
2007-10-08 : 75-jaar die Goude / Bekommernis en meedogen in de 19e eeuw  
   

We kunnen terugzien op een zeer geslaagde avond, met een verassende ontvangst van de ongeveer 
400 leden en genodigden in de St. Janskerk. Met een ontvangst door figuranten en bestuursleden in 
bij de tijd van Büchner passende stijl.  

    

     

     

     

   

 

      

    

 

 

 welkom door 

figuranten en 

       bestuursleden die 

Goude       

    voorzitter en vice-        

voorzitter     

      allen in passende 

stijl 

Voorzitter Nico Habermehl, tevens inleider van het nieuw uitgegeven boek van dr. Büchner, vertelde meer over 

het werk van Büchner in het armlastige en vervuilde Gouda van de eerste helft van de 19e eeuw. Het eerste 

exemplaar werd aangeboden aan mw. Thewessen, lid Raad van Bestuur van het Groene Hart Ziekenhuis. De 

lezing van Marita Mathijssen over de burgerinitiatieven ter verbetering van de maatschappij in de negentiende 

eeuw trok een ademloos gehoor.  

 

      

 

     

  

  lezing van Nico 

Habermehl  

       en Marita 

Mathijsen 

                  spreken voor een geboeid 

luisterend publiek 



      

      aanbieding van het boek aan dr. 

Thewessen 

  Marita Mathijsen krijgt een 

bijzonder geschenk 

  een echt 

'kousenbandtasje' 

Na afloop konden de gasten onder het genot van een hapje en drankje nog nagenieten van diverse acts van het 

theatergezelschap De Gelderse Roos. Dr. Büchner zelf liep rond in de kerk, maar er waren ook 

ook volksvrouwen, lichtekooien, muzikanten en burgers uit de 19e eeuwtijd die zich mengden onder de gasten.  

 

 
 

 

 

                       de goed verzorgde 

catering 

  uitleg over oude 

geneesmethoden is aanwezig 

       en 

lichtekooien  

 

Het nieuwe boek van Büchner werd massaal ingeslagen: 350 exemplaren door het Groene Hart Ziekenhuis en 

meer dan 220 exemplaren door aanwezige leden. Desgewenst kon het boek zowel door de bewerker als door dr. 

Büchner worden gesigneerd.  

    

       de auteur signeert op verzoek het boek 
   dr. Büchner tekent 

zelf 

  de fotograaf 

gefotografeerd 
   afscheid  



De reacties van leden en gasten waren positief. Zoals een van de emails luidde: "het was afsof de 
kerk weer was als vroeger, een goede en feestelijke sfeer, overal groepjes mensen in gesprek, al 

die historische kostuums, je waande je terug in de tijd."  
"Complimenten, een Historische Vereniging als die Goude kijkt niet alleen terug, maar heeft ook de 
toekomst".  

                

 

   

              

 


