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Rob Stijnis 21 oktober 1943 - 10 november 2006  

Ons bereikte het droevige bericht van het overlijden van Rob Stijnis. 
Rob was gedurende vele jaren bestuurslid van onze historische vereniging.  
Met zijn inbreng wist hij de lezingen te ondersteunen, hield de ledenadministratie bij en was 
bovendien penningmeester. Grote bekendheid bij de leden verwierf hij door het organiseren 
van uitstekende excursies, die nog lang in herinnering zullen blijven. Terecht werd hij tot 
erelid benoemd en ontving voor zijn inzet een koninklijke onderscheiding. 
We wensen zijn vrouw, kinderen, verdere familieleden en vrienden veel sterkte bij dit verlies. 
De begrafenis heeft op 14 november onder grote belangstelling plaats gevonden op 
begraafplaats IJsselhof. 

 
__________ 

 
Lezing 27 november 
‘Sint-Nicolaas, een onverwoestbaar fenomeen‘ 

 De Veste, Ridder van Catsweg 300, aanvang 20.00 uur 
Spreekster: mevrouw Eugenie Boer-Dirks 
Een laatste lezing in het jaar 2006. Reeds zeventien eeuwen speelt de heilige Nicolaas een 
rol in de samenleving. Ooit vroegchristelijke bisschop in wat nu Turkije is, later belangrijkste 
patroonheilige in de Middeleeuwen. Toen voorwerp van afschuw en spot tijdens de 
Reformatie, inmiddels kindervriend in onze tijd. 
Er is in de loop der eeuwen een rijke hoeveelheid kunstvoorwerpen ontstaan waarop de 
heilige Nicolaas is voorgesteld. Aan de hand van afbeeldingen daarvan krijgt u gedurende de 
lezing een levendig beeld van de ontwikkelingen die de cultus rond zijn persoon doormaakte. 
In het buitenland maar vooral ook in Nederland, zowel op religieus als op profaan gebied. Tal 
van gebruiken van vandaag gaan terug op eeuwenoude legenden. 
De grote hoeveelheid middeleeuwse Nicolaaskerken of -kapellen in ons land -van 
Amsterdam tot IJsselstein, van Nijmegen tot Den Helder- geeft het belang aan van de heilige 
voor Nederland. Gouda zelf heeft nooit een Nicolaaskerk gehad. Wat Gouda daarentegen 
wél had was een dominee die op een heftige manier fulmineerde tégen de viering van het 
Sint-Nicolaasfeest. In 1658 schreef deze dominee, Jacobus Sceperus, zijn boekje 
Geschenck op geseyde St. Nicolaes avont, aen allen ingesetenen van Gouda, welkcke 
Godts woort en waerheyt nevens haer zaelichheyt liefhebben en betrachten. 
De reformatie heeft bewerkstelligd dat het vieren van het feest ter ere van Sint-Nicolaas in 
vele protestant geworden landen naar de achtergrond verdween. Zo niet in Nederland! 
Ondanks geschriften als die van Sceperus bleef het feest bestaan en nam geleidelijk aan 
zelfs in belang toe.  
Er zijn maar weinig Nederlandse kinderen die in hun jeugd géén kennis met hem maken. En 
voor vele volwassenen betekent het sinterklaasfeest vaak een schat aan dierbare 
herinneringen. In het kader van Open Monumentendag, die dit jaar onder het motto ‘Feest‘ 
georganiseerd werd, is een afsluitende lezing over het Sinterklaasfeest dan ook zonder meer 
op zijn plaats.  
Eugenie Boer is kunsthistorica en is werkzaam als conservator in het Louis Couperus 
Museum in Den Haag. 

mailto:info@diegoude.nl


Data lezingen 2007 

22 januari – 5 maart – 23 april (jaarvergadering) – 4 juni – 3 september – 8 oktober (75 jaar 
die Goude) – 12 november – 17 december 
 

Ledenwerfactie 
De bekendheid die we hebben gegeven aan onze activiteiten rondom de Erasmusdagen 
heeft opnieuw zijn vruchten afgeworpen. Niet alleen is er een groot aantal boeken verkocht 
op de boekenmarkt in de Agnietenkapel, er zijn ook weer 15 nieuwe leden ingeschreven. 
Nog één nieuw lid en het totaal staat op 60 nieuwe leden. Een resultaat waar we trots op 
kunnen zijn! 

 
Boekentafel 
Elke zaterdag van 11.00 uur tot 15.00 uur staan vrijwilligers van die Goude op het 
bovenplein van het stadhuis aan de Markt klaar om u te ontvangen voor een rondleiding of 
de verkoop van boeken of ontbrekende Tidingen. Ook is het mogelijk om periodieken, die uw 
bestuur maandelijks krijgt toegestuurd, in te kijken of eventueel mee te nemen. 
 

Aanmelden  
Wilt u ook meedenken en –werken binnen Historische Vereniging die Goude en bent u nog 
geen lid? Zijn er binnen uw vrienden- en kennissenkring mensen enthousiast te maken voor 
die Goude? Schroomt u niet om contact op te nemen: info@diegoude.nl 
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