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Ziehier de U beloofde eerste Nieuwsbrief van Die Goude!! 

 

 

Kerstgroet/ Nieuwjaarwens  
Die Goude heeft een druk en succesvol jaar achter de rug; de uitgave van een nieuwe 

bundel, (te) druk bezochte lezingen en boeiende excursies. 2005 belooft een levendig jaar te 

worden met de nodige hoogtepunten. Wij rekenen op een actieve deelname van de leden. 

Want er is nog veel om voor te strijden.  

Vooral de ontwikkelingen, of beter gezegd het ontbreken daarvan, in onze historische stad 

houdt onze aandacht: het Bolwerk, de Verheullocatie, de wijk Korte Akkeren, enz.  Wij 

gaan er vanuit, dat u ons daarin met raad en daad zult steunen. Maar bovenal wenst het 

bestuur u en allen die u dierbaar zijn een gezond en inspirerend 2005 toe. 

Nico Habermehl, voorzitter.      

 

 

Nieuw Logo 

Op 1 mei 2004 veranderde de naam van onze vereniging van Oudheidkundige kring Die 

Goude in Historische Vereniging Die Goude. Enkele bestuursleden hebben zich gebogen 

over een nieuw aan de naam aangepast, modern logo. Voor de technische uitwerking 

daarvan zal een grafische ontwerper worden geraadpleegd. 

 

Lezingen in 2005: 
datum locatie titel Spreker(s) 

17 januari Agnietenkapel 70 jaar Die Goude  1) 

 

Nico Habermehl,     

Jan Kompagnie. 

Michaël Lucassen  

  7 maart Agnietenkapel Gouda in de Tweede Wereloorlog Rinus van Dam 

25 april  

     jaarvergadering 

Brandpunt Archeologisch onderwerp Maarten Groenendijk 

23 mei Agnietenkapel Lezing vanuit Stichting Gouds Metaheerhuis Ds. H.C.van Itterzon 

  5 september Agnietenkapel Alchemie en religie in Gouda rond 1600   

n.a.v. Joos Balbian en de steen der wijzen 

Annelies van Gijsen 

17 oktober Agnietenkapel Lezing n.a.v. 200 jaar ‘’geneeskundig 

toevoorsigt’’ 

J.J.H. Bik, arts 

12 december De Veste Nederlandse jaarfeesten, een theatraal 

muziekprogramma 

Muziekduo Marianta 

1) Het januarinummer van de Tidinge in 2005 is een special over 70 jaar geschiedenis van Die Goude.  

De presentatie van deze geschiedenis vindt op 17 januari 2005 plaats. 

 

 

  Excursies in 2005:       in het voorjaar Loevestein/Woudrichem  

  (onder voorbehoud:)  in het najaar Leipzig, Dresden, met bezoek aan Solingen.  
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Beginnerscursus Paleografie (Lezen Oud Schrift)  

 Op woensdag 19 januari 2005 start deze cursus in het Streekarchief Midden Holland, 

 Groeneweg 30, 2801 ZC Gouda. 

In 12 wekelijkse lessen van twee uur leert u de belangrijkste vaardigheden in schrift en 

ambtelijk taalgebruik uit de periode 1680 – 1780.   

Aanmelden: bij het Streekarchief, tel.no. 0182-521821;   

emailadres: info@sahm.nl  website: www.sahm.nl 

 

Archeologische vondsten 

Tijdens restauratiewerkzaamheden in het pand aan de Raam 47, werden door de eigenaars 

interessante vondsten gedaan waaronder veel gebroken delftsblauwe tegels, een Goudse 

pijp en een grote platte bewerkte steen. De afbeelding op deze steen, een gezicht van een 

vrouw, is hierbij afgebeeld. 

Van het onderzoek naar de herkomst en de historische waarde zullen wij u op de hoogte 

houden. Inmiddels is ook de vondst bekend geworden van een stenen kruik, gedateerd 

1679. Beide vondsten zullen in bruikleen beschikbaar komen voor het Museum Catharina 

Gasthuis te Gouda. 
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