
nieuwsbrief nr. 50 (november 2011)  
   

In deze nieuwsbrief van Historische Vereniging die Goude vindt u onder andere informatie 
over de boekenmarkt van 26 november en de lezing van 28 november.  
 
26 november 2011: boekenmarkt   
Op 26 november 2011, van 11.00 uur tot 16.30 uur, organiseert die Goude een 
boekenmarkt in het Stadhuis. Daarbij werkt de vereniging samen met Ad den Edel van 
Antiquariaat Boekendaal, gespecialiseerd in boeken over Gouda en omstreken, het 
Streekarchief, het winkeltje van de Sint-Janskerk en Stichting Open Monumentendag 
Gouda (deze laatste organisatie verkoopt onder andere Erfgoud).   
Die Goude verkoopt enkele van haar bundels tegen gereduceerde prijs.   
Collectors item: Wij hebben van enkele oude gestencilde Tidinge nog 2 of 3 exemplaren. 
Speciaal voor deze boekenmarkt worden deze gestencilde Tidingen – jaargangen 1 (1983), 
2 (1984), 3 (1985) en 4 (1985) voor € 1,-- per stuk verkocht. Op = op!  
Een enkele keer ontvangen wij van leden, die kleiner zijn gaan wonen en geen plaats meer 
hebben voor hun boeken, oude exemplaren uit de Verzameling Bijdragen (van de toen nog 
“Oudheidkundige Kring die Goude” geheten). Op deze markt wordt een klein aantal te 
koop aangeboden.  
Wij hebben een aantal jaargangen Tidingen, vanaf jaargang 5 – 1987 tot en met jaargang 
26 – 2008, bij elkaar gebonden en deze jaargangen zullen tevens op de boekenmarkt 
verkocht worden. Van sommige jaargangen is nog maar een klein aantal exemplaren 
aanwezig.   
Mocht u ooit een exemplaar uitgeleend hebben en deze niet meer teruggekregen hebben 
of is een jaargang niet compleet, dan kunt u op deze boekenmarkt losse exemplaren 
kopen. Zo kunt u uw verzameling compleet maken. Op www.goudanet.nl kunt u zoeken 
over welke onderwerpen in de Tidingen geschreven zijn. Zolang de voorraad strekt kunnen 
leden van die Goude gratis één of twee omslagen voor de “oude” Tidingen op komen 
halen.  
Nieuwe leden ontvangen tijdens deze boekenmarkt een gratis boek, zij kunnen kiezen uit 
een vijftal boeken.   
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Thea van Wordragen via 
thea.vanwordragen@creativum.nlthea.vanwordragen@creativum.nl / (0182) 530626.   
 
28 november 2011: lezing over gevelstenen  
Gouda, dat in 1272 stadsrechten kreeg van Graaf Floris V, kan bogen op een boeiende 
binnenstad. Tal van monumentale woonhuizen, kerken, kapellen en torens dragen bij aan 
de specifieke sfeer. Gevelstenen horen beslist thuis op de lijst van bijzondere elementen, 
die een stad als Gouda haar unieke karakter verlenen. Een paar eeuwen geleden kon lang 
niet iedereen lezen en schrijven. Wilde je toch de aandacht van het publiek trekken omdat 
je een bepaald product verkocht, dan deed je dat door middel van een gevelsteen of een 
uithangbord. Ambachtslieden, herbergiers, apothekers, brouwers, blekers, pijpmakers en 
winkeliers maakten zo duidelijk wat er te koop was. Er is veel verloren gegaan, maar wie 
er oog voor heeft kan in de Goudse binnenstad nog heel veel moois ontdekken. Denk maar 
aan de Waag met zijn grote tableau over het wegen van de kaas. Of het figuurtje van de 
´Moriaan´ aan het gelijknamige pand op de Westhaven. Maar ook kleinere gevelstenen zijn 
nog overal te zien en zij vertellen de geschiedenis van de stad in een kleurrijk palet.  
 
Corry de Jong-Steenland is geboren en getogen in Gouda. Sinds 1969 woont ze in 
Waddinxveen. Daar stond ze in 1993 aan de wieg van het Historisch Genootschap 
Waddinxveen, dat inmiddels ruim 450 leden telt. Verder is ze enthousiast lid van de NBvP, 
Vrouwen van Nu, afdeling Waddinxveen. Ze schrijft artikelen voor het landelijke magazine 
‘Vrouwen van Nu’ en voor het kwartaalblad ‘Het dorp Waddinxveen’. Sinds 1998 werkt ze 
free-lance als stadsgids voor de VVV Gouda en als ‘glazenuitlegger’ in de Sint Janskerk in 

mailto:thea.vanwordragen@creativum.nl
mailto:thea.vanwordragen@creativum.nl


Gouda. Ze maakte in 1999 een literaire wandeling, schreef er een boekje over dat 
‘Uitgelezen Gouda’ heet en geeft lezingen over Gouda, o.a. voor de Volksuniversiteit 
Gouda.   
 
De lezing op 28 november begint om 20.00 uur en vindt plaats aan de Hoge Gouwe 141. 
Leden van die Goude hebben gratis toegang en kunnen een introducé meenemen. Niet-
leden betalen vijf euro entreegeld.   
 
Lezingen 2012   
In 2012 zijn de lezingen op:   
maandag 23 januari   
maandag 27 februari   
woensdag 25 april (voorafgaand aan de ledenvergadering)   
maandag 4 juni   
maandag 3 september (samen met Stichting Open Monumentendag Gouda)   
maandag 26 november    
Locatie is Concordia, Westhaven 27.   
 
80-jarig jubileum van die Goude  
Op vrijdag 12 oktober 2012 vieren we het 80-jarig jubileum van die Goude! Meer 
informatie staat in de volgende nieuwsbrieven.   
   
Stadswandeling over ambachten  
Op 9 juni 2012 vanaf 14.00 uur organiseert de Historische Vereniging die Goude voor de 
derde achtereenvolgende keer een stadswandeling.   
In 2010 was het thema ‘Misdaad en straf’, omdat het 150 jaar geleden was dat de laatste 
terechtstelling in Gouda plaatsvond. In mei 2011 bezochten we locaties die te maken 
hebben met ziekte en gezondheid in het verleden van Gouda. Die wandeling heeft in de 
weekendbijlage van Trouw gestaan. Beide wandelingen en het artikel in Trouw zijn te 
vinden via www.diegoude.nl (onder Activiteiten – Stadswandelingen). Als u niet de 
beschikking heeft over internet maar wel belangstelling heeft, kunt u contact opnemen 
met Miranda van Elswijk via (0182) 581476.   
De wandeling van 2012 heeft ‘ambachten’ als thema. We gaan onder andere langs bij de 
Goudse Waag en bij Boekbinder De Waterjuffer aan de Korte Raam. 
 
Bestuursvergaderingen   
Het bestuur heeft de laatste tijd een volle agenda, want er staat heel wat op het vuur. Zo 
staan er diverse boeken op het punt te verschijnen: een herdruk van Gouda in de Tweede 
Wereldoorlog, een nieuw boek over Herman Herbers die vierhonderd jaar geleden 
predikant was in Gouda en niet in de laatste plaats een geheel nieuw Straatnamenboek dat 
gepresenteerd gaat worden op het 80-jarig jubileum van die Gouda dat op 12 oktober 2012 
gevierd gaat worden.  
De laatste tijd is er ook veel aandacht besteed aan de plaats waar de lezingen worden 
gehouden. Na een proef van enkele maanden geleden in Concordia kregen we zoveel 
positieve reacties dat besloten is alle lezingen in 2012 daar te houden. Die lezingen zijn 
gepland op 27 februari, 25 april (in combinatie met de ledenvergadering), 4 juni, 3 
september (in het kader van Open Monumentendag) en 26 november 2012.   
In het bestuur is geconstateerd dat de ruimtelijke advisering versterkt moet worden. 
Daarom zoeken we leden die interesse hebben voor de ruimtelijke ontwikkeling van de 
stad en die zich vanuit het perspectief van de historische vereniging willen inzetten voor 
dit belang. Dat betekent in samenwerking met andere organisaties (zoals het Platform 
Binnenstad) het historisch belang behartigen bij de gemeente en anderen. Concreet 
zoeken we iemand die deze taak vanuit het bestuur gaat invullen. Spreekt u dit aan, dan 
kunt u nadere informatie krijgen bij onze voorzitter Adri van den Brink: (0182) 510250. 



 
Wie is… Gerard van Halem   
In deze rubriek stellen (bestuurs)leden van die Goude zichzelf voor. Deze keer: Gerard van 
Halem.    
    
Omschrijf jezelf in het kort  
Ik ben Gerard van Halem, ik woon sinds 1975 in Gouda, samen met mijn vrouw Ria. We 
hebben eerst in Bloemendaal gewoond en wonen nu sinds 1996 met veel plezier in 
Goverwelle, waar we uitkijken op één van Gouda’s oudste wegen, de Voorwillenseweg. 
Zowel mijn vrouw als ik zijn geboren en getogen in de plaats die landelijk wereldberoemd 
is geworden door de filemeldingen, Hendrik Ido Ambacht.  
Na omzwervingen via Ede, Apeldoorn en Amersfoort ben ik in 1975 in Gouda bij de 
Gemeentepolitie aan de Houtmansgracht begonnen. Hierna ben ik werkzaam geweest bij 
de Nederlandse Spoorwegen en de Hogeschool van Utrecht. Momenteel werk ik als trainer 
bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Wij hebben twee zoons die beiden studeren 
aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam en inmiddels niet meer thuis wonen.   
Ik ben medeoprichter van de kanovereniging in Gouda en doe daar al meer dan 20 jaar de 
ledenadministratie. Als lid van die vereniging ben ik één van de eersten die het “rondje 
Motte” heeft verkend en gevaren. Inmiddels doe ik ook de ledenadministratie voor die 
Goude.   
 
Waarom ben je lid geworden?  
Ik ben al jaren lid van de historische vereniging in mijn geboorteplaats. Ik dacht ook nooit 
zo lang in Gouda te blijven, want ik wilde terug naar mijn roots. Dat is er niet meer van 
gekomen en we voelen ons inmiddels ook echt helemaal thuis in Gouda.  
Enige jaren geleden stond er tijdens de havendagen een stand van die Goude naast de 
stand van de kanovereniging en al pratend werd mijn interesse gewekt. Ik ben toen lid 
geworden. Afgelopen jaar heb ik met veel plezier samen met mijn vrouw de cursus 
Goudologie gevolgd. Ik heb me daar ook aangemeld als vrijwilliger voor de Open 
Monumentendag (hierbij was een leuke ervaring dat tijdens de laatste monumentendag 
een mevrouw stopte bij ons bezoekpunt op de Raam en dat ze heel nadrukkelijk zei: “wat 
fijn dat er vrijwilligers zijn die dit mogelijk maken”) en toen er gevraagd werd of iemand 
de ledenadministratie wilde gaan bijhouden voor die Goude heb ik me aangemeld. 
Daarnaast ben ik sinds een jaar Stadhuisvrijwilliger.  
 
Welke activiteiten spreken je aan?  
Ik kijk graag in Tidinge en andere uitgaven van de vereniging. Door de cursus Goudologie is 
mijn interesse voor Gouda en haar geschiedenis alleen maar toegenomen.  
Ik heb er nog niet aan mee gedaan, maar ook de stadswandelingen spreken mij aan. Je 
gaat toch weer anders tegen je stad aankijken.  
Ik weet dat in mijn “politietijd” er een verenigingsblad was bij het korps. Daarin werd 
 met enige regelmaat een gevelsteen of andere karakteristieke plek in Gouda in beeld 
gebracht, met de vraag waar deze foto was genomen. Er werd daarna dan vaak 
gesurveilleerd met meer dan gebruikelijke aandacht voor geveltjes en dergelijke.  
 
Heb je nog tips voor de vereniging?  
Blijf doorgaan met leerzame publicaties, lezingen, wandelingen en excursies.  
Daarnaast kijk ik met belangstelling uit naar het boek van Ronald van der Wal over de 
geschiedenis van de Goudse politie.  

 


