
Nieuwsbrief nr. 47 (mei 2011)  
   

In deze nieuwsbrief van Historische Vereniging die Goude vindt u onder andere informatie over de 
lezing van 6 juni en de stadswandeling van 11 juni. Beide hebben ziekte en gezondheid als thema.  
Ook leest u over de Waterconferentie van 23 juni. In de rubriek ‘Wie is…’ stelt Wilma Dubbink 
zichzelf voor. Wilma organiseert, samen met Harry Gottschalk, de excursies van die Goude.  
Op 3 september is er een excursie naar Rotterdam.  

6 juni: lezing over ziekte en gezondheid in Gouda 
Op 6 juni verzorgt Nico Habermehl een lezing over ziekte en gezondheid in Gouda. De ziekenzorg 
was eeuwenlang in handen van doktoren, chirurgijns, apothekers en vroedvrouwen. Doktoren of 
geneesheren hadden aan een universiteit gestudeerd. Zij legden zich toe op de inwendige 
geneeskunde en beperkten zich tot het voelen van de pols en het bezien van de tong en de urine 
van de patiënt. De behandeling van wonden, kneuzingen, botbreuken, zweren en andere uitwendige 
ongemakken berustte bij chirurgijns of heelmeesters. Zij hadden hun kennis in de praktijk 
opgedaan. Apothekers bereidden de voorgeschreven medicijnen. Vroedvrouwen tenslotte waren 
behulpzaam bij de geboorten. Naast het genezen van patiënten, werd ook aandacht besteed aan 
het voorkomen van ziekten. Vooral dr. W.F. Büchner heeft zijn sporen op dit terrein verdiend. De 
dagelijkse verzorging van de zieken vond plaats door verpleeghulpen. In 1900 deed de eerste 
gediplomeerde verpleegster haar intrede in Gouda. De stad kende vanouds twee ziekenhuizen: het 
Leprozenhuis aan de Wachtelstraat waar melaatsen werden verpleegd, en het Catharina Gasthuis 
aan de Oosthaven, bestemd voor arme zieken.  
In 1897 kwam de eerste Hervormde diacones naar Gouda. Zij legde de basis voor Diaconessenhuis 
‘De Wijk’ aan de Westhaven. Een verloskundige kliniek, vernoemd naar de eerste gynaecoloog in 
Gouda dr. A. Montagne, vond onderdak in het pand Westhaven 42. Het Van Iterson Ziekenhuis, een 
monumentale schepping in Jugendstil, kwam dankzij een legaat aan de De la Reylaan tot stand. ‘De 
Wijk’ en het Van Iterson Ziekenhuis fuseerden in 1971 en namen hun intrek in het nieuwgebouwde 
Bleuland Ziekenhuis in Bloemendaal. Hierbij voegde zich in 1992 nog het van oorsprong rooms-
katholieke Jozef Ziekenhuis, gelegen aan de Graaf Florisweg. Vanaf die tijd luidt de naam: Groene 
Hart Ziekenhuis. Daarmee beschikt Gouda over een modern ziekenhuis op twee locaties. 
De lezing vindt plaats in Concordia (Westhaven 27) en begint om 20.00 uur. Leden van die Goude 
hebben, met een introducé, gratis toegang tot de lezing.  

11 juni 2011: stadswandeling  
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.  
U kunt zich aanmelden voor de stadswandeling via 

mirandavanelswijk@gmail.commirandavanelswijk@gmail.com of  

(0182) 58 14 76.  

23 juni 2011: Waterconferentie  
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 Hollandsche 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.  

3 september 2011: excursie Rotterdam en de emigratie  
Een bericht van Harry Gottschalk en Wilma Dubbink, die de excursies van die Goude verzorgen:  
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Honderdduizenden Nederlanders vertrokken in de jaren '50 van de vorige eeuw naar een nieuw thuis 
in de landen als Amerika en Canada en Australië. Ieder had zijn eigen verhaal, maar over het 
algemeen hoopte men aldaar op een betere toekomst. Het was in elk geval heel avontuurlijk. Een 
prachtig boek waar heel veel verhalen van emigranten -uit alle werelddelen- in staan is: Het wrede 
paradijs, geschreven door Hylke Speerstra.  

In Rotterdam, van waaruit veel emigranten vertrokken, zullen we veel horen en zien over dit stuk 
geschiedenis. We vertrekken om 9.30 met de bus vanaf het Stationsplein (stadszijde) naar de 
Wilhelminapier in Rotterdam. In de nieuwe passagiersterminal gaan we naar de bovenste verdieping 
voor de koffie met wat lekkers. Hier hebben we een prachtig uitzicht over de Maas. Onze gids houdt 
hier een inleiding over emigratie, die niet alleen in de jaren '50 maar al eeuwenlang plaatsvond. 
Daarna lopen we naar het nabij gelegen Nederlands Fotomuseum. Naast een prachtige collectie met 
foto's van moderne kunstenaars kunnen we ook veel ouder materiaal vinden. Speciaal voor ons 
wordt een collectie tevoorschijn gehaald, die een beeld geeft van de jaren '50 in het bijzonder over 
de landverhuizers, die uit Rotterdam vertrokken. 
Hierna wandelen we verder over Wilhelminapier naar het beroemde Hotel New York, waar we onze 
lunch gebruiken. Na de lunch brengt de watertaxi ons in verschillende boten naar het hoogtepunt 
van onze reis: het imposante en legendarische cruiseschip de SS ROTTERDAM , het gerestaureerde 
passagiersschip van de Holland-Amerikalijn. Hier krijgen we een beeld van het type schip, waarop 
onze landverhuizers vertrokken. 
  
Om 14.30 vertrekken we voor een Grand Tour van anderhalf uur o.b.v. een professionele gids. 
Het is een unieke ervaring om over het schip te dwalen (228 m. lang) van de brug met het prachtig 
uitzicht over schip en tot het wonder van techniek in de machinekamer. We betreden de wereld van 
een levende legende: van eenvoudige tot luxe hutten en daarbij alle verhalen......! 
Tip: Vanwege alle trappen is het wel handig makkelijke schoenen aan te trekken. Aan dek kan het 
soms ook fris zijn. 
Voordat we om 5 uur weer naar Gouda vertrekken, hebben we de gelegenheid om op eigen kosten 
nog wat aan boord te drinken in een van de restaurants of de Ocean bar.  

De kosten voor deze dag zijn 75 euro p.p., inclusief vervoer, koffie/thee met iets lekkers, lunch, 
gids(en), entrees en administratiekosten. U kunt zich opgeven tot 1 augustus: 

Per e-mail: info@historizon.nlinfo@historizon.nl 
Per brief aan: Historizon, Antwoordnummer 263, 2160 VB Lisse (postzegel niet nodig) 
Telefonisch: 088 – 6360200  

(De rondleiding aan boord van de SS ROTTERDAM is niet geschikt voor mensen die slecht ter been 
zijn. Geeft u zich desondanks toch op, want als er plaatsen in de bus over zijn kunt u het 
dagprogramma meemaken en tijdens de rondleiding zich in een van de restaurants (bar) en 
expositieruimte vermaken. Deze zijn per lift bereikbaar. In dat geval betaalt u 53 euro p.p.)  

Open Monumentendag 10 september 2011  
Op zaterdag 10 september is het Open Monumentendag. Thema is ‘Nieuw gebruik – Oud gebouw’. 
Op www.monumentenstad.nl is hier meer informatie over te vinden. Ook vindt u iedere twee weken 
op deze site een ‘monumentenquiz’. U ziet een detailfoto op de site en een aantal aanwijzingen. 
Aan u de taak om te raden om welk gebouw het gaat. Onder de juiste inzendingen wordt een 
cadeaubon van De Kunst van Kringloop verloot. De quiz staat niet alleen op de website, maar ook in 
de Krant van Gouda.  
Een bericht van Stichting Open Monumentendag Gouda over de vrijdagavond voorafgaand aan Open 
Monumentendag: “Steeds is de openingsavond voorafgaand aan Open Monumentendag in Gouda een 
groot succes. De belangstelling hiervoor is daarom bijzonder groot terwijl het aantal liefhebbers nog 
steeds groeit. Helaas kunnen, gezien de invulling van de avond, maar maximaal 200 personen 
deelnemen. Omdat recent veel mensen die zich hadden ingeschreven teleurgesteld moesten worden 
heeft Stichting Open Monumentendag een aangepast uitnodigingenbeleid opgesteld. Naast college, 
raad en sponsoren worden in eerste instantie alle vrijwilligers uitgenodigd die op Open 
Monumentendag zelf actief zijn. Ook iedereen die zijn monument op die dag openstelt is deze 
avond welkom. Daarmee is het maximum aantal personen meestal wel bereikt. Mochten er toch 
kaarten over zijn, dan worden die aan die Goude ter beschikking gesteld. De doelgroep van de 
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avond wordt dus gevormd door personen die betrokken zijn bij de organisatie van Open 
Monumentendag in Gouda.” 
 
Wie is… Wilma Dubbink  
In deze rubriek stellen (bestuurs)leden van die Goude zichzelf voor. Deze keer: Wilma Dubbink.  

Omschrijf jezelf in het kort: 
Ik ben Wilma Dubbink, getrouwd met Marten. We hebben drie zoons, waarvan de jongste in Gouda 
geboren is, een Gouwenaar dus. Toen we voor het eerst in 1975 in Gouda waren om woonruimte te 
zoeken, was ik helemaal weg van het mooie en oude centrum. In Hengelo (O), daar geboren in 1947, 
was het centrum in W.O.II verdwenen vanwege de regelmatige bombardementen op het station. Het 
centrum lag in puin. Het kleine witte stadhuisje en de oude boerderijtjes erachter werden 
afgebroken. In 1959 vierden we feest: Hengelo Herrezen., d.w.z. een modern stadhuis en een nieuw 
marktplein. Met mulo-b diploma op zak solliciteerde ik bij de NAM, maar dat verplicht overplaatsen 
leek me maar niets. Toen ben ik naar de Chr. Kweekschool in Almelo gegaan. Het was een tijd van: 
‘met dank aan de 150 sollicitanten…’, maar het lukte me om toch gauw in Meppel werk te vinden. 
Hieraan kwam een eind toen ik trouwde en naar Muntendam vertrok. Marten was hier net aan zijn 
nieuwe baan bij de NAM begonnen. Al gauw moesten we verhuizen naar het westen. We woonden 
met veel plezier aan de Waterpeper, gevolgd door een hele korte periode in Vlek 15. In 1984 werd 
Marten overgeplaatst naar Assen. 
Net helemaal ingeburgerd hoorden we dat we weer naar het westen moesten (1989). Vanwege de 
goede herinneringen kozen we weer voor Gouda. Onze oudste zoon had pech omdat hij in de 
examenklas zat: hij moest op kamers om zijn diploma te halen in Assen. 
Zelf had ik net een herintrederscursus gedaan en kon meteen aan de slag op De Kade (VSO), daarna 
volgden nog diverse invalbanen in Gouda e.o. Voor het Trimboschinstituut heb ik voorlichting 
gegeven over de gevaren van roken en alcohol in de groepen 8 en de GGD strikte mij voor andere 
projecten m.b.t. het milieu.  

Geschiedenis heeft mijn belangstelling. Ik heb heel veel cursussen gevolgd op de Volksuniversiteit. 
Ooit heb ik daar per vergissing een cursus Arabisch gevolgd, helaas geen (cultuur)geschiedenis, maar 
een talencursus. Wel erg leerzaam, want ik gaf als vrijwilligster les aan Marokkaanse vrouwen in de 
Garenspinnerij. Op hun aanraden hebben we een vakantie naar Marokko gemaakt en hebben toen 
meer van het land gezien dan dat zij ooit gezien hadden in hun vakantie. 
Nu wonen we ruim 30 jaar hier, met onze (klein)kinderen op loopafstand. Een rekbaar begrip, want 
Marten en ik zijn langeafstandwandelaars. We zijn inmiddels met ons tiende pad bezig, maar niet 
meer zo fanatiek als in het begin.  

Waarom ben je lid geworden? 
Heel toevallig zag ik een poster hangen, waarop een lezing werd aangekondigd over de Etrusken. Dit 
leek me wel wat. Het was zo vol in de Agnietenkapel, dat ik op mijn opgevouwen jack op de 
plavuizen heb gezeten met al gauw vier mensen om me heen. Na de volgende lezing ben ik lid 
geworden, te laat zeg ik nu.  

Welke activiteiten spreken je aan? 
In de eerste plaats de lezingen, de Tidinge, de themawandelingen en niet te vergeten de 
stadhuisdiensten. Het is ontzettend leuk om zoveel verschillende mensen uit alle werelddelen te 
ontmoeten en die enthousiast te maken voor Gouda. Het fijne is dat je met een heel team werkt, 
zodat je altijd kunt ruilen. Ik heb genoten van Goudologie (een verjaarscadeau ). 
Samen met Harry Gottschalk zit ik in de organisatie die de excursies voorbereidt. Met veel plezier 
kijken we terug op de Napoleonreis naar Bonn en Waterloo, jl. 1 en 2 april. Tips zijn altijd welkom!  

Heb je nog tips voor de vereniging? 
Ga zo door! Ik als Gouwenees (import) geniet misschien nog wel meer van de stad dan de 
Gouwenaren, die al dit moois soms niet meer zien en het heel gewoon vinden.  

Wie moet de volgende keer aan het woord komen in deze rubriek? 
Cees Zwueste, geen Gouwenaar, maar wel betrokken bij die Goude. 

 


