TERUGBLIK OP HET EERSTE DECENNIUM

Wanneer een kind de eerste 10 levensjaren heeft voltooid, voorspoedig is opg,ègroeid en zich in een goede gezondheid verheugt, is
dit voor de ouders alleszins een reden tot blijdschap en dankbaarheid.
Terecht mag zich daarom het Bestuur van "Die Goude" erover
verheugen, dat -de vereeniging, nu zij op haar eerste decennium kan
terugzien, blijken heeft ·gegeven van gezonde levens- en werkkracht en het steeds stijgend ledental bewijst, ·d at ,de belangstelling
voor ·de geschiedenis van de stad en haar omgeving voortdurend
toeneemt.
Het initiatief tot opriching van den Kring werd genomen door
de heeren Dr. Mr. J. Smit en A. R. van de Putte. Begonnen werd
met de oprichting van een voorloopig comité, waarin ook de heeren
Deken B. M. J. v..in Rooy, D. A. Goedewaagen, H. de Groot, P.D.
Muylwijk en P. de Vos zitting namen..
Deze heeren werden bij de eerste bijeenkomst op 7 October 1932
definitief tot bestuursleden ·gekozen.
Bladeren we de eerste vers!agen nog eens na, dan lezen we, dat
bij ·deze oprichtingsvergadering zich opgaven 37 leden, welk getal
op heden 'tot 403 is aangegroeid.
Het doet goed te zien, dat gedurende de afgeloopen periode alles
in het werk is gesteld om naar tijd en omstandigheden datgene te
bereiken·, wa't men zich in het oprichtingsprogramma had voorgesteld.
In een lange reeks van lezingen en voordrachten werden verschillende onderwerpen uit de stadsgeschiedenis belicht. Wij noemen
daarvan:
,,Ontstaan en groei van Gouda", Dr. Mr. J. Smit.
,,Hieronymus van Beverningh", P. D. Muylwijk.
,.De oudste kaarten van Gouda", H. de Groot.
,,Waarom dokter Balbian tweemaal begraven werd", P. D .
Muylwijk.
,.Het ontstaan van de pijpenindustrie van Gouda", D. A. Goedewaagen.
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,,De zeven glasvensters uit het klooster der Regulieren", W. A .
F. X. Hoffman.
,,Ontstaan en ontwikkeling der Goudsche Librye" , H. de Groot.
,,Oud-Burgemeester Metelerkamp van Gouda", P . D. Muylwijk.
,.Het landschap tusschen IJsel en Lek", P. van Balen.
,,Over de eerste pijpmakers in Gouda", D. A. Goedewaagen .
.,Pieter Post, de bouwmeester van de Waag", Dr. Ir. G. A.C. Blok.
,,Stijl en stedenschoon", Ir. J. Gratama .
. ,,Goudsche geneeskundigen in vroegeren tijd", Dr. J. B. F. van Gils ..
.,De pest en haar bestrijding", Dr. J. M. Buwalda.
.,Johan Maurits van Nassau-Siegen en zijn bouwmeesters", Dr. Ir..
G. A. C. Blok.
,,Middeleeuwsche landontginningen", P. van Balen.
.,Bange dagen uit Gouda's verleden", P. D. Muylwijk .
.,De Goudsche Hofjes", G. C. Helbers .
.,Een door velen navertelde legende van De Lange van Wijngaar.den", P . D. Muylwijk.
,.Inleiding tot de Gothiek", H. J. M . Basart.
,,Gouda en de inundatielinie van 1672", P. van Balen.
',.Over de boekdrukkunst en de wiegedrukken", C. A. M. Spruijt.
,,Het ontstaan en d-e ontwikkeling van ,h et pijpmakersgilde tot1686", D. A. Goedewaagen.
,,Inleiding tot de Renaissance". H. J. M. Basart.
,,Tapijtkunst en Goudsche wevers", Mej. Dr. G.T. van IJsselsteyn.
,.Het leprooshuis en de leprozen te Gouda", J; H. Carlier.
Het zomerseizoen is meermalen benut tot het houden van uit.-stapjes, vooral in de omgeving. Voor deze excursies bestond steeds
groote belangstelling, blij'kende uit he't aantal deelnemers en deelneemsters. Wij noem·en de volgende:
Een rondwandeling door Gouda met hezoek aan: Het OudeVrouwenhuis op den Kleiweg, het Collatiehuis, de Werkinrichting
en het Waaggebouw.
Bezoek aan verschillende historische gebouwen in Schoonhoven:
Raadhuis, Prot. kerk en Waag.
Een autotocht naar Haastrecht (Raadhuis) en Oudewater: Raadhuis, voormalige Kapel der Reguliere Nonnen , de Heksenwaag, een
_kaaspakhuis.
Een uitstapje naar Bergambacht en omgeving: Oude molen, gerestaureerde oud-Hollandsche boerderij "Bouwlust" ( 1671).
Een excursie naar Antwerpen: Drukkerij Plantijn, tentoonstelling:
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.,Pijp en Tabak" enz. Eenige voorgenomen tochten konden tengevolge der oorlogs~mstandigheden totno-gtoe niet plaatshebben. Door
de zorgen der vereeniging werden de leden in Sept. 1942 nog in
de gelegenheid gesteld de interessante prenten-tentoonstelling_ in
de Librye te bezoeken.
Door het organiseeren van een cursus in oud-schriftkunde
(palaeographie) onder leiding van Mej . Dr. M. A. C. M. van
Hattum werd voor belangstellenden de mogelijkheid geschapen zich
in de beginselen van deze studie in te werken.
Wat de actie naar buiten betreft memoreeren we de pogingen
door het Bestuur aangewend tot voorkoming van het dempen der
Nieuwe-Haven en de afbraak van het Collatiehuis (Looyhalle).
De voorgenomen sloping van het "Tolhuis" werd voorkomen mede
door de actie van "Die Goude".
Een begin werd gemaakt met het doen bezoeken van het Stedelijk
Museum en het Pijpenmuseum door de leerlingen van de Centrale
Kopschool. Deze proef is zeer geslaagd en zal, wanneer gunstiger
omstandigheden terugkeeren, zeker worden voortgezet.
Door aansluiting bij het Comité "Goudsche Glazen", den Bond
"Heèmschut" en de Vereeniging "Hendrick de Keyser" gaf "Die
Goude" blijk ook het historische en cultureele werk van andere
vereenigingen naar vermogen te willen steunen.
Tenslotte wijzen wij nog op de 3 -bundels Bijdragen, die in den
loop dez,e r periode versc):ienen en in ruime mate verspreid zijn.
Deze verzamelde opstellen van verschillende schrijvers zullen
voor de toekomst vastleggen, wat door ijverige nasporingen uit
Gouda's geschiedenis is achterhaald en belangrijk wordt geacht.
Wij sluiten met den wensch, dat "Die Goude" bij een tweede
lustrum op een even vruchtbare en afwisselende periode moge terugzien_als aan ·h et einde van het eerste decennium.
HET BESTUUR.
1 Dec. 1943.

