
Historische Vereniging die 

Goude  
 

Eindredactie: Ton Sevenhoven  Redactieadres: Postbus 307  2800 AH Gouda  tel. 0182-532016 
emailadres: info@diegoude.nl website: www.diegoude.nl 

 

                                                                                                                       oktober 2005, no. 6 

 

Oproep aan de leden 
Het bestuur van die Goude is voornemens nieuwe activiteiten op te zetten.  

Tevens worden enkele nieuwe bestuursleden gezocht. 

Verdere professionalisering web-site. 

Inmiddels beschikt de vereniging al weer over de tweede generatie web-site. De ontwikkelingen 

gaan echter snel, zodat thans gewerkt wordt aan een derde generatie website. Doel is de structuur 

van de huidige web-site te verbeteren en de inhoud uit te breiden. Zo wordt gedacht om alle 

jaargangen van de Tidinge digitaal beschikbaar te stellen. 

Marianne Lint en Victor Poolen zijn vanuit het bestuur hiermee belast. Zij willen bij de nieuwe 

opzet van de web-site graag de steun vanuit de leden. Steun, gebaseerd op deskundigheid, maar 

ook steun in de vorm van commentaar over de gebruikersvriendelijkheid van de nieuwe web-site, 

bijvoorbeeld in de vorm van een klankbordgroep. De web-site is immers bestemd voor de leden. 

Meer betrokkenheid van jongeren bij het verleden van Gouda 

Een eigentijdse web-site zal voor jongeren interessant zijn omdat zij via een door hen veelgebruikt 

medium toegang hebben tot de kennis over het verleden van Gouda. Een stapje verder is het 

opzetten van een project dat voor jongeren aantrekkelijk is. Dat kan een samenwerking zijn met een 

of meer scholen, een losstaand project over een voor jongeren interessant thema of een 

(afstudeer)onderzoek met als doel daar via de moderne media verslag van te doen. Daartoe zoeken 

wij enkele enthousiaste twintigers of dertigers, die zich willen inzetten voor de 

initiëring/realisering/begeleiding van een dergelijke activiteit. Ter voorkoming van misverstand: 

het gaat om het opzetten/begeleiden van een activiteit, niet om ledenwerving onder jongeren. Het 

bestuur heeft middelen beschikbaar om een activiteit voor en door jongeren te financieren. 

Nieuwe bestuursleden 

Om de vereniging levend te houden, zijn nieuwe bestuursleden nodig. Binnen het dertien personen 

tellende bestuur vinden regelmatig wisselingen plaats. Zo ook het komende jaar wanneer twee 

bestuursleden afscheid nemen. Het bestuur roept de leden op hun belangstelling voor een 

bestuursfunctie kenbaar te maken. Het vraagt wat van uw vrije tijd, maar het bestuurswerk geeft 

veel plezier en ongemerkt neemt de kennis over het verleden van de stad met sprongen toe.  

Het bestuurswerk is zeer divers, variërend van het (mede helpen) uitvoeren van projecten tot 

voorbereidende werkzaamheden voor lezingen. Uiteraard wordt bij de invulling van het 

bestuurslidmaatschap rekening gehouden met uw voorkeur voor bepaalde werkzaamheden. Graag ziet 

het bestuur enkele jongere collega’s (twintigers of dertigers) tot hun gelederen toetreden om sturing te 

geven aan de ‘jongerenactiviteiten’. In april 2006 komt de plaats vacant van secretaris. Wij zien op 

deze belangrijke post graag een man of vrouw met organisatorische kwaliteiten en een goede 

schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid.  

Bij deze roep ik u op uw belangstelling voor bovenstaande activiteiten/bestuursfuncties kenbaar te 

maken aan voorzitter Nico Habermehl. U kunt dat doen per e-mail: nicohabermehl@hetnet.nl of per 

telefoon: (0182-)539092. Wilt u eerst nog wat meer informatie, dan kunt u zich eveneens tot hem 

wenden. 

Lezing 17 oktober, aanvang 20.00 uur 
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Maandagavond 17 oktober vindt in de Agnietenkapel de lezing ‘Geneeskundig Toevoorzigt, van 

barbier tot Büchner’ plaats. Spreker is de heer J.J.H. Bik,arts. 

 

In het jaar 1855, nu 150 jaar geleden, overleed in Gouda de zeer geliefde en geachte stadsdoctor 

Willem Frederik Büchner, die meer dan 50 jaar op voortreffelijke wijze zijn patiënten behandelde en 

als voorzitter van de Commissie voor Geneeskundig Toevoorzigt, precies 200 jaar geleden opgericht, 

een grote invloed had op de gezondheidszorg in onze stad. Büchner was bovendien een 

wetenschapsman, die enkele boeken over diverse medische onderwerpen heeft geschreven. Boeken die 

thans nog in ons Streekarchief aanwezig zijn. 

Deze te herdenken feiten zijn aanleiding de historie van de gezondheidszorg in Gouda en de invloed 

die de overheid er op trachtte uit te oefenen, voor het voetlicht te brengen. Niet alleen in de tijd van 

Büchner, maar ook in de tijd er voor, waarin de barbier de eerste stappen in de praktische geneeskunde 

zette. Tevens zullen enige ziekten, die in het verleden heersten, de aandacht krijgen en de pogingen om 

deze, zonder de kennis waarover wij nu beschikken, te bestrijden. Hoe dankbaar mogen wij de 

pioniers in de gezondheidszorg zijn, die de geneeskunst tot de hoogte hebben gebracht, die wij nu 

gewoon vinden, want in de “goede oude tijd” is veel angst en pijn geleden. 

 


