hun medewerking toegezegd. Bij de dan inmiddels gerestaureerde Donkere 
Sluis zal ’s middags het ‘buitengebeuren’ plaats vinden. De gemeente Gouda zal bijdragen in de 
kosten van de conferentie. Intussen zijn er ook de dagelijkse zaken die de aandacht van het 
Watergilde vragen.  
• Het Watergilde is vertegenwoordigd in de Klankbordgroep voor de verhoging en verzwaring van de 
waterkering langs de Hollandsche IJssel. Deze groep overlegt regelmatig met het 
Hoogheemraadschap Rijnland en zijn adviseurs over de mogelijke en wenselijke oplossingen bij de 
diverse dijkvakken tussen de Julianasluis en de Waaiersluis. Het gaat om een buitengewoon 
ingewikkelde opgave, niet alleen in technisch opzicht, maar ook wat betreft de belevingswaarde en 
de gebruiksmogelijkheden. De betreffende dijkvakken hebben immers alles te maken met het 
functioneren van de aanliggende wijken. Met name het dijkvak vóór de historische binnenstad vergt 
veel van onze aandacht. 
• In ons vorige bericht hebben wij gemeld dat het Watergilde bezwaar had aangetekend tegen de 
sloop van de karakteristieke hoge brug in de Voorwillenseweg. De gemeente was voornemens deze 
brug te vervangen door een vlakke betonnen prefab-brug. Vertegenwoordigers van het Watergilde 
hebben hierover diverse malen met de gemeente overleg gepleegd. Inmiddels heeft de gemeente 
besloten om van dit voornemen af te zien en het oude karakter van de brug te zullen respecteren. 
• Het Watergilde is betrokken geweest bij de opening van het Reeuwijkse Verlaat, dat in het 
afgelopen jaar is gerestaureerd. De bij de vorige restauratie in 1972 dichtgemetselde derde deur is 
herplaatst, zodat hier weer sprake is van een echte driewegsluis. 
• De Stolwijkerschutsluis zal in 2011 gerestaureerd worden. Ook hierbij gaat het om een sluis met 
buitengewoon grote historische, maar ook sluistechnische waarde. 
Het Watergilde houdt zich niet uitsluitend bezig met het historische water in en rond de 
binnenstad. Ook de watergangen en de daarin gelegen technische werken in de rest van de stad 
hebben onze aandacht. Inmiddels wordt de expertise van deze werkgroep van die Goude zelfs 
ingezet in het Groene Hart.  

Verkoop boeken  
Behalve de wekelijkse boekentafel op zaterdag in het stadhuis, is er ook een grote boekenmarkt 
gehouden op 27 november, samen met antiquariaat Den Edel. Ook leden konden hun overtollige 
(historische) boeken te koop aanbieden. De toeloop was groot, de verkoop geslaagd. Een succes was 
de verkoop van oude Tidingen. Veel leden kwamen met een briefje in de hand een Tidinge of een 
jaargang Tidingen zoeken, de meeste mensen gingen gelukkig de deur uit omdat hun verzameling 
completer was geworden. Van de oude Tidingen hebben we nog veel omslagen liggen, een omslag 
voor drie jaargangen. De leden mochten gratis een omslag meenemen, ook daar gaf men gehoor 
aan. Eind november dit jaar gaan we weer een boekenmarkt organiseren.  

Excursies – een verslag van Wilma Dubbink 
Antwerpen 
Het was nog fris toen we 24 april om 8 uur naar Antwerpen vertrokken. Daar aangekomen maakten 
we een prachtige stadsrondrit. Eerst gingen we richting de Art Deco Wijk, waar Bas ons door de 
nauwe straatjes reed, stapvoets, want we wilden ook naar binnen gluren om te zien dat inwendig 
dezelfde stijl aangehouden werd. Tussendoor zagen we moderne architectuur waarvoor de 
Antwerpenaren prachtige bijnamen als de Frietzakken e.d. hadden bedacht. We reden langs de 
beeldentuin Middelheim, de omgeving van het station en de joodse buurt. 
Onze lunch werd genuttigd in het geboortehuis van Antoon van Dijck, leerling van Rubens en later 
hofschilder in Engeland. Na even wat vrije tijd begaven we ons naar Museum Plantin-Moretus, sinds 
2005 op de Werelderfgoedlijst van Unesco. Hier is een overzicht te zien van de boekdrukkunst uit de 
vijftiende tot de achttiende eeuw. De volledig uitgeruste drukkerij uit de zestiende tot de 
achttiende eeuw heeft de oudste drukpersen ter wereld. De patriciërswoning heeft stijlkamers met 
wandtapijten, goudleer, schilderijen van Rubens, waardevol aardewerk en nog veel meer. Middenin 
het gebouwencomplex bevindt zich een prachtige binnentuin in Vlaamse renaissancestijl. Hierbij 
hadden we nog een aantal deskundige gidsen die ons wezen op dingen waar we anders achteloos 
aan voorbij waren gelopen. Men demonstreerde aan ons ook nog de werking van een oude drukpers. 
Hierna hadden we nog even tijd om een zonnig terrasje te pakken, voordat we weer terug naar 



Gouda gingen.  

De Beemster en Fort Spijkerboor (werelderfgoed lijst van Unesco) 
De excursie op 2 oktober werd in samenwerking met Historizon, het Cultureel Historisch reisbureau 
uit Waddinxveen gemaakt. Tot onze verbazing stond er een dubbeldekker klaar. We vertrokken met 
57 leden naar de Middenbeemster, terwijl Aad Engelfriet, historicus, ons uitgebreid informeerde 
over alles wat met de Beemster te maken had, zoals: de Gulden Snede, koppelverkoop van de 
grond, Leeghwater, de eerste bewoners en hun moeilijkheden, zowel bestuurlijk als kerkelijk, 
enzovoort. We werden ontvangen met koffie en gebak ontvangen in de kerk in de Middenbeemster, 
gebouwd door H. de Keyser als eerste gereformeerde kerk in De Nederlanden. Aad wees ons hier op 
alle bijzonderheden. Daarna reden we door de Beemster en werden we opmerkzaam gemaakt op 
unieke plekken en gebouwen. De lunch was in het schitterende plaatsje De Rijp, de geboorteplaats 
van Leeghwater, die hier ook het prachtige stadhuis gebouwd heeft. Het was in de zestiende en 
zeventiende eeuw een rijke plaats. Daarna ging een deel van de groep naar het museum In ’t 
Houten Huys. Hier vertelden twee gidsen over het verleden: de walvisvaart, haringvisserij en de 
scheepsbouw. De rest ging naar de grote kerk, waar een gids vertelde over de geschiedenis van de 
kerk met gebrandschilderde ramen. Fort Spijkerboor (1875, een fort van de Stelling van Amsterdam) 
was deze dag onze laatste bestemming. Een gids vertelde dat het fort al gauw verouderd was en 
later zelfs gebruikt werd als gevangenis. Wanneer Amsterdam ooit vanuit het noorden bedreigd zou 
worden, zou de Beemster onderwater gezet zijn. Nu is het eigendom van Natuurmonumenten. We 
kregen hier gelegenheid om nog wat te drinken, voordat we naar Gouda vertrokken.  

Stadhuisdienst - de coördinator, Gerrit Stam, aan het woord: 
Reeds jaren verzorgt die Goude wekelijks, iedere zaterdag, de openstelling van het stadhuis voor 
publiek. ’s Winters gedurende vier uur en ’s zomers gedurende vijf uur. De openstellingen worden 
steeds verzorgd in koppels van twee personen, per zaterdag dus vier vrijwilligers. Het aantal 
vrijwilligers bedraagt momenteel 32 personen. Helaas neemt dit aantal geleidelijk af. Naast gewone 
beëindiging van het vrijwilligerswerk moest wegens overlijden van een drietal vrijwilligers blijvend 
afscheid genomen worden. Gelukkig hebben zich ook enkele nieuwe medewerkers gemeld. Voor het 
winterseizoen 2011/12 zal een oproep gedaan worden om nog enkele vrijwilligers te “strikken”.De 
werkzaamheden bestaan uit de verkoop van de toegangskaartjes aan de belangstellenden, het 
desgevraagd verstrekken van informatie over het stadhuis –uiteraard slechts voor zover bij de 
betreffende vrijwilliger aanwezig- en het houden van toezicht. Vorig jaar is al melding gemaakt van 
de gemeentelijke werkgroep die zich bezighoudt met het ontwikkelen van ideeën over de 
gebruiksmogelijkheden van het oude stadhuis na in gebruikneming van het in aanbouw zijnde ‘Huis 
van de Stad’. Eén van de invalshoeken is “verbeteren van de toeristische functie”. De vorig jaar 
aangekondigde uitbreiding van de informatiekaarten per te bezoeken ruimte is doorgevoerd. Eén 
van de leden heeft de teksten en plattegronden geleverd. De kaarten zijn inmiddels door andere 
leden van die Goude ook in het Duits, Engels en Spaans vertaald. Voor de vertaling in het Frans 
wordt nog een “vrijwilliger” gezocht. 
 
Bekijk hier het financieel jaarverslag over 2010 en de begroting voor 2011.  
 
BESTUURSAANGELEGENHEDEN (punt 9 van de vergadering)  

C.V. Marian Heeringa 
Marian Heeringa-Marees, geboren 13-9-1950 te Apeldoorn. Nationaliteit Nederlands. Opleiding: 
2002, training telefonische verkoop & acquisitie; 1999, cursus geografie en Nederlandse cultuur; 
1967, einddiploma Mulo Weert, cursus Frans conversatie. 
Werkzaam geweest in diverse bedrijven, als administratief secretarieel medewerkster en assistente, 
bedrijfsleider. Als vrijwilliger: secretaris badmintonclub Weert, secretaris atletiek Vereniging 
Gouda, lid kunststofaccommodatiecommissie AV Gouda. Hobby’s: fietsen, wandelen, tuinieren, 
naaien, puzzelen, lezen, genealogie en geschiedenis. Recent cursus Goudologie afgerond.  

C.V. Bart Pors 
Woont ruim dertig jaar in Gouda. Hij is in 1946 geboren in Rotterdam. Is afgestudeerd in de 
elektrotechniek aan de Technische Universiteit van Delft. Heeft eerst ca. 15 jaar gewerkt in de ICT. 
Heeft daarna een organisatiekundige opleiding gevolgd. Heeft vervolgens bij de rijksoverheid 
gewerkt als ambtenaar op het gebied van cultureel erfgoed en kent daardoor de gebieden musea, 

http://archief.diegoude.nl/images/stories/financieel%20jaarverslag%202010%20en%20begroting%202011.doc


archieven, monumentenzorg, archeologie en volkscultuur. Heeft de laatste twee jaren voor zijn 
prepensionering gewerkt bij Erfgoed Nederland, een stichting in Amsterdam, die zich inzet voor de 
maatschappelijke betekenis van het cultureel erfgoed. Houdt van cultuur en cultuurhistorie. Is in 
contact gekomen met die Goude door middel van de cursus Goudologie. Heeft binnen die Goude tot 
op heden vooral gewerkt aan het nieuwe beleidsplan van de vereniging voor de jaren 2009-2011. Wil 
zich ruimer inzetten voor die Goude. Heeft in het bijzonder interesse om de geschiedenis dichter bij 
onze tijd en beleving te brengen. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------ 
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 
www.diegoude.nl onder Publicaties.  
De wandeling begint om 14.00 uur; startpunt is Spieringstraat 113 (voorheen consultatiebureau).  
U kunt zich aanmelden voor de stadswandeling via 
mirandavanelswijk@gmail.commirandavanelswijk@gmail.com of  
(0182) 58 14 76.  

www.diegoude.nl onder Publicaties.  
De wandeling begint om 14.00 uur; startpunt is Spieringstraat 113 (voorheen consultatiebureau).  
U kunt zich aanmelden voor de stadswandeling via 

mirandavanelswijk@gmail.commirandavanelswijk@gmail.com of  

(0182) 58 14 76.  

Waterconferentie 23 juni 2011 
Laat Burgerinitiatieven niet “verwateren”. 
In naam van Oranje doe open die sluis!  
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. 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. De conferentie vindt plaats in de Sint Janskerk.  
U kunt zich aanmelden voor de Waterconferentie via 

han.breedveld@planet.nlhan.breedveld@planet.nl.  

De onderwerpen van de 7e editie van de Waterconferentie houden nauw verband met het 
openmaken van de zuidelijke toegang. Na een welkomstwoord en de officiële opening door 
wethouder Bergman zal door middel van een film van Bas Beukering en Dick Jonker en een 
voordracht van drs Martine van Lier aandacht besteed worden aan de beeldvorming, waarna wordt 
ingegaan op de subsidieproblematiek en de financieringsaspecten (waaronder terugverdieneffecten) 
verbonden aan het beoogde doel. Vervolgens is het woord aan dr Ronald Waterman; hij is 
deskundige op chemisch, milieu- en civieltechnisch gebied en werkzaam in circa 40 landen om 
regeringen en internationale instellingen te adviseren bij landaanwinningprojecten, waarbij land in 
water en water in land worden geïntegreerd.  
Na de middagpauze (met lunch) volgt een uiteenzetting door Daphne Bergman over het 
gemeentelijk beleid en de ambities. 
Hierna zal prof. dr. Arnold Heertje het maatschappelijk rendement van investeringen belichten. 
Investeren in cultuurhistorisch water loont, zal hij laten zien. 
Een paneldiscussie onder leiding van de dagvoorzitter prof. Adri van den Brink besluit het deel in de 
Sint Janskerk. De conferentie wordt buiten voortgezet met de officiële heropening van de Donkere 
Sluis, waarna u in het fraaie Goudse stadhuis onder het genot van een hapje en een drankje alvast 
kunt toasten op een te openen havensluis.  

Waterstadvertellers gezocht!  
De Waterconferentie vindt plaats aan de vooravond van Gouda Waterstad, dat van 24 tot en met 26 
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juni duurt. Op 25 juni informeren ‘Waterstadvertellers’ op een aangrijpende manier het publiek 
over de water- en cultuurhistorische betekenis van een lokatie. Wilt u Waterstadverteller zijn? 
Neem dan contact op met Harry Gottschalk via (0182) 526127 of 

harrygottschalk@gmail.comharrygottschalk@gmail.com. 
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