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        Nieuwsbrief september 2014, no. 70 

In deze nieuwsbrief van de Historische Vereniging die Goude vindt u onder andere informatie over de 
lezing van 13 oktober en een oproep van de Werkgroep Ruimte. 

 

Zaterdag 11 oktober 2014: Van de grote naar de kleine Sint Jan 

Op zaterdag 11 oktober a.s. organiseert de Vereniging voor Nederlandse Kerkgeschiedenis (VNK) in 

samenwerking met de Historische Vereniging die Goude de 25
ste

 Dag van de Nederlandse 

Kerkgeschiedenis. Het thema is: “Van de grote naar de kleine Sint-Jan, Vijfentwintig jaar 

kerkgeschiedenis in Nederland en Gouda”. In het vorige nummer van deze Nieuwsbrief heeft het hele 

programma gestaan. Daarin stond nog niet vermeld dat de Jubileumbundel rond 11.30 uur zal worden 

uitgereikt aan de burgemeester van Gouda, Milo Schoenmaker, en aan de voorzitter van die Goude, 

Gerard van Ham. De bundel Terug naar Gouda. Religieus leven in de maalstroom van de tijd is tot 

stand gekomen onder redactie van Paul Abels, Jan Jacobs en Mirjam van Veen. In de bundel komen 

ook opmerkelijke aspecten uit de kerk- en religiegeschiedenis van Gouda aan de orde, waar mogelijk 

geplaatst in het bredere perspectief van de Nederlandse kerkgeschiedenis.  

 

De dag begint om 11.00 uur (inloop vanaf 10.30 uur) en wordt gehouden in de Oudkatholieke kerk H. 

Johannes de Doper, Hoge Gouwe 107, Gouda. 

 

 U kunt zich nog tot 4 oktober aanmelden bij de secretaris van de VNK: Christiaan Ravensbergen 

(kerkgeschiedenis@gmail.com of 020-4234482). Aan deelname zijn geen kosten verbonden.  

 
Stadhuisdienst zoekt vrijwilligers 
Een belangrijke werkgroep van die Goude is de Stadhuisdienst. De leden van de stadhuisdienst 

zorgen er bijna elke zaterdag voor dat ons fraaie stadhuis op de Markt is opengesteld. Zij begeleiden 

de bezoekers en verkopen boeken van die Goude. Zij vinden het een voorrecht om af en toe een paar 

uur in zo’n middeleeuws gebouw te mogen werken voor een goed doel: de kennis van de stad Gouda 

en haar monumenten bevorderen. 

Hoewel het aantal leden van de stadhuisdienst nog aanzienlijk is, namelijk zo’n 25 mannen en 

vrouwen, moet er af en toe iemand afhaken. Aanvulling is om die reden zeker gewenst. Vandaar de 

oproep aan leden die best wat meer voor die Goude willen doen, maar niets zien in regelmatige 

deelname aan bestuur of werkgroepen.  

 
Nadere informatie en aanmelding graag bij Gerrit Stam, coördinator van de Stadhuisdienst, per mail 

bereikbaar via gerrit.etty.stam@hetnet.nl, telefonisch via 0182-518508 
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Maandag 13 oktober 2014: lezing om 20.00 uur aan de Westhaven 27  

Vluchtelingenopvang 1914-1918, in Nederland en in Gouda                                              

Honderd jaar geleden begon de Eerste Wereldoorlog, een thema dat in de lezingenreeks van de 

Historische vereniging die Goude niet mag ontbreken. Wie, zoals inleider Paul Moeyes, in het 

Nederland van de jaren zestig opgroeide met de Tweede Wereldoorlog, wist dat er ook een Eerste 

geweest moest zijn. Pas toen hij na zijn studie Engels ging promoveren, begreep hij hoe de Great War 

in Engeland diepe sporen had getrokken en ging hij zich 

afvragen wat er tijdens de Eerste Wereldoorlog in 

Nederland was gebeurd. Een klein en neutraal land, te 

midden van de strijdende partijen: het kon toch niet zo 

zijn dat een wereldoorlog ongemerkt voorbij was 

gegaan? Terwijl de wereld van Ieper tot Gallipoli op 

bloedige wijze kennismaakte met de moderne tijd, hield 

Nederland zich weliswaar in militair opzicht afzijdig, maar 

speelde het een essentiële rol in de Duitse en Britse 

oorlogspolitiek. Voor het Duitse keizerrijk was Nederland 

de belangrijkste doorvoerhaven en een onontbeerlijke handelspartner, voor de Britten de zwakke 

schakel in hun economische zeeblokkade. Vier jaar lang moest de Nederlandse regering zich 

verweren tegen de diplomatieke druk van de ene partij zonder de andere te bevoordelen. Voor onze 

bevolking uitte de oorlog zich vooral in schaarste en economische achteruitgang en in het opvangen 

van tienduizenden vluchtelingen. Nederland tijdens de Eerste Wereldoorlog bleek een rijk, intrigerend 

en onontgonnen onderzoeksgebied.  

 

Dr. Paul Moeyes (1957) is in staat die veronachtzaamde 

periode in de geschiedenis van Nederland op 

aanstekelijke wijze in beeld te brengen. Voor die Goude 

gaat hij speciaal in op de vluchtelingenproblematiek, een 

actueel thema, dagelijks op TV gevoed met beelden. 

Voor de stad Gouda was dat 100 jaar geleden zichtbare 

realiteit, toen duizenden Belgen verbleven in het kamp 

aan de Graaf Florisweg. 

 

Paul Moeyes is docent Engelse letterkunde en 

geschiedenis aan de Educatieve Hogeschool van 

Amsterdam. Hij promoveerde op de schrijver Siegfried Sassoon onder de titel  'Scorched glory' en 

leverde bijdragen aan tijdschriften als Neophilologus, Armamenteria, Historisch Nieuwsblad en 

Rijksmuseum Bulletin. Bij De Arbeiderspers verscheen van hem het boek Buiten schot; Nederland 

tijdens de Eerste Wereldoorlog. Recent was hij co-auteur van Nederland neutraal met portretten van 

negen Nederlandse hoofdrolspelers in de jaren 1914–1918. Paul Moeyes is vice-voorzitter van de 

Stichting 100 jaar Nederland en de Eerste Wereldoorlog. 

 

Werkgroep Ruimte: Beroep bij de Raad van State 
Sinds ongeveer twee jaar kent die Goude een Werkgroep Ruimte, ook wel Ruimtegilde genoemd. Die 

werkgroep wordt bemand door twee bestuursleden, namelijk Jan de Haan en Han Breedveld. 

Daarnaast overweegt nog een derde bestuurslid, Bianca van den Berg, om tot de werkgroep toe te 

treden. Bianca is deskundige op het gebied van de Monumentenzorg en zal dus specifieke inbreng 

kunnen hebben over cultuurhistorische aspecten. 

Deze werkgroep zet het werk voort van een vroegere Werkgroep Ruimte. Die werkgroep had in die tijd 

ook leden die niet tot het bestuur behoorden. Wij zouden het op prijs stellen, als er zich onder de 

lezers van de Nieuwsbrief opnieuw geïnteresseerden bevinden. Dat horen we dan graag via onze 

secretaris, of rechtsreeks via e-mail: han.breedveld@planet.nl. 

Onze werkgroep houdt zich bezig met de ruimtelijke ordening in Gouda, en dan met name met de 

cultuurhistorische en cultureel-maatschappelijke aspecten daarvan. Dat is overigens niet zo’n ernstige 

beperking, want in de ruimtelijke ordening heeft bijna elk onderwerp een cultuurhistorische of een 

cultureel-maatschappelijke achtergrond. Maar wij willen wel graag de doelstelling van onze vereniging 



in de gaten houden, en ons dus niet met alle mogelijke andere stedenbouwkundige akkefietjes in de 

stad gaan bemoeien. 

Het is de bedoeling dat de Werkgroep Ruimte met de gemeente overlegt over het beheer en de 

ontwikkeling van alle delen van de stad. Onze leidraad daarbij zal het boek 'Stad van de Gouwenaars’ 

zijn, ofwel het Straatnamenboek, zoals de meesten het kennen. In dit boek wordt immers de 

ontwikkeling van alle stadsdelen geschetst, en wordt beschreven wat cultuurhistorisch en cultureel-

maatschappelijk van waarde is. Die waarden willen wij graag vasthouden, ook bij verdere 

ontwikkelingen.  

 
(bron: http//schielandshogezeedijk.nl) 

 

Eén van de onderwerpen waar wij ons op dit moment mee bezig houden, is het 'Bestemmingsplan 

Schielands Hoge Zeedijk'. Dit bestemmingsplan beslaat het gebied van Croda (de vroegere 

Kaarsenfabriek) en het industriegebied in de oorspronkelijke zelling van de Hollandsche IJssel, tussen 

de Schielands Hoge Zeedijk en de rivier. Wij hebben bezwaren tegen dit plan, omdat het naar onze 

mening qua bebouwingsdichtheid en bebouwingshoogte (tot wel meer dan 40 m hoogte!) veel te veel 

ruimte laat. En dat, terwijl de bestaande bedrijven daar helemaal niet om gevraagd hebben. Dit plan 

brengt dus onnodig het kwetsbare stadssilhouet in gevaar. Dat raakt direct aan de doelstellingen van 

die Goude en daarom hebben wij aan de bel getrokken. Verder hebben wij ook zorgen om de situatie 

nabij de Watertoren, en om het uiterlijk van de oevers van de Hollandsche IJssel ter plaatse van het 

plangebied. 

Wij hebben onze zienswijzen aan de gemeente kenbaar gemaakt, maar dat heeft geen effect gehad. 

De raad heeft het bestemmingsplan vastgesteld, zonder in te gaan op onze bedenkingen. Onze 

vereniging vindt dit geen goede zaak. Hoewel wij wel graag op goede voet willen blijven met het 

bestuur van de stad, vinden wij de risico’s van dit plan zó groot, dat wij tegen het besluit van de raad 

beroep hebben aangetekend bij de Raad van State. Wij vragen aan de Raad van State om ons 

beroep gegrond te verklaren en het besluit van de gemeenteraad tot vaststelling van dit 

bestemmingsplan op de door ons aangehaalde punten te vernietigen. 

Dit beroep loopt nu ruim negen maanden. De Raad van State heeft inmiddels een deskundig bureau 

verzocht om een advies uit te brengen over het beroep van die Goude en van nog een groot aantal 

andere bezwaarden, met name omwonenden. Dat advies ligt er, en aan ons is door de Raad van 

State gevraagd om daarop commentaar te leveren. Begin september heeft het bestuur van die Goude 

ingestemd met de reactie die de Werkgroep Ruimte had voorbereid. 

Dat is de stand van zaken. Wij houden onze leden op de hoogte van de verdere gang van zaken. 

Han Breedveld 

 
Vooraankondiging boekenmarkt, 22 november 2014 
Net als vorige jaren organiseert die Goude eind november weer een boekenmarkt. Daar zullen 

behalve die Goude diverse organisaties hun boeken en prenten over de geschiedenis van Gouda 

aanbieden. Noteert u alvast in uw agenda: 22 november van 11 tot 16 uur boekenmarkt in het 

Stadhuis op de Markt. 

 

 
 
 



Een actieve rol tijdens “Gouda bij kaarslicht”? 
Op vrijdag 12 december a.s. is de binnenstad weer in de ban van Gouda bij Kaarslicht. Tienduizenden 

bezoekers trekken langs onze monumenten en evenementen, met als hoogtepunt het ontsteken van 

de lichtjes in de kerstboom uit Kongsberg.  

 

De Stichting Gouda bij Kaarslicht zoekt inwoners die goed bekend zijn in de binnenstad en die een 

actieve, begeleidende rol willen spelen in de aanloop naar kaarsjesavond. Van 14.30 tot 17.00 uur 

staan zij op verschillende locaties in de stad om een toelichting te geven op historische panden, 

programmaboekjes met wandelroutes uit te delen en andere vragen te beantwoorden. Voor wie dat wil 

zijn kostuums (monnikspijen e.d.) beschikbaar. 

Heeft u belangstelling, stuur dan een e-mail naar Janneke Verbaan, bestuurslid van de Stichting 

Gouda bij Kaarslicht. Zij nodigt u dan uit voor een introductiebijeenkomst op 25 november a.s. 

Uw e-mail graag naar jannekeverbaan@yahoo.com. 

 

Vier lezingen over Herodotus in Gouda 
De afdeling Gouda van de Historische Onderwijsvereniging Livius organiseert in de maand november 

vier lezingen over Herodotus (ca. 485 v.Chr.- 425/420 v. Chr.). Jona Lendering gaat in op diens 

Historiën uit het jaar 429 v. Chr., de wonderlijke verhalenbundel die vaak wordt getypeerd als ‘s 

werelds oudste geschiedenisboek. Het behandelt de oude koninkrijken van Babylonië, Lydië, Perzië 

en Egypte en beschrijft in detail de oorlogen tussen de Perzen en de Grieken in de 5e eeuw v. Chr. 

Herodotus behandelt in de Historiën uitgebreid de zeden en gewoonten van volken in verre landen en 

geeft levenslessen. 

De lezingen worden gehouden op zaterdagmiddag 8, 15 en 22 november (14.00-16.00 uur) en op 

zaterdagmorgen 29 november (09.30-11.30 uur), steeds in het Houtmanszaaltje, Punt 15 te Gouda.  

Deelname aan de lezingencyclus kost € 97,50.  

Informatie en aanmelding via Marjan Koning : 06-51 95 17 12.  
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