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Lezing 14 november, aanvang 20.00 uur 

Maandagavond 14 november vindt in de Agnietenkapel de lezing 

‘GOUDA “levend” water in de stad’ plaats.  

Sprekers zijn Hans Suijs, bestuurslid van de Historische 

Vereniging die Goude en  

Eric Blom, projectleider van de Gemeente Gouda. 

De sprekers zullen die avond waterkennis uit het verleden 

opdiepen om een nieuwe richting te geven aan ons toekomstige 

omgaan met water en de stad. 

Het plan “Cultureel en Havenkwartier” wordt toegelicht, 

evenals het plan “Leven met water”. Hiertoe is een consortium 

gevormd waarin o.a. gemeente Gouda, het Watergilde van die 

Goude, Hoogheemraadschap Rijnland, Rijksdienst voor de 

monumentenzorg, Zuid Hollands bureau voor toerisme, etc. Zij 

werken aan het weer doorvaarbaar maken van de stad en willen 

het water haar oorspronkelijke rol teruggeven. 

 

Cursus Goudologie 

Op 15 oktober j.l. is dankzij grote bestuurlijke inzet van het 

Historisch Platform Gouda de unieke cursus Goudologie van 

start gegaan. Een 25-tal geïnteresseerde Gouwenaars gaan 

lessen volgen over de verschillende aspecten van de Goudse 

geschiedenis. Samen met gerenommeerde historici heeft het 

bestuur van het Platform een lespakket samengesteld dat door 

de cursisten tot nu toe als goed van niveau en zeer 

informatief wordt beschouwd. 

De cursus, verdeeld over 10 zaterdagen, begint om 10.00 uur en 

eindigt ca. 12.00 uur. 

De verzorging van de lokaliteit, catering en visuele 

begeleiding rust nu op enkele bestuursleden van het Platform.  

Om het enthousiasme van deze kleine groep op peil te houden 

zou het prettig zijn wanneer enkele leden van de historische 

verenigingen/stichtingen de helpende hand willen toesteken bij 

de begeleidende werkzaamheden. Deze bestaan ruwweg uit het 

aanwezig zijn van 9.30 uur tot ca. 12.30 uur, het gereedmaken 

van de zaal, koffie/thee zetten en tijdens de pauze schenken, 

het installeren van de beamer, laptop en projectiescherm, 

alsook het bedienen van deze apparatuur. Na gebruik dient de 

apparatuur weer opgeborgen te worden. De hulpverlener helpt 

ook bij het afwikkelen van de vuile vaat, maar staat daarbij 
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niet alleen. Meestal zijn 2 à 3 mensen aanwezig, waaronder een 

bestuurslid. 

Wie twee maal per jaar dergelijke steun wil verlenen meldt 

zich bij Marianne van der Veer secretaresse van de stichting, 

0182 513301 of bij Henk Vente penningmeester, 0182 532016. 

Eventueel aanmelden voor het volgen van de cursus in het 

najaar van 2006 kan bij het Streekarchief Midden Holland, 0182 

521821. 

 

 

Persbericht 

In Gouda zijn veel organisaties op uiteenlopende wijze bezig 

met het verleden van de stad op cultureel, historisch en 

museaal gebied. Rond de recente eeuwwisseling kwam een groep 

actieve bestuurders van deze organisaties bijeen om te 

bespreken hoe door structurele samenwerking een versterking 

van de erfgoedsector als geheel, maar ook van, de 

afzonderlijke organisaties bereikt kon worden.  

Op 6 september 2000 leidde dit gelukkige initiatief tot de 

oprichting van de Stichting Historisch Platform Gouda waarin 

meer dan tien organisaties hun onderlinge contacten, steun en 

belangen formaliseerden. 

De viering van het vijfjarig bestaan van het Platform, heeft 

gestalte gekregen in een publicatie waarin een tiental 

bijdragen van de leden is opgenomen. Prominente historici 

hebben artikelen geschreven over het Goudse 

archeologieonderzoek, de cartons van de Goudse Glazen, 

inventarisatie van de Oude Begraafplaats, de Goudse 

museumschatten, het Binnenhavenmuseum, het gebruik van oude 

landkaarten, de regionale historische bibliotheek en de glas-

in-lood ramen van de Turfmarktkerk. 

Het boekje getiteld ”Een hand vol erfgoed” Vijf jaar 

Historisch Platform Gouda is tot stand gekomen dankzij een 

bijdrage van het Prins Bernhard Cultuurfonds, het VSB fonds en 

de steun van de Gemeente en de leden van het Platform. Het is 

verkrijgbaar bij de aangesloten historische stichtingen en 

verenigingen en de betere boekhandel.  

Verkoopprijs bij de boekhandel € 15,00                                                                          

Voor leden van de aangesloten verenigingen € 12,50                                             

 

Ledenwerfactie 

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 

 

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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