
  

    Aan de docenten geschiedenis 

    van de Goudse middelbare scholen 

 

 

 
Beste docent, 
 
Van april tot en met september 2022 viert Gouda haar 750-jarig bestaan. Tal van feestelijke activiteiten 
staan op het programma. Een mooie gelegenheid voor u om de geschiedenis van de stad waar uw 
leerlingen op school gaan, onder hun aandacht te brengen. We verwijzen u o.a. naar onze website, als u 
nog niet zo bekend bent met de historie van de stad (https://www.diegoude.nl/publicaties/).  
 
Ook de geschiedenisprijs die Die Goude jaarlijks uitreikt, staat in het schooljaar 2021-2022 in het teken 
van het 750-jarig bestaan. We doen dat in samenwerking met het Streekarchief Midden-Holland (SAMH; 
https://samh.nl/), te vinden op de eerste etage in de Chocoladefabriek. 
 
Na de zomervakantie liggen in het archief 8 onderwerpen klaar over de geschiedenis van Gouda. Nu u uw 
leerlingen van de voorexamenklassen HAVO en VWO voorbereidt op het maken van een profielwerkstuk, 
kunt u hen warm maken voor het maken van een werkstuk over een van de volgende onderwerpen: 
Gouda en het vrouwenkiesrecht  Gouda en W.O.II 
Gouda en migratie    Gouda en de tijd na W.O.II 
Gouda en de Marokkaanse gemeenschap  Gouda en de vluchtelingen (Belgische/Hongaarse/Syrische) 
Gouda en de popcultuur   Gouda en de epidemieën (cholera/griep/corona) 
 
In het archief liggen dozen of mappen klaar met per onderwerp archiefstukken en boeken over deze 
thema’s. 
We hebben gekozen voor onderwerpen uit een niet al te ver of zelfs eigentijds verleden. Natuurlijk 
kunnen leerlingen ook op zoek gaan naar andere onderwerpen uit de lange rijke Goudse geschiedenis. 
Het personeel van de balie in het archief weet hen zeker op weg te helpen. 
Leerlingen kunnen via de website het materiaal reserveren, een plaats in de studiezaal aanvragen en bij 
de balie het materiaal ophalen. 
Voordeel voor de leerlingen en voor u is dat zij kennis maken met het archief, met archiefmateriaal en 
vooral dat het materiaal direct voor hen beschikbaar is. 
Verdere informatie over de geschiedenisprijs vindt u op 
https://www.diegoude.nl/werkgroepen/geschiedenisprijs/ 
 
We hopen, dat veel leerlingen in het komende schooljaar werkstukken maken over de Goudse 
geschiedenis en vooral dat zij in overleg met u ze opsturen om mee te dingen naar de geschiedenisprijs. 
 
Met vriendelijke groet, 
Jury geschiedenisprijs Die Goude, 
Marijke de Jong, Sander Enderink, Mark Berckenkamp en Paul van Horssen 
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