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Boekentafel 

In goed overleg met de gemeente verlenen vrijwilligers van die Goude op zaterdagen toeristen 

toegang tot het Goudse stadhuis. Daartegenover staat dat onze vereniging vrije beschikking heeft 

over vergaderruimte in het stadhuis, en voor lezingen de Agnietenkapel. 

In het stadhuis is ‘s zaterdags een boekentafel beschikbaar waarop onze uitgaven en die van 

anderen ter inzage en verkoop liggen. 

Per 1 januari 2005 werd de regeling van kracht dat leden op vertoon van hun ledenpasje de eigen 

uitgaven van de vereniging met korting kunnen kopen. Daartoe volgt onderstaand de prijslijst: 

 

OVERZICHT BOEKEN per februari 2005 

      

Titel /omschrijving Auteur prijs in euro’s 

    LEDEN   NIET LEDEN  

Huidige collectie:     

uitgave 02 van die Goude. diverse  €            5,00   €        10,00  

uitgave 07, Het Stadhuis van Gouda. diverse  €          15,00   €        20,00  

uitgave 08, Medische wetenschap. Bik  op aanvraag    

uitgave 13, Coornhert Gymnasium. Kesper  €            7,50   €        11,00  

uitgave 19, die Goude, 50-jr-jubileum. diverse  €          10,00   €        15,00  

uitgave 21, In en om de St. Jan. diverse  €            8,00   €        11,00  

uitgave 22, In de stad van die Goude.  diverse  €          10,00   €        11,00  

        

uitgave 23, Gheraert Leeu (drukker). diverse  €          10,00   €        11,00  

uitgave 24, Schuilkerken (Twist, kunst enz). Eck, van  €          10,00   €        11,00  

uitgave 26, Goudsche onkatholijke kerkzaken. Walvis / Abels  €          10,50   €        15,50  

uitgave 27, Gouda in druk, Bibliografie tot 1995. Klein / Habermehl  €          13,00   €        18,00  

uitgave 28, Het Goudsche Aarts Priesterdom. Walvis/Hallebeek/Parmentier  €          11,00   €        16,00  

uitgave 29, Kadastrale atlas Gouda.    €          17,50   €        22,50  

uitgave 30, 1000 jaar Gouda, een stadsgeschiedenis. diverse  €          35,00   €        38,00  

uitgave 31, Goudse Glorie. Ton Sevenhoven  €          15,00   €        20,00  

        

Diverse eigen publicaties:       

Tidinge (losse nummers, uitgaven van de laatste 5 jaar)    €            2,00   €          3,50  

Jaargang Tidinge ouder dan 5 jaar.    €            3,00   €          4,50  

Speciale Tidinge Als een schip op zee.    €            5,00   €          7,50  

Speciale Tidinge die Goude januari 2005.    €            5,00   €          7,50  

Omslag voor 3 jaargangen van ons tijdschrift "Tidinge"    €            3,00   €          6,00  

Elektronische Nieuwsbrief. E-mailadres opgeven.    gratis   gratis  

Waterconferentie 2004. die Goude - CD-ROM  €            3,50   €          3,50  
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Lezing 7 maart 2005, aanvang 20.00 uur: 

Die maandag vindt in de Agnietenkapel de volgende lezing plaats. 

Vijftig jaar na de bevrijding die volgde op de Duitse bezetting van Nederland verscheen het boek  

Gouda in de Tweede Wereldoorlog als 25
e 
bundel van die Goude. Deze publicatie kwam tot stand 

in samenwerking met het Verzetsmuseum Zuid-Holland en het Streekarchief Hollands Midden.  

Nu, 60 jaar later, blijken de gebeurtenissen rond de Tweede Wereldoorlog, ook onder jongeren, 

nog steeds in de belangstelling te staan. Onder andere de plechtige herdenking van de bevrijding 

van de gevangenen van kamp Auschwitz-Birkenau op 27 januari jongstleden geeft dit aan.  

 

Spreker, de heer Rinus van Dam zal aan de hand van afbeeldingen van monumenten, de verhalen 

van de “stille getuigen” van de gebeurtenissen in Gouda, vertolken. Ook zal worden ingegaan op 

de bronnen en publicaties, die in dit verband kunnen worden geraadpleegd. En in welk opzicht 

Gouda in vergelijking met andere steden een bijzondere positie innam. Ook begrippen als “goed” 

en “fout”, waarover tegenwoordig genuanceerder wordt gedacht dan een aantal jaren geleden, 

komen aan de orde.  

 

Leden van die Goude met één introducé hebben gratis toegang tot de lezing.  

Wij hopen u op maandagavond 7 maart 2005 te mogen begroeten. 

 

Bouw/Restauratieplannen. 

Historische vereniging die Goude heeft in het kader van de inspraak rond het nieuwbouw project 

Koningshof op de voormalige Verheul-lokatie aan de Raam bij de Gemeente Gouda een 

bezwaarschrift ingediend.  

Vanwege de daarin genoemde overwegingen heeft ons bestuur, samen met het Platform 

Binnenstad West, waarin onze vereniging vertegenwoordigd is, besloten om geen verdere 

medewerking aan het overleg over de realisatie van dat plan te geven. Zij acht die niet in 

overeenstemming met onze doelstellingen, betreffende het behoud, of de evenwichtige 

ontwikkeling van de historische binnenstad. De tekst van de brief vindt u in de bijlage.  

 

Wetenswaardigheden 

Op 16 april is er, in het kader van “het jaar van het water”, een extra lezing met aansluitend een 

excursie op de fiets langs historische sluizen rond en in Gouda. 

Thema: Sluizen en waterbeweging rond en in Gouda. 

Spreker: de heer Jan Arends. 

 

Oproep 1 

Gouda is een levendige stad. Dagelijks gebeuren er zaken die voor de historie van Gouda, nu 

maar vooral later, belangrijk zijn om te worden vastgelegd. Wij zoeken één of twee vrijwilligers, 

die bereid zijn dagelijks een dagboek over onze stad bij te houden aan de hand van kranten, 

tijdschriften en andere informatiebronnen. Aanmelden: Maartje E. Otten-Alkema, 

maartje.alkema@planet.nl 

 

Oproep 2 

Voorafgaand aan lezingen in de Agnietenkapel worden door vrijwilligers voorbereidingen 

getroffen, zoals: Stoelen vanuit het magazijn in de zaal plaatsen, de verwarming aanzetten 

(wanneer het koud is), de lessenaar plaatsen, de microfoon gebruiksklaar maken e.d. Wie is er in 

de gelegenheid een handje toe te steken? Aanmelden: Henk Vente, tel. 0182-532016.  

 

Website 
Wilt u op de hoogte blijven van de activiteiten die de vereniging onderneemt?  

Bezoek dan onze website: www.diegoude.nl  
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Bijlage: 

 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders 

 

Gouda, 15 februari 2005  

 

Betreft: Inspraakreactie Voorontwerp Bestemmingsplan Koningshof. 

 

Geacht College, 

Hiermee willen wij reageren op het Voorontwerp Bestemmingsplan Koningshof.  

Met de onderstaande overwegingen conformeren wij ons in grote lijnen aan de 

inspraakreactie van het Platform Binnenstad-West, waarin de Historische Vereniging die 

Gouda is vertegenwoordigd.  

Nadrukkelijk willen wij onderstrepen dat de voorgestelde hoogtematen van de diverse  

bouwblokken naar onze mening zich niet verhouden met de historische maatvoering van dit 

binnen het beschermde stadsgezicht van Gouda gelegen gebied. 

Ook voor ons geldt het door het platform aan hun inspraakreactie meegegeven motto: 

 

           Niet te hooch, niet te lægh, van passe 
 

ontleend aan de gevelsteen op de zijmuur van De Zalm aan de markt.  

Het was de opdracht die de eigenaar meekreeg bij de verbouwing van zijn herberg De Salm, 

zich te houden aan de geldende bouwhiërarchie en niet hoger te bouwen dan de ernaast 

liggende Waag.  

 

Eeuwenlang is het oorspronkelijke concept van het stratenpatroon in de Goudse binnenstad, 

ook 

in de hoogte overeind gebleven. Dat wil zeggen: overwegend panden met een bouwhoogte 

van één, twee of hooguit drie lagen met een kap, waardoor de maximale nokhoogte op 12 

meter ligt. 

 

Enkele uitschieters zijn sinds eeuwen de gebouwen die het verdienen erboven uit te steken 

zoals:  

-  Het Stadhuis op de Markt met een nokhoogte van 23 meter, 

-  De nok van het schip van de St. Janskerk op 28 meter,  

- Het schip van de Gouwekerk op 30 meter: de hoogste in de binnenstad, zonder 

daarbij de torens en torentjes van deze gebouwen mee te rekenen. 

 

Daarnaast kent Gouda al langer enkele ‘forse’ gebouwen die daarmee een specifieke, 

inmiddels  

historische functie benadrukken zoals:  

-  De Doelen aan de Tiendeweg,  

-  De Kazerne aan de Agnietenstraat, 

-  De Lichtfabriek aan de Hoge Gouwe. 

De nokhoogte van deze gebouwen is rond de 15 meter.  

 

In de laatste decennia zien we een aantasting ontstaan van deze ‘hoogte-afspraak’ die 

eeuwenlang heeft standgehouden. Zo zijn op de Raam in de afgelopen periode bouwblokken  

gerealiseerd die, om met de woorden van wethouder Van Schelven destijds te spreken, 

‘allemaal een laag te hoog te zijn’. 

Met de plannen op het Koningshof wordt het nog erger en dreigen daar blokken te ontstaan  

waarvan we achteraf zullen zeggen dat die zeker minimaal twee lagen te hoog zijn geworden. 



 

Het uitgangspunt bij de planvorming van het Koningshof was een bouwhoogte aan de Vest 

van  

vier lagen met een kap (15 mtr.), met incidenteel vijf lagen met kap (18 mtr.).  

 

Met het voorstel wat nu voorligt, worden er drie forse bouwblokken, met een hoogte van zes,  

zelfs zeven lagen met een kap gerealiseerd. Het torentje van de voormalige plateelfabriek  

Plazuid, waarvan het puntje tot 17 meter reikt, wordt hierdoor vrijwel geheel ingebouwd.  

Het voorstel voor de bouwblokken aan de Raam en Verlorenkost vertonen ook een forse 

hoogte in relatie met de aanpalende panden die zullen blijven staan.  

Ons grootste bezwaar betreft echter de blokken B, E en L.  

 

Het plan Mierennest (Potterspoort) heeft zich, met een nokhoogte van 12 meter, wel in de  

hiërarchie gevoegd en heeft als uitgangspunt de hoogte van de Lichtfabriek aangehouden.  

Daar recht tegenover dreigt nu op de hoek Verlorenkost/Vest en op het binnenterrein de  

hoogste nieuwbouw in de binnenstad te komen met een hoogte van 23 meter!  

 

Het Platform Binnenstad West heeft nog een laatste poging gedaan, door aan te geven dat  

het mogelijk is met alternatieven zoals een verdichting i.p.v. een verhoging, ook de aantallen  

woningen die op deze locatie gewenst zijn, te kunnen bouwen.  

Wij zijn van mening dat het mogelijk is anders om te gaan met de opdracht die er ligt,  

overeenkomend het vrij vertaalde motto:  

  

               Niet te hoog, niet te laag, in de binnenstad passend 
 

Voorts hebben wij nog de volgende opmerkingen op het bestemmingsplan: 

- De gevelwandkaart van de panden, die komen te staan op het binnenterrein en aan 

de stegen, ontbreekt. Slechts de buitenrand van het bouwplan is in een gevelwandkaart van 

de Raam / Verloren Kost/Vest verwerkt.  

- Vooral door de grootte en hoogte van bouwblok B niet aan te geven op de 

gevelwandkaart is niet duidelijk weergegeven wat de consequentie van dit gebouw zal zijn. 

- Op de gevelwandkaart zijn slechts de gebouwen tot goothoogte aangegeven. Ook 

ontbreken de cijfers van de nok- en goothoogte. Dit geeft geen helder beeld. 

- Wij zouden graag zien opgenomen dat de begane grondlaag van alle nieuw te 

bouwen panden 3,50 meter is. Hierdoor worden meerdere functies mogelijk. 

-                 De kappen en kaprichtingen op de bouwblokken aan de Vest en het binnenterrein 

zijn niet vastgelegd. 

 

Verder brengen wij onder de aandacht dat in de ontwikkeling zijnde stedenbouwkundige 

visie van de binnenstad als uitgangspunt een maximale bouwhoogten in de binnenstad, van 

drie lagen plus een kap (nok op 12 mtr.) is neergelegd, met als uitzondering vier lagen plus 

een kap (nok op 15 mtr.).  

Ook de nota hoogbouw geeft voor de binnenstad een maximale hoogte van 15 meter aan. 

 

Wij roepen u op om binnen het “beschermd stadsgezicht” het Stadhuis fier uit te laten steken 

boven alle panden in de binnenstad.  

 

 Hoogachtend, 

 Het bestuur van de  

 Historische Vereniging die Goude. 

 


