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Ik ga iets
verklappen.
Al vallen de mussen van het dak, regelmatig speelt ‘Het regent
en het is November,/ weer keert het najaar en belaagt/ het
hart…’ et cetera van J.C. Bloem door mijn hoofd. Mijn favoriete
gedicht over mijn favoriete seizoen.
Ik hou van de herfst, veel meer dan van de zomer en niet alleen vanwege het weer
en het prachtige strijklicht. Nee, ik ben dol op het najaar vanwege de bedrijvigheid.
Zodra de zomervakantie achter de rug is, barst er een enorme energie los in
uitgeverijen, schouwburgen, musea, archieven, bibliotheken. Het nieuwe seizoen
schreeuwt van de daken: We gaan beginnen!

Word donateur van
de bibliotheek Gouda!
www.bibliotheekgouda.nl/ikworddonateur

Breng met een klein gebaar een grote
verandering in het leven van een
Gouwenaar. Samen maken
we Gouda creatiever,
slimmer en socialer.

Erna Staal

Zo ook in de Chocoladefabriek. Voor het derde jaar openen we vol trots het
culturele seizoen op zaterdag 9 september met de manifestatie START.
De hele dag kan je een kijkje komen nemen en informatie krijgen over alle
aanstaande activiteiten en evenementen van bibliotheek, streekarchief en
drukkerswerkplaats. En natuurlijk ook dit najaar staan weer 2 edities van Kruim’s
Komedie in de planning (zie voor data de agenda in het hart van dit tijdschrift).
Wil je na de vakantie nu toch eindelijk eens je Frans, Engels, Spaans of Italiaans
bijspijkeren? Het kan. Met je kinderen naar de workshops Lego Programmeren,
leren hoe je (geheime) familiegeschiedenis te onderzoeken of gezamenlijk de
liefdesannonces van toen en nu vergelijken? Het kan. Een intieme Clubavond met
een (literair) auteur bijwonen? Colleges filosofie? Een Parkbios of Boekenbios?
Het kan. Is er iets dat we nog niet aanbieden? Wie weet kan het toch.
Deel je ideeën en wensen met ons!
En ik zou graag je aandacht en inzet vragen om met ons gezamenlijk de strijd
tegen laaggeletterdheid in Gouda aan te gaan. Vanaf september biedt de
Chocoladefabriek onderdak aan het Taalhuis. Nieuwkomers en ingezetenen die
moeite hebben met lezen en schrijven kunnen hier op elke mogelijke manier
geholpen en/of doorverwezen worden. Zegt het voort.
En dan ga ik nog iets verklappen (niet verder vertellen). In de slotregel van
Bloems gedicht is sprake van ‘dit lege hart’. En dat pas ik in mijn gedachten
altijd aan. Eigenlijk mag dat natuurlijk niet, maar goed, het is mijn hoofd,
nietwaar? Dus als ik ’s ochtends door het Vromanparkje wandel en de
Chocoladefabriek binnenloop, dan galmt het rustig: ‘Altijd November,
altijd regen./ Altijd dit volle hart, altijd.’
Ik hoop dat je met net zoveel plezier en enthousiasme de weg weet te vinden
naar de Chocoladefabriek. We staan met zijn allen voor je klaar. Elk seizoen.
Erna Staal, directeur bibliotheek Gouda
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DE JONGENS
& DE MEISJES
VAN DE
CHOCOLADEFABRIEK

Omschrijf jezelf in de meest pure vorm?
In de meest pure vorm ben ik erg vriendelijk,
behulpzaam en zorgzaam.
Wat is het meest vreemde/grappige/
ontroerende wat je tijdens je werk hebt
meegemaakt? Ik heb helaas nog geen
vreemde/grappige/ontroerende ervaringen
tijdens mijn werk gehad. Daarvoor werk
ik eigenlijk te kort bij het Streekarchief
Midden-Holland.
Je werkdag is top als… Als ik weer iets
nieuws heb geleerd. Gelukkig raak ik
voorlopig nog niet uitgeleerd bij het
Streekarchief.

ZÜBEYDE RENDA-CAVUSOGLU
Medewerker Archief en Publiek
Streekarchief Midden-Holland
Werkzaam sinds 4 juli 2017

Wie is je grote held en waarom?
Mijn moeder is mijn grote heldin.
Zij staat namelijk altijd voor ons klaar.
Wat is je favoriete chocola?
Ferrero Rocher en Kinder Bueno.
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Waarop ik haar heb uitgelegd dat ik een
medewerker van de bibliotheek was, dat
de boekhandel niet de gehele
Chocoladefabriek had overgenomen, maar
slechts een zaal in gebruik had gedurende
de verbouwing van de winkel. Ik verwees
haar vriendelijk naar de zaal en ze vertrok
enigszins beduusd naar Boekhandel...
Verkaaik, om daar alsnog haar boek te
ruilen.
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JAN WUBBE HISKES
Medewerker front office en programmering
de Bibliotheek Gouda
Werkzaam sinds februari 2017

adam fields

Omschrijf jezelf in de meest pure vorm?
Poeh wat een moeilijke vraag! Ik zou
zeggen dat ik enthousiast, spontaan,
leergierig en behulpzaam ben.

arie koomen

22 sept | 21.00 uur | comedyticket.nl of bij Kruim aan de bar
Powered by:

Wat is het meest vreemde/grappige/
ontroerende wat je tijdens je werk hebt
meegemaakt?
In de zomer kwam er een mevrouw aan
mijn balie, die een in cadeaupapier verpakt
boek neerlegde met daarbij de woorden
“Dit boek wil ik graag ruilen”. Toen ik zei
dat we geen boeken ruilen, reageerde ze
met enige irritatie “Waarom niet? Jullie
zijn toch Boekhandel Verkaaik?”.

Je werkdag is top als…
Alle mensen die aan mijn balie komen
tevreden en met een glimlach het pand
weer verlaten óf als een kind me vertelt
hoe tof hij de Lego-les vond.

INGE VAN DE KUIL
Officemanager Sales & Marketing
Kruim
Werkzaam sinds mei 2017
Omschrijf jezelf in de meest pure vorm.
Zorgzaam, grappig en lief
Wat is het meest vreemde/grappige/
ontroerende wat je tijdens je werk hebt
meegemaakt? Het meest memorabele,
mag dat ook?
De samenwerking met alle collega’s, het
teamwork. De Steenlandzaal omtoveren
tot een prachtige dinerzaal. De stappen die
we als bedrijf zetten en daarbij alle dagen
minstens 1x de slappe lach. Ik voel me
alsof ik hier al jaren werk en hoop dat ook
nog heel lang te mogen en kunnen zeggen.

Wie is je grote held en waarom?
Ik heb niet echt een held, maar de persoon
die daar het dichtst bij in de buurt komt is
mijn opa. Hij heeft mij heel veel geleerd
en is een belangrijke factor in mijn leven
geweest. Hij was er altijd om naar me te
luisteren als ik daar behoefte aan had en
om me te corrigeren wanneer dat nodig
was. Zonder hem was ik niet de persoon
geweest die ik nu ben.

Je werkdag is top als…
Ik bergen heb kunnen verzetten, de
mailbox leeg is en minstens 1x heel
hard heb gelachen.

Wat is je favoriete chocola?
Ik vind alle drie de soorten chocola lekker,
maar mijn guilty pleasure is toch de enige
non-chocolade van de drie, namelijk wit.

Wat is je favoriete chocola?
1x per jaar witte chocola met Sinterklaas.
Er dan zoveel van eten dat je misselijk
wordt en voor een jaar genezen bent.

Wie is je grote held en waarom?
Mijn ouders, omdat ik en mijn zusje een
fijne jeugd hebben gehad en we als gezin
heel hecht zijn. En mijn eigen gezin; mijn
vriend en dochtertje. Ik ben er apetrots op!
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“	Als je de Chocoladefabriek
binnenkomt, loopt het
water je in de mond”
CHRIS BELLEKOM, AMBASSADEUR VAN HET EERSTE UUR:

Hij is fan van de Chocoladefabriek én er een graag geziene
gast. Chris Bellekom heeft banden met alle instituten, het
pand, maar vooral met de mensen. “Even babbelen, links en
rechts zwaaien. Ik vind het fantastisch. Het is er mooier dan
in mijn stoutste dromen.”
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Voor de helderheid: Chris wérkt
niet voor de Chocoladefabriek. En
voor dit enthousiaste verhaal krijgt
hij niet betaald. Maar hij raakt niet
uitgepraat over hoe geweldig hij de
plek vindt voor iedereen in Gouda,
van jong tot oud.
“Mijn kinderen van 7 en 8 komen
er graag, mijn ouders van 66 en
69 ook. En als ZZP’er vind ik het
een heerlijke plaats om te werken.
Gisteren zat ik hier nog van half elf
tot vier. Laptop inpluggen, koffie
halen bij Kruim, werken, even gedag
zeggen bij Corrie en Claudia van
de Drukkerswerkplaats, lunchen en
weer verder werken. Het Internet
is ook nog eens beter dan thuis.”

“	Mooie bibliofiele
uitgaven en
dichtbundels
worden er letter
voor letter gezet”
LETTER VOOR LETTER

Bijzonder is de band die hij heeft
met het pand en alle partners.
“Voordat ik voor mezelf begon
was ik ambtenaar bij de gemeente

Gouda. Ik werkte dus op deze locatie.
Het Streekarchief, dat historische
informatie toegankelijk maakt voor
burgers, draag ik een warm hart toe
omdat ik archivaris ben. De drukkerswerkplaats ken ik nog van de tijd dat
die in de Jeruzalemkapel zat. Mooie
bibliofiele uitgaven en dichtbundels
worden er letter voor letter gezet.
Old school. Voor mij als dichter is dat
prachtig. En de jongens van Kruim
ken ik al jaren. Als je de Chocoladefabriek binnenkomt, loopt het water
je al in de mond. En de bibliotheek
in de Chocoladefabriek is de bibliotheek van de toekomst geworden.
Zó fantastisch dat deze instituten
twee jaar geleden allemaal bij elkaar
zijn gekomen.”

“	Lef en grote
betrokkenheid, dat
is typisch Gouda”
Welke dat precies zijn? Op vrijdag
8 en zaterdag 9 september tijdens
START! 17/18 presenteren alle
partners hun programma voor het
aanstaande seizoen. Met een beetje
geluk kom je er Chris tegen.
“Waarschijnlijk ben ik op zoek naar
koopjes op de boekenmarkt. En wie
weet ben ik eindelijk op tijd om
mij in te schrijven voor een cursus
Spaans of Portugees.”

PARKBIOS draait Ventoux.
Met elkaar aan lange tafels dineren onder de olmen,
Kruim serveert een fantastische maaltijd, passend bij
de film of het thema van de avond.
Liever alleen film kijken? Dat kan ook, je huurt dan je
eigen stoeltje voor de avond
 entoux vertelt het verhaal van vier vrienden die op hun
V
racefiets de Mont Ventoux beklimmen, zoals ze dat dertig
jaar eerder ook hebben gedaan. Het is een zware, maar
gezellige fietstocht tot jeugdvriendin Laura zich meldt

Datum:

vr 8 sept 2017

Prijs film&diner: €28 bibliotheekleden, €29,50 overige gasten*
Prijs film:

€6 bibliotheekleden, €7,50 overige gasten

Locatie:

Vromanpark bij de Chocoladefabriek

*prijs is excl. drankjes
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START! 17/ 1 8
De bewoners van de Chocoladefabriek: Bibliotheek,
Drukkerswerkplaats, Kruim en Streekarchief presenteren hun programmering en pakken deze dag uit
met diverse activiteiten.
De toegang is gratis en je kunt de hele dag komen
kijken, luisteren en proeven van verschillende
kleine activiteiten uit het programma van het
komende seizoen.

BRUISENDE ACTIVITEITEN

Dat toentertijd gekozen is voor een
volledig andere koers, vindt hij getuigen van lef. “Dat is typisch Gouda.
Lef én grote betrokkenheid, dat zie je
ook bij Gouda Bruist, bij GOUDasfalt
en aan het grote aantal vrijwilligers
in de stad. Het is de kracht van onze
stad. De Chocoladefabriek blijft
zich steeds verder ontwikkelen, is
altijd in beweging. Met bruisende
activiteiten voor álle Gouwenaars.”

PARKBIOS

Chris Bellekom

datum: za 9 sept 2017
tijd:

9:00–17.00 uur

entree: gratis
locatie: de Chocoladefabriek

“	Je blijft
lezen omdat je
wilt weten hoe
het afloopt”

SCHRIJVER VIVIAN DEN HOLLANDER:

“	I K VOER DE
SPANNING IN HET
BOEK GRAAG OP”

OUD-LOCO-KINDERBURGEMEESTER
ALIYA EL BOUJJOUFI:
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Het zijn spannende tijden voor Aliya el Boujjoufi
(11 jaar). Ze start namelijk dit schooljaar in de
brugklas van het Antoniuscollege. “Ik zit met
een paar kinderen van groep 8 in de klas, dus
het gaat vast goed.” Ook in boeken houdt ze
van een beetje spanning. We vroegen de voormalige loco-kinderburgemeester van Gouda
waar zij de bibbers van krijgt.
BEN JE EEN FANATIEKE LEZER?

“Soms wel, soms niet. Op school lees ik best veel. Ik vind
van alles en nog wat leuk: van grappige en spannende
boeken tot typische meisjesboeken.

WAT IS JE FAVORIETE SPANNENDE VERHAAL?

“Ik heb eens een serie gelezen van spannende boeken.
Dat waren kleine verhalen met grote avonturen.
‘Ontvoerd in het donker’ was er een van. ‘Mijn moeder
is geen heks’, was een andere. Het verhaal speelde zich
af in het verleden. Het ging over een meisje, van wie de
moeder op de markt werkte. Mensen werden ziek van
haar appels en dachten dat zij er een vloek over had
uitgesproken. Toen gooiden ze de moeder in de gevangenis en moest het meisje op straat slapen. Gelukkig
kwam er een vriend om te helpen. Uiteindelijk kwam
haar moeder vrij.”

DAT KLINKT HEFTIG. WAAROM VIND JE ENGE DINGEN
LEUK OM TE LEZEN?

“Je kunt je zelf goed inbeelden dat zoiets gebeurt.
En je blijft doorlezen om te weten hoe het afloopt.”

WAAR GA JE IN HET ECHT VAN GRIEZELEN?

“Van kleine beestjes als spinnen, maar ook van muizen
en ratten. Die wil ik liever niet tegenkomen. Maar ik ben
niet bang voor grote dieren.”

KOM JE VAAK IN DE BIBLIOTHEEK?

“Vroeger wel, omdat ik een van de Oempa Loempa’s was.
Dat is een groepje kinderen die de Chocoladefabriek bij
van alles helpt, zoals de hulpjes van meneer Wonka in
het boek ‘Sjakie en de Chocoladefabriek’ dat doen. We
maakten bijvoorbeeld opdrachten in de mediawerkplaats. Ik ken er dus goed de weg. Dat was handig toen
ik samen met andere loco- en kinderburgemeesters uit
Nederland een rondleiding kreeg.”

BEN JE ERBIJ TIJDENS DE KINDERBOEKENWEEK?

“Het lijkt me heel leuk, dus ik denk het wel. Lekker
griezelen, dat is grappig.”

WORDT HET VAAK SPANNEND
IN JOUW BOEKEN?

ZE IS AL BIJNA TOE AAN HAAR
HONDERDSTE KINDERBOEK.
IEDEREEN KENT ER WEL EEN PAAR
UIT DE SERIES SPEKKIE EN SPROET,
BLAUW-WIT-VOETBAL OF LISA EN
JIMMY. SCHRIJVER VIVIAN DEN
HOLLANDER UIT REEUWIJK WAS
JARENLANG JUF OP DE PLASWIJCKSCHOOL IN GOUDA. ZE WEET DUS
PRECÍES WAT KINDEREN AANSPREEKT.
IN DE KINDERBOEKENWEEK GAAT ZE
VOOR GROEPEN 3 IETS SPANNENDS
DOEN IN DE CHOCOLADEFABRIEK.
JUIST, OP VRIJDAG DE 13E.
WAT IS ER ZO MOOI AAN
SCHRIJVEN VOOR KINDEREN?
“Alles aan schrijven vind ik leuk: uit
het niets iets bedenken, het creatieve
proces en het resultaat. Schrijven voor
kinderen past bij mij, omdat hun
wereld mij boeit. Voor jonge kinderen
is die magisch en tegelijkertijd veilig
en dichtbij. Voor oudere jeugd is de
wereld al een stuk groter. Vanwege
die afwisseling schrijf ik voor diverse
leeftijden.”

“Vooral bij Spekkie en Sproet, want
dat zijn detectives. Eind juli is het
nieuwste boek uit de serie verschenen,
dat is bedoeld voor kinderen uit groep
5 en 6. ‘Een griezelige ontdekking’
heet het. In de kelder van een landhuis
vinden Spekkie en Sproet zielige aapjes
en bijzondere vogels. Het blijkt om
illegale dierenhandel te gaan.”

HOE DOE JE DAT, MEESLEPEND
SCHRIJVEN?
“Vooral niet te snel verklappen wat er
gaat gebeuren. Ik bouw cliffhangers in.
Zo zorg ik dat de lezer door wil lezen.
Ik zet ze ook graag op het verkeerde
been en vaak gaat er onverwacht iets
mis. Ook kies ik bewust bepaalde
woorden en plaatsen. Zo is een kelder
in een landhuis bijvoorbeeld heel
griezelig.”

WELK GRIEZELIG, ENG BOEK
KUN JE KINDEREN AANRADEN?
“Wacht, ik kijk even in mijn boekenkast. Natuurlijk! De Griezels van
Roald Dahl. Knap hoe hij meneer en
mevrouw Griezel zo eng heeft kunnen
maken. Ze maken elkaars leven zuur
en doen vreselijk tegen elkaar. Verder
vind ik de Maan-zaak van Stuart
Gibbs erg spannend. Dat is een echte
thriller voor kinderen van groep 7 of 8.”

JE KOMT TIJDENS DE KINDERBOEKENWEEK OPTREDEN IN DE
CHOCOLADEFABRIEK. VERTEL!
“’Lekker nooit niet bang’, heet de
voorstelling, die ik speel samen met
muzikant Mattie Poels. Ik vertel het
verhaal en samen zingen we liedjes
over Lisa en Jimmy. Jimmy is stoer,
maar soms heel bang. Voor spoken of
een prik. Via de Brede School komen
op donderdag 12 en vrijdag
13 oktober wel zestien groepen 3
bij ons op bezoek. Er is ook een vrije
voorstelling op vrijdag, waar alle jonge
kinderen welkom zijn. De Chocoladefabriek is een prachtige locatie om op
te treden. Het bruist er, het is er altijd
levendig. Een fantastische
plek in Gouda.”

MEER DAN EEN MAAND
LANG GRIEZELEN IN GOUDA
‘Gruwelijk eng’ is het thema van deze
Kinderboekenweek, die van 4 tot

15 oktober plaatsvindt. Bibliotheek

Gouda komt al eerder in de gruwelstemming. Wij starten direct na de

zomervakantie met activiteiten waar
je de rillingen van krijgt. Lees op
pagina 12 ons hele programma!
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KALENDER KINDERBOEKENMAAND
15 OKTOBER 2017

4 OKTOBER 2017

Boekenbios GVR

Gouds Kinderboekenfeest met workshops en
voorstelling ‘De Kindertemmer’

Bij Boekhandel Verkaaik weten ze meer van boeken.
Met onze boeken weet u meer!
Altijd meer dan 18.000 titels op voorraad.
Acht miljoen titels binnen 24 uur bij u thuis.
Via www.boekhandelverkaaik.nl
Kom kijken in onze geheel vernieuwde winkel!
Op de Lange Tiendeweg 35 te Gouda.

Tijd:

13:15–16:30 uur

Tijd:

Leeftijd: v.a. 7 jr

Locatie: Goudse Schouwburg
Kaarten: verkrijgbaar via de Goudse Schouwburg

11 OKTOBER 2017

Workshop bij ‘Prinsesje Lupine is jarig’ door
schrijfster Hanneke de Jager
Tijd:

13:30–14:30 uur
15:00–16:00 uur

Locatie: Jeugdwerkplaats Chocoladefabriek
Leeftijd: 6–8 jr
entree: €6 jeugdleden, €7,50 overige
gasten jeugd

11 OKTOBER 2017

Beestachtig bezoek van Exotus Serpenti
14:00–15:30 uur
Tijd:
Locatie:	Kinderbibliotheek Goverwelle en
Kinderbibliotheek Oosterweide

entree:

gratis

13 OKTOBER 2017

Beestachtig bezoek van Exotus Serpenti
15:00–16:30 uur
Tijd:

Locatie:	Kinderbibliotheek BloemendaalPlaswijck en Kinderbibliotheek
Brede School de Biep

Entree:

gratis

13 OKTOBER 2017

Voorstelling ‘Lekker nooit niet bang’ met
Vivian den Hollander en Mattie Poels
Tijd:

16:30–17:15 uur

Leeftijd: 4–6 jr & ouders/verzorgers
Locatie: Steenlandzaal Chocoladefabriek

Entree:	€6 (jeugd)leden, €7,50 overige gasten
(jeugd)

14:30-16:45 uur

Locatie: Steenlandzaal Chocoladefabriek
Entree:	€6 jeugdleden, €7,50 overige gasten
jeugd (incl. pauzeverrassing)

17 OKTOBER 2017
Boekenbios GVR
Tijd:

14:30-16:45 uur

Leeftijd: v.a. 7 jr

Locatie: Steenlandzaal Chocoladefabriek
Entree:	€6 jeugdleden, €7,50 overige gasten
jeugd (incl. pauzeverrassing)

19 OKTOBER

Kennismakingsworkshops met de dieren van
Exotus Serpenti
Tijd:

14:00–15:00 uur
15:00–16:00 uur

Leeftijd: durfallen v.a. 6 jr
Locatie: Jeugdwerkplaats Chocoladefabriek
Entree:	€6 jeugdleden, €7,50 overige
gasten jeugd

21 OKTOBER

Gruwelijk enge ‘VR Experience’ met VRSpace
9.45–13.15 uur
Tijd:
13.45–17.15 uur

Leeftijd: v.a. 11 jr (met of zonder ouder/verzorger)
Locatie: o.a. Steenlandzaal Chocoladefabriek
Entree:

incl. consumptie bij Kruim
€22 (jeugd)leden: ouder en kind
(2 personen)
€25 overige gasten (jeugd):

ouder en kind (2 personen)
€11,50 jeugdleden (als je alleen durft)
€13,00 overige gasten jeugd
(als je alleen durft)

Informatie & kaartverkoop via www.bibliotheekgouda.nl
of www.chocoladefabriekgouda.nl, tenzij anders vermeld.
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liefdesoproepen van vroeger én nu
“Je weet dat er iets speelt tussen twee geliefden, maar je kent de afloop niet”
of “Het is een ware kunstvorm vanwege het rijke taalgebruik”

N
14

atuurlijk is hij een romanticus. Dat kan niet anders, als
het je hobby is om de mooiste liefdesoproepen tussen 1850 en 1940
te verzamelen. Door toeval raakte
wetenschapsjournalist en schrijver
Mark Traa in de ban van deze krantenadvertenties. Op 25 oktober, tijdens
de Maand van de Geschiedenis, komt
hij naar de Chocoladefabriek om deze
passie te delen.
Als je op Instagram-account liefdevantoen de berichtjes leest (ook zonder eigen
account te bekijken) snap je direct waarom deze hobby zo uit de hand is gelopen.
Stoppen met lezen is lastig. Het ene na
het andere pareltje van hartstocht komt
langs.
Mark: “Wat mij boeit, is dat deze advertenties een inkijkje geven in het leven
van mensen van toen, die zich onbespied
waanden. Je weet dat er iets is gebeurd
tussen twee geliefden, waarvan je de afloop niet kent. Dat prikkelt de fantasie.
Ik vind het een ware kunstvorm vanwege
het rijke taalgebruik en de bewoordingen.
Zo mooi vind je die nu niet meer. Toch is
de emotie van alle tijden. Iemand wordt
verliefd, kan een ander niet krijgen of
loopt zijn grote liefde mis. Dat ontroert
nog steeds.”

GETRIGGERD
Mark kwam deze advertenties toevallig
op het spoor, vertelt hij. “Bij maandblad
Quest schrijf ik vaak over geschiedenis.
Oude kranten zijn voor mij een belangrijke bron voor citaten. Ik raadpleeg
daarvoor de website Delpher.nl, ontwikkeld door de Koninklijke Bibliotheek.
Deze bevat honderden Nederlandse
kranten vanaf 1618. Een keer zag ik zo’n
advertentie staan. Die triggerde mij zo,
dat ik er meer ging lezen.”
Van het een kwam het ander. Het leidde
tot het boekje ‘Steeds blijf ik u beminnen’ waarin hij de honderd mooiste advertenties uit de periode 1850 en 1940
verzamelde. Het is een prachtige mix
van liefdesverklaringen, contactadvertenties en oproepjes om elkaar in het geheim te ontmoeten. Hij zoekt overigens
gewoon verder. Op Instagram, waar hij
ruim 4000 volgers heeft, zijn de meest
recente vondsten te lezen.
40 MILLE
Dat mensen voor dergelijke oproepjes
waren aangewezen op de krant, is in tijden van Instagram, WhatsApp, mail en
telefoon nauwelijks voorstelbaar. Papier
was destijds hét medium voor geliefden, een trend die kwam overwaaien uit
Engeland. “Bedenk dat contact leggen
erg moeizaam ging. De krant was de
enige manier om die knappe mevrouw
met zwarte hoed te vinden.”
Je liefde ontmoeten, dat gebeurde in de
tijd van paard en wagen vooral in het
eigen dorp. De krant maakte de wereld
een stuk groter. “Door de hoge oplage
kon je wat breder zoeken. Daarom zie
je veel huwelijksaanvragen. De geloofsovertuiging staat er bijna altijd bij: pg of
rc bijvoorbeeld. Het was ongebruikelijk

om met iemand van een ander geloof te
trouwen. Sommige zijn heel zakelijk.
Man met 40 mille zoekt gefortuneerde
vrouw. Dat zou nu ondenkbaar zijn.”
DIKKE PANIEK
Uit andere advertenties spreekt juist
alleen maar emotie. Minnaars die elkaar
in het geheim willen ontmoeten. Mensen die hun liefde dreigen te verliezen.
“Die vind ik het allermooiste. De wanhoop spat ervan af. Je leest erin terug dat
mensen in dikke paniek met hun laatste
centen naar de krant zijn gegaan om een
bericht te plaatsen. Echte mensen, echte
liefde. Het laat je hart sneller kloppen.”
Op woensdag 25 oktober laat Mark Traa
vele voorbeelden de revue passeren. Na
zijn betoog over de passie van vroeger is
de beurt aan Vivien Waszink, taalkundige en schrijver, onder meer van ‘Woord!
de taal van nederhop’. Zij gaat in op de
liefdesoproepen van nu. Mark: “Ik ben
daar natuurlijk niet in thuis. Maar wat ik
lees op hedendaagse datingsites, is veel
minder romantisch en verzorgd dan de
berichten van vroeger. Maar ik laat mij
graag verrassen.”

PRAKTISCHE INFO:
dubbel-lezing Mark Traa en
Vivien Waszink
Datum:
Tijd:
Locatie:
Prijs:

do 25 oktober
20.00 uur
de Chocoladefabriek
€5,50 bibliotheekleden & leden
st. Vrienden van Archief en Librije,
€7,50 overige gasten
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WORKSHOP
GELUKDRUK MAKEN
De Drukkerswerkplaats biedt je de
mogelijkheid met geluk heel concreet
aan de slag te gaan. Je drukt een korte
tekst die jou gelukkig maakt (maximaal
twee zinnen). Onder begeleiding van de
ambachtslieden zet je je woorden zelf
in lood en drukt ze op een van de oude
drukpersen. Uiteindelijk ga je met een
unieke ‘Gelukdruk’ naar huis.
Datum: za 28 okt
Tijd:
13:00-17:00 uur
Locatie:	Drukkerswerkplaats in de
Chocoladefabriek
Prijs:
€20 p.p.*
*	Kaarten verkrijgbaar via de website van de
Bibliotheek: bibliotheekgouda.nl.

ADVERTENTIE

Taalhuis Gouda open
vanaf 5 september!

Claudia Huft, vrijwilliger bij de Drukkerswerkplaats
Beeldend kunstenaar Claudia
Huft, dedrukdoenerij.nl, is altijd
in de weer. Is het niet met haar
eigen (vrije) werk als kunstenaar,
dan wel met een van haar
andere ‘baantjes’. Of je loopt
haar mogelijk tegen het lijf bij
de Drukkerswerkplaats in de Chocoladefabriek, waar zij
als vrijwilliger aan verbonden is. Ondanks het chronisch
gebrek aan tijd, leest Claudia graag. Ze houdt van grootse en meeslepende romans als Kom hier dat ik u kus van
Griet Op de Beeck, waarin ze momenteel aan het lezen
is. “Prachtig geschreven. Het gaat over kapotte mensen.
Zo beeldend en zo droevig, krachtig en mooi tegelijk.
Op mijn nachtkastje ligt De zeer vermoeide man en de
vrouw die hartstochtelijk van bonsai hield, van Peter
Verhelst met prachtige beelden van Kaatje Vermeire, te
wachten. Hier ben ik nog niet aan toegekomen omdat
ik me de afgelopen maanden heb gericht op mijn eigen
boek Snackbarmenuet, dat ik met veel plezier samen
met vriendin/toneelschrijver Sophie Kassies en typografisch
ontwerper Peterpaul Kloosterman heb gemaakt. Ook
een heel bijzonder werk, wat bij de Drukkerswerkplaats
gedrukt en gebonden is, en waar ik heel trots op ben…”

KOM HIER DAT IK U KUS
Kom hier dat ik u kus is een roman
over Mona, als kind, als vierentwintigjarige, en als vijfendertigjarige.
Een verhaal over waarom we worden
wie we zijn, geschreven met humor,
scherpte en veel schaamteloze eerlijkheid. Over ouders en kinderen. Over
kapotte mensen en hoe zij ongewild
anderen ook kapotmaken. Over waar
verantwoordelijkheid eindigt en
schuld begint. Over geheimen en eenzaamheid. Over ziekte en
zwijgen. Over de gevaren van sterk zijn. Over vergeten en niet
kunnen vergeten. Over jezelf durven redden. En natuurlijk ook
nog over de liefde. Omdat dat alles is wat we hebben, of toch bijna.

H
C
A
N
T

Snackbarmenuet is in beperkte oplage gemaakt en er zijn
nog enkele exemplaren van dit prachtige werk
te koop via de Drukkerswerkplaats

E
H
OP

in de Chocoladefabriek.

Ken je iemand die beter Nederlands wil leren spreken, lezen
of schrijven? Wil leren omgaan met computer, internet of de
digitale overheid? Of op zoek is naar een sollicitatietraining?
Dan is het goed om hen te wijzen op de spreekuren van het Taalhuis:
• Iedere dinsdag tussen 13.00 en 15.00 uur
• Iedere donderdag tussen 18.00 en 20.00 uur
Het Taalhuis is te vinden op de eerste verdieping
van de bibliotheek in de Chocoladefabriek.
Een afspraak maken is niet nodig.
Iedereen kan gewoon binnenlopen.

www.bibliotheekgouda.nl
Deze advertentie is mogelijk gemaakt door Leene
Communicatie Academie – www.leeneacademie.nl

Jaco de Vries Faken, eigenaar
Kruim en de Koffiefabriek
Als mede-eigenaar van
Kruim en de Koffiefabriek
is Jaco de Vries-Faken een
druk bezet horecaman.
Dit zorgt ervoor dat hij
minder aan lezen toekomt
dan hij graag zou willen.
Eigenlijk alleen, en wie
herkent dit niet, wanneer
hij met vakantie is.
Toch vroegen we hem
waarin hij momenteel
aan het lezen is. Jaco:

De Dorst van schrijver
Jo Nesbø.
Ik heb het nog niet uitgelezen, maar het is, net als
de meeste boeken die ik
graag lees, een echte
page-turner! Andere boeken die ik kan aanraden,
wanneer je van thrillers
houdt, zijn Selfies van Jussi
Adler Olsen, Ragdoll van
Daniel Cole of In het Water
van Paula Hawkins.

J
T
S
TKA

…
N
A
V
E

DE DORST

Er loopt een moordenaar rond.
De politie vindt het lichaam van een
vrouw; een internetdate werd haar
fataal. Haar verwondingen wijzen
erop dat er een bijzonder agressieve
moordenaar aan het werk is. Hij is in
je huis, hij is in je kamer.
De druk van de media wordt steeds
groter, en de politie weet dat er maar één man is die deze zaak
kan oplossen. Maar Harry Hole weigert terug te keren naar de
plek waar hij ooit bijna alles verloor wat hem lief was. Tot hij
een verband vindt tussen de moordenaar en de enige zaak die
hij niet tot een goed einde bracht.
En hij is uit op bloed.
Wanneer een nieuw slachtoffer wordt gevonden, weet Harry dat
er geen weg terug meer is en dat hij zijn aartsvijand opnieuw
onder ogen moet zien.
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ACTIVITEITEN KALENDER
Bij cursussen,
trainingen en
vakanties staat
alleen de startdatum
vermeld.

SEPTEMBER
02-sep
08-sep
09-sep
13-sep
16-sep
19-sep
22-sep
25-sep
26-sep
27-sep
28-sep

Robotwerkplaats
PARKBIOS draait Ventoux
START! 17/18
Open Monumentendag
Social Media werkochtend
Robotwerkplaats
Prinsjesdag
Kruim’s Komedie
Taalcursus Italiaans & Spaans
Cursus blindtypen TypeWorld Kids
Taalcursus Frans & Spaans
Cursus Basisvaardigheden computer
Taalcursus Spaans, Italiaans & Engels
Cursus Fotobewerking lezing Lust & Liefde door Anton van Hooff

OKTOBER
18

01-okt
02-okt
04-okt
05-okt
07-okt
10-okt
11-okt

13-okt
14-okt
15-okt
17-okt
18-okt
19-okt
21-okt

25-okt
26-okt
27-okt
28-okt
29-okt

Sneak peak Popronde Gouda
Cursus Autobiografisch Schrijven
Kinderboekenfeest
College Klassieke Oudheid door Anton van Hooff
Inspiratiemiddag voor geschiedenisdocenten
Robotwerkplaats
Vaste archiefbezoekersbijeenkomst
Workshop met schrijfster Hanneke de Jager
College Klassieke Oudheid door Anton van Hooff
Social Media werkochtend
Voorstelling Lekker nooit niet bang!
Herfstvakantie
Boekenbios GVR
Boekenbios GVR
Workshops Lego Mindstorms, Workshops Lego We Do
Workshop Exotus Serpenti
Robotwerkplaats
Gruwelijk enge VR experience
Presentatie bundel Piet Gerbrandy
Lezing Steeds blijf ik u beminnen door Mark Traa & Vivien Waszink
College Klassieke Oudheid door Anton van Hooff
Cursus Fotoalbum Maken
Clubavond
Werelddag audiovisueel erfgoed
Workshop Maak je gelukdruk
Wintertijd

NOVEMBER
01-nov

04-nov
04-nov
08-nov
10-nov
15-nov
17-nov
18-nov
18-nov
22-nov
23-nov
24-nov
29-nov

Training Online Marketing door Loes Vork
College Klassieke Oudheid door Anton van Hooff
Nederland leest
Robotwerkplaats
Koesteren of in de container?
Social Media werkochtend
College Klassieke Oudheid door Anton van Hooff
Kruim’s Komedie
College Filosofie door Peter Berg
Cursus Stamboomonderzoek voor beginners
Week van de Mediawijsheid
Robotwerkplaats
Intocht Sinterklaas
College Filosofie door Peter Berg
iPad training
Nationale Verander je wachtwoordendag
College Filosofie door Peter Berg

DECEMBER
01-dec
02-dec
05-dec
06-dec
07-dec
13-dec
14-dec
15-dec
16-dec
22-dec
23-dec
24-dec
25-dec
25-dec
28-dec
31-dec

Start Goud voor oud
Robotwerkplaats
Sinterklaasavond
College Filosofie door Peter Berg
Nationale Vrijwilligersdag
Social Media werkochtend
Workshop Computer veilig & schoon
Gouda bij Kaarslicht
Robotwerkplaats
Clubavond
Kerstvakantie
Kerstavond: Chocoladefabriek open tot 17 uur
Eerste Kerstdag: Chocoladefabriek gesloten
Tweede Kerstdag: Chocoladefabriek gesloten
Workshops Lego Mindstorms
Workshops Lego We Do
Oudjaar: Chocoladefabriek open tot 17 uur
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ADVERTENTIE

Kijkje
in
de
keuken
van
…
DE VERSTANDIGE KOK
In de 16de en 17de eeuw lieten patriciers
en kooplieden in de Republiek der Verenigde
Nederlanden buitenhuizen bouwen
waar men 's zomers verbleef. Om aan
de vraag naar tuinboeken te voldoen
verscheen eerst in 1661 De verstandige hovenier, in de volgende drukken uitgebreid met De verstandige kok en De verstandige
confituurmaker, later nog met De Hollandsche slachttijd.
De Verstandige Kok is het enige gedrukte Noord-Nederlandse
kookboek uit de 17de eeuw waarvan de sporen nog steeds
zijn terug te vinden in kookboeken van deze tijd en toevallig
heeft het Streekarchief Midden-Holland dit ouderwetsche
kookboek in haar (Librije)collectie!
Alle vooroordelen over de 17de eeuw kunnen meteen
overboord gegooid worden na het lezen van dit kookboek,
waarin een behoorlijk aantal recept staan voor het stoven
van alderley Groen. Dat maakt mij als verstokt groente-eter
zeer enthousiast. Het boek staat vol met recepten over het
bereiden van wilde chicorei of het maken van salades met
paardenbloemen of zuring; laat dit nou weer helemaal hip
zijn onder moderne foodies. Hieronder een modern recept
met zuring in de hoofdrol uit een van mijn favoriete
hedendaagse kookboeken Plenty van Yotham Ottolenghi.
Omdat ik niet zo’n fan ben van boterbonen, vervang ik
deze verstandige kok als ik ben - door kikkererwten.
Cathelijne Timmermann
medewerker Communicatie bij het streekarchief

Bak de kikkererwten/bonen in de boter. Doe
dit in porties.
Zorg dat de pan goed warm is, bedek de bodem
met erwten/
bonen en bak ze op halfhoog vuur in 3 minu
ten goudbruin.
Roer ze om tijdens het bakken. Doe de eerste porti
e in
een schaal en herhaal tot alle kikkererwten/b
onen licht
gebakken zijn. Bij de laatste portie doe je de bosu
i,
knoflook, peper en zuring erbij. Bak alles nog
een
minuutje aan. Doe alle kikkererwten/bonen
weer in de pan,
breng op smaak met zout en laat afkoelen of
lauw worden.
Breng op smaak met citroensap en sumak.
Schep de kikkererwten/bonen op de borden en
verdeel
de feta, de kruiden en de zuring over de borde
n.
Een beetje olijfolie erbij zodat de smaken goed
in
elkaar overlopen, omscheppen en opeten!

Ingredienten
onen uit blik
450 g kikkererwten of boterb
60 gram boter
4 eetlepels olijfolie
neden)
8 bosuitjes (in ringen fijnges

1 teen knoflook gehakt
ringen gesneden
2 rode pepers, zonder zaad in
200 gram zuring
1/2 theelepel zout

1 1/2 eetlepel citroen
s
150 gram goede feta in brokje
besjes
2 theelepels sumak (gemalen
ar bij
van de pruikenboom, verkrijgba
t)
Turkse/Marokkaanse supermark
dille of kervel
een handvol verse kruiden als
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Clubavonden
Een Clubavond, dat betekent de Chocoladefabriek in clubsetting.
Een klein podium in het hart van het pand, gelegen op de ‘grens’
tussen Kruim en Bibliotheek. En precies daar maken wij graag de
cross-over tot smeltkroes van food en (non)fictie, lach en literatuur,

DE
GME W ONE
AN
Een kleine
mensheid
geschied

enis

JOS PA
LM

E

erdere Clubavonden, met Pieter Hilhorst,
Merlijn Schoonenboom en Midas Dekkers waren
een succes. De ongedwongen, intieme sfeer, het
makkelijke contact met de sprekers, zorgden er tijdens
deze voorgaande edities voor dat je als publiek echt
onderdeel uitmaakte van een bijzondere avond.
Dit najaar organiseren we in ieder
geval één Clubavond, speciaal ter
gelegenheid van de Maand van de
Geschiedenis, dat dit jaar Geluk als
thema heeft. Onze gast is Jos Palm.
Jos Palm is historicus en journalist,
schrijft voor Trouw en Historisch
Nieuwsblad en is redacteur en
presentator van OVT, het radioprogramma van de VPRO. Hij schreef onder andere
De vergeten geschiedenis van Nederland en Oerend hard
het onmogelijke høkersleven van Ben Jolink. In oktober
verschijnt zijn nieuwe boek De Gewone Man, een kleine
mensheidgeschiedenis, over de gewone man die er
altijd al is geweest, maar waarover je niets leest in
de geschiedenisboeken.
Palm laat ‘gewone mannen’ zien. Vanaf de vroege oudheid tot het heden, vanaf het moment dat hij rechtop
kan lopen totdat hij thuis op de bank mag zitten. We
zien hem als slaaf, horige, arbeider en kleine sappelaar.
We leven met hem mee op de slagvelden van Waterloo
en Verdun. We lezen hoe hij zich liet misleiden door
Napoleon, Hitler en Stalin, en ook hoe hij uiteindelijk
het meest gaat verwachten van de democratie. Brood,
spelen en stemrecht, en af en toe een extra pilsje of
complimentje: dat is voldoende. Op basis van historische
bronnen en egodocumenten vertelt Palm het verhaal
van de kleine, gewone mensen, hun problemen,
verlangens en onvrede. Verplicht leesvoer dat laat zien
waar het onbehagen in onze tijd vandaan komt.

Wil je vooraf iets eten bij Kruim? Dan kan dat, met een
combi-ticket ben je verzekerd van een avondvullend
programma: vooraf genieten van een overheerlijke
(vegetarische) hamburger om vervolgens aan te
schuiven voor Jos Palm.
Clubavonden worden mede mogelijk gemaakt door de
enthousiaste medewerking van Boekhandel Verkaaik. En
zijn zij natuurlijk ook tijdens de Clubavonden aanwezig,
zodat iedereen een eigen exemplaar van het boek door
de spreker kan laten signeren.
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Activiteit: Clubavond met Jos Palm
Datum:

vr 27 okt 2017

Tijd:

inloop vanaf 20:00 uur, aanvang 20:30 uur

Locatie:

Chocoladefabriek Gouda, Klein Amerika 20

Prijs:	€5 bibliotheek- en SVAL-leden
€7,50 overige gasten
€15 combi-ticket leden
€17,50 combi-ticket overige gasten
Noteer alvast in je agenda:
Activiteit: Clubavond met Tom Lanoye – programma
Boekenweek 2018
Datum:

vr 16 mrt 2018

Tijd:

inloop vanaf 20:00 uur, aanvang 20:30 uur

Locatie:

Chocoladefabriek Gouda, Klein Amerika 20

Prijs:

€10 bibliotheek- en SVAL-leden
€12,50 overige gasten

	€20 combi-ticket leden
€27,50 combi-ticket overige gasten

Warme Weken
Kom je in november en december
in de Chocoladefabriek, dan tref
je onze hartverwarmende programmering rondom Sinterklaas
en Kerstmis en speciale acties
voor de kwetsbare senioren in
Gouda.

H

et begint met de intocht van
Sinterklaas, dit jaar gepland op
zaterdag 18 november. Dan kun je
natuurlijk bij ons terecht om de
intocht met z’n allen live op groot
scherm te kijken. Trek in pepernoten
en warme chocolademelk? Dat kan
geregeld worden!
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Natuurlijk ontbreekt ook de werkplaats
van de Gouden Pieten niet in de
Chocoladefabriek, zodra Sint in het
land is, draait de Pietenwerkplaats
op volle toeren. Alhoewel we wel
vernomen hebben dat de Pieten een
bijzonder plannetje hebben bedacht
dit jaar… Benieuwd wat dat gaat zijn?
Wij ook!

Als vanouds doen we mee aan Gouda
bij Kaarslicht. Dit jaar op vrijdag
15 december. Die dag kun je vanaf een
uur of drie optredens bezoeken, maar
ook geven! Heb je plannen voor Gouda
bij Kaarslicht en denk je dat dit past bij
de Chocoladefabriek, neem dan gerust
contact met ons op, samen maken we
die dag tot een feest. Van ons kun je in
ieder geval verwachten dat er optredens
zijn van verhalenvertellers, of het nou
in gesproken of gezongen woord of
beeld is, dat maakt niet uit. Ook is er
weer een Midwinterstamppottenbuffet
en ontsteken we de lichtjes in de
kerstboom. Kortom, jong en oud(er)
zijn van vroeg tot laat van harte
welkom. Alle ‘bewoners’ van de
Chocoladefabriek staan die dag paraat
om je een warm onthaal te geven!

Do it yourself
En dan willen we nog graag de actie bij
Goud(a) voor Oud onder de aandacht
brengen. De hele maand december kun
je bij Kruim ‘Uitgestelde Koffie’ bestellen. Hoe dit in zijn werk gaat? Simpel,
je bestelt 1 of meerdere ‘Uitgestelde
Koffie’s’ (€2,30 p.st.) en rekent deze af.
Wij verzamelen de opbrengst en organiseren hiermee een leuke middag voor
een groep Goudse ouderen. Het gaat
hierbij om ouderen die meer aandacht
verdienen dan dat zij normaal gesproken krijgen. Afgelopen jaren zijn er in
samenwerking met Stichting Present
verschillende middagen georganiseerd.
Mede door deze ‘Uitgestelde Koffies’
was het mogelijk ouderen even heerlijk
in het zonnetje zetten!

WAT HEB JE NODIG:
✔ Papier
✔ Schaar
✔ Liniaal
✔ Potlood
✔	Eventueel een vouwbeen en wat
lijm of stickertjes

Cadeau doosjes vouwen
in 9 stappen
Doosjes, je kunt er niet genoeg van hebben, altijd handig én leuk!
Verpak er cadeautjes in voor de feestdagen, snoepjes om uit
delen of reorganiseer je losse kantoorspulletjes, zoals paperclips
of punaises. In de Chocoladefabriek gebruiken zelfs de drukkers,
zelf gevouwen bakjes, om tijdelijk inkt in te bewaren.

1

Gebruik voor het papier bijvoorbeeld pagina’s uit
een glossy tijdschrift, oude posters of bladzijdes
uit een afgeschreven boek. Het papier moet wel
een beetje stevig zijn. Je kunt natuurlijk ook
knutselpapier gebruiken.

3
5

2
el	Voor een doosje met een deks
tje heb je 2 vierkante papiertjes
nodig; het ene papiertje knip je
kleiner (circa 0,5-1 cm) dan het

andere. Als je papier diagonaal
vouwt, kun je zien of het mooi
vierkant is. Je kunt het natuurlijk
ook exact uitmeten.

ier
	Leg de mooie kant van het pap
enbuit
de
dt
naar beneden, dit wor
kant van het doosje. Bepaal het

44
	Vouw de vier hoeken naar het
midden, je krijgt nu een soort
envelopje.

	Vouw nu 2 tegenover liggend
e

zijkanten naar het middelpunt
en leg ze weer plat. Maak mooie

scherpe vouwen, eventueel met
behulp van een vouwbeen.

Vouw nu de twee andere zijkanten naar het middelpunt.

middelpunt van het papier door
met een liniaal een diagonaal
kruisje in het midden te zetten.

gende zijkanten naar de
punten van dit vierkant.

8

6

9
7

	Vouw nu weer de punten zonder

knipjes naar het midden en zet de
zijkanten omhoog. Dit worden de
zijkanten van het doosje.

25

er
	Vouw het papiertje we
is,
helemaal uit. Als het goed
het
in
t
heb je nu een vierkan
midden. Knip vanuit 2 overlig

ten van het
	De 2 andere zijkan
punt over de
doosje vorm je door de
te vouwen
geknipte flapjes heen
t doosje.
naar het midden van he

	Zet eventueel de 4 hoeken op
de
bodem vast met wat lijm of een
stickertje.

	Herhaal de stappen met het

andere papiertje, het iets grotere
velletje wordt het deksel.

ADVERTENTIE

POPRONDE
GOUDA

BLIK VOORUIT
VERWACHT
IN 2018:

JANUARI

‘Uitstromend, in het
pluche van de zaal’.

23 JUNI 2018

Parkbios draait
‘Priscilla Queen of
the desert’

POPRONDE.NL

HET GROOTSTE GRATIS REIZENDE
MUZIEKFESTIVAL VAN NEDERLAND

26 JANUARI

MAART

17 – 24 JUNI

POËZIEWEEK 2018
De Drukkerswerkplaats presenteert
Goudse
Dichtersbundel
Met 24 gedichten van
24 dichters

Clubavond

Culturele Week:
Gouda is divers!

Ladies day in de
Chocoladefabriek:
over historische
vrouwen met inhoud

24 JUNI

Gouda kleurt roze

Bedenk jij de nieuwe naam
voor ons tijdschrift?

ZO
1 OKT

Vreemd toch, die vraagtekens op de cover van dit tijdschrift?
Vonden wij eigenlijk ook. We zijn nog steeds op zoek naar een
goede titel. Wellicht kan jij ons verder helpen.
Ben jij degene die de meest originele/aansprekende naam bedenkt, dan ontvang
je een leuk cadeautje en krijgt natuurlijk een eervolle naamsvermelding in onze
volgende uitgave!
Verras ons maar! Ideeën kunnen worden gemaild naar: k.bos@gouda.org
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ADVERTENTIE

CURSUSSEN, TRAININGEN,
WORKSHOPS EN MEER
Voor het gehele aanbod van de bibliotheek, te zien op de
komende 3 pagina’s, geldt dat meer informatie en kaarten
Gouda
TAALCURSUSSEN
Het is ontzettend fijn om een
vreemde taal te kunnen spreken,
om meer te leren over andere culturen en hun aard. Nog leuker wordt
het wanneer je dit niet alleen doet,
maar met anderen samen, want je
leert van elkaar.

verkrijgbaar zijn via www.bibliotheekgouda.nl.
VROEGBOEKKORTING
Wanneer je vóór 31 augustus 2017 je
taalcursus boekt, krijg je 5% korting
op de cursusprijs! Let op: dit aanbod
geldt niet in combinatie met andere
kortingen.
De Bibliotheek biedt cursussen in
de talen Spaans, Italiaans, Engels en
Frans. Meer informatie over de verschillende niveaus vind je terug op
onze website.
Je kunt je ook inschrijven voor de
taalcursussen via de website of aan
de balie in de Stadsbibliotheek. Wees
er op tijd bij, anders grijp je misschien mis!
CURSUS ONLINE MARKETING
Wil je leren hoe social media werkt,
en een online marketingplan maken
voor jouw bedrijf of organisatie?
Dat kan tijdens de cursus Online
Marketing!

jeroen leenders

kristel zweers

10 nov | 21.00 uur | comedyticket.nl of bij Kruim aan de bar
Powered by:

Heb je belangstelling voor het leren
van een vreemde taal maar twijfel je
nog over welke taal of cursusniveau
het beste bij je past? Kom dan op za
9 sept 2017 tussen 09:00–17:00 uur
naar Start!17/18. Alle taaldocenten
streven ernaar die dag aanwezig te
zijn, zodat je met hen persoonlijk in
gesprek kunt gaan over de taal, de
manier van lesgeven en om samen
te kijken welk leerniveau het beste
zou aansluiten op jouw kennis en
ervaring. Je kunt die dag zelfs enkele
‘speed-workshops’ volgen, zodat je
echt kunt meemaken hoe het er in
de lessen aan toe gaat.

In 12 lessen leer je o.a. hoe social
media werkt, de kenmerken van een
goed vindbare site, wat het nut is
van bloggen en van nieuwsbrieven,
de mogelijkheden van Facebook,
LinkedIn, Twitter, Pinterest, Instagram en Youtube, je maakt een
online marketingstrategie, leert hoe
je die zo efficiënt mogelijk uitvoert
en hoe je de resultaten meet.
Je leert dus veel. Maar wat eigenlijk
nog veel belangrijker is: je gaat het
ook uitvoeren!
Het resultaat: je bedrijf of organisatie wordt online zichtbaar en
herkenbaar. Je werkt consequent
en met resultaat aan je doelen,

zoals het vinden van klanten, het op
gang brengen van een dialoog of het
bevorderen van kennis.
De training is geschikt voor startende en gevorderde ondernemers, voor
mensen in secretariële functies die
hun bedrijf online willen versterken en voor andere mensen die met
behulp van online marketing een
concreet doel willen bereiken.
Docent Loes Vork van Vork Communicatie is ervaren social media
trainer en communicatieadviseur
voor diverse bedrijven. Zij is in staat
om online marketing begrijpelijk
uit te leggen en de voorwaarden
te scheppen voor een succesvolle
strategie. Plezier, interactie en delen
van wat jij te bieden hebt, zijn
daarbij de sleutelwoorden.
De cursus is inclusief uitgebreid
werkboek, huiswerk (waar je steeds
twee weken de tijd voor hebt) en een
besloten Facebookgroep voor vragen
en onderlinge uitwisseling.

Activiteit: cursus Online
Marketing
Datum: wo 1 nov 2017 t/m
18 apr 2018
Tijd:
19:30-21:30 uur
Duur:	12 bijeenkomsten,
eens per 2 weken
m.u.v. vakanties en
feestdagen
Prijs:	€337,50 leden, €375
overige gasten
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TYPEWORLD KIDS; DE LEUKSTE
CURSUS COMPUTERTYPEN
Ook dit seizoen bieden we de cursus
TypeWorld Kids weer volop aan.
Tegenwoordig is er namelijk bijna
niets meer waarvoor je de computer
niet gebruikt en met een typediploma
op zak ben jij er helemaal klaar voor!
TypeWorld Kids is een typecursus in
de vorm van een game, geschikt voor
kinderen van 10 t/m 12 jaar (groep
6, 7 en 8). Je leert tijdens het gamen
blind typen met tien vingers. Het
programma is interactief en volledig
online. De methode is uniek door de
begeleidermodule die eraan gekoppeld is, waardoor er door de docent
gevolgd kan worden hoe jij je huiswerk maakt en hierop terugkoppeling gegeven kan worden. De cursus
is ook geschikt voor kinderen met
dyslexie.

Let op! Het is best een intensief programma, want je krijgt niet alleen 1
uur per week les, maar per dag ben
je ook een kwartier bezig met oefenen, daarom is het belangrijk dat je
zelf enthousiast bent over deelname.
Datum:

ma 25 sept t/m
15 jan 2018*
Tijd:	15:45-16:45 uur of
17:00-18:00 uur
Duur:
14 lessen
Prijs:	€168 jeugdleden,
€178 overige gasten
jeugd, prijs is incl.
examen- en licentiekosten
*	Komen deze data niet uit?
De cursus Typeworld Kids wordt
ook vanaf 22 januari 2018
gegeven.

ROBOTWERKPLAATS
Ben je dol op programmeren, bouwen en robots, tussen de 6 en 15 jaar
en heb je de workshop ‘Lego We Do’
of ‘Mindstorms’ gevolgd op school
of bij de Bieb? Kom dan meedoen in
onze Lego Robotwerkplaats en ontdek de spannende wereld van robots,
opdrachten en programmeren!

SENIORWEB CURSUSAANBOD
Ook dit seizoen biedt de Bibliotheek in samenwerking met SeniorWeb
verschillende computercursussen voor senioren (55+) aan, waaronder:
cursus Basisvaardigheden Computer (Windows)
In de cursus Basisvaardigheden wordt in 10 lessen geleerd wat een computer
kan en hoe u hem moet bedienen: van briefje of e-mail schrijven tot zoeken
op internet.
Tijd:
di 09:30–12:00 uur
Duur:
10 lessen 26 sept t/m 28 nov 2017
Prijs: 	€85 voor leden/voordeelmetjebiebpas, overige gasten: €95,
dit is incl. lesmateriaal
cursus Fotobewerking
Tijdens deze cursus wordt geoefend en geleerd hoe alle digitale foto’s goed
georganiseerd opgeslagen worden, hoe foto’s bewerkt kunnen worden en
naar eigen smaak en inzicht worden verbeterd.
Dit gebeurt met gebruik van eigen camera en laptop. Vergeet daarom vooral
niet de bijpassende kabeltjes mee te brengen. Enige vaardigheid in het
gebruik van Windows is een pré. Deze cursus is niet bedoeld voor tablets.
Tijd:
Duur:
Prijs:

do 09:30–12:00 uur
3 lessen 28 sept t/m 12 okt 2017
€42,50 leden, €50 overige gasten, dit is incl. lesmateriaal

cursus Fotoalbum maken
Tijdens deze cursus wordt geoefend en geleerd hoe met eenvoudige
middelen, én met de nodige eigen creativiteit, een digitaal fotoalbum wordt
gemaakt. Van het maken van de foto’s tot het bespreken van het uiteindelijke
album en alles wat daarbij komt kijken. Dit gebeurt met gebruik van eigen
camera en laptop. Enige vaardigheid in het gebruik van Windows is een pré.
Deze cursus is niet bedoeld voor tablets.
Tijd:
Duur:

do 09:30–12:00 uur
4 lessen 26 okt t/m 16 nov 2017
1 terugkomdag op 21 dec 2017
Prijs:
€65 leden, €77,50 overige gasten, dit is incl. lesmateriaal
Het is mogelijk de cursussen Fotobewerking en Fotoalbum maken te
combineren.

Tijdens de Robotwerkplaats kan je
zelf aan de gang met opdrachten,
eigen creaties en nieuwe modellen
van robots. Hiervoor moet je enige
basiskennis bezitten over Lego We
Do en Lego Mindstorms. Bijvoorbeeld
doordat je onze beginnersworkshop
hebt gevolgd. Tot het einde van het
jaar is er iedere twee weken een Robotwerkplaats, en met het ingaan
van het nieuwe jaar zelfs elke week!
Ook kijken we samen met jou of we
binnenkort een Lego robotcompetitie kunnen opzetten.
Activiteit:	Robotwerkplaats in
de Jeugdwerkplaats
Voor wie: 	Voor alle kinderen
die in het bezit zijn
van het Mindstormen/of WeDocertificaat
Prijs:
€7,50
COLLEGES FILOSOFIE EN KLASSIEKE
OUDHEID VOOR VOLWASSENEN
De Bibliotheek organiseert ieder
seizoen een reeks colleges Filosofie
en Klassieke oudheid. Deze colleges
hebben een thematische samenhang, maar zijn ook los bij te wonen.
Dit najaar wordt de collegereeks
Klassieke oudheid, van Anton van
Hooff, met als thema Lust & Liefde,
voorafgegaan door een lezing met
ditzelfde onderwerp op donderdagavond 28 sept. 2017. Om alvast een
tipje van de sluier op te lichten.
Docent Peter Berg studeerde filosofie
in Leiden en Utrecht. Momenteel doceert hij levensbeschouwing en filosofie aan Hogeschool InHolland. Zijn

wijsgerige belangstelling gaat vooral uit naar Kant, Hegel, Nietzsche,
Heidegger en Derrida. Hij werkt aan
een onderzoeksproject met als voorlopige titel ‘Heidegger en Klee over
kunst: ambiguïteit en stemming’.
Docent Anton van Hooff is historicus,
gespecialiseerd in de klassieke oudheid. Anton van Hooff is jarenlang
verbonden geweest aan de Universiteit van Nijmegen. Hij houdt zich
verre van de ivoren toren. Hij geeft
met regelmaat lezingen waarin hij
verbanden legt tussen de klassieke
tijd en huidige maatschappelijk thema’s. Ook schreef hij een aantal boeken over diverse onderwerpen uit de
oudheid voor een breder publiek.

CURSUS AUTOBIOGRAFISCH
SCHRIJVEN
Autobiografisch schrijven is een vak
apart, het doet iets anders met je
dan erover vertellen. Het bestaat
uit de vierslag: associëren, schrijven,
voorlezen, luisteren. Door de aard
van de schrijfopdrachten krijg je een
andere en vaak verrassende kijk op je
levensverhaal, dat je dacht zo goed
te kennen.
Iedereen kan deelnemen aan deze
cursus. Ieder leven is bijzonder en iedereen kan schrijven over zijn eigen
belevenissen. Het gaat niet om “mooi
schrijven”, er is geen “goed of fout”
alleen of iets waar en uit het leven
gegrepen is.
datum: 	7 lessen van ma 2 okt
t/m 20 nov 2017
tijd:
13.00-16.00 uur
docent: Beatrijs Lubbers
prijs: 	€105 leden,
€122,50 overige gasten

Activiteit:colleges Klassieke
Oudheid – Lust & Liefde
datum:	5 colleges van wo 4 okt
t/m 8 nov 2017
tijd:
10:00-12:00 uur
locatie:	Steenlandzaal,
Chocoladefabriek
prijs:	passe-partout €58 leden, €65 overige gasten
	per college €13 leden,
€14,50 overige gasten
activiteit: colleges Filosofie –
Verantwoording & Geweten,
Kierkegaard en Lévinas over
ethiek
datum: 	4 colleges wo 15 nov t/m
6 dec 2107
tijd:
10:00-12:00 uur
locatie: 	Steenlandzaal,
Chocoladefabriek
prijs:	passe-partout: €46 leden,
€52 overige gasten
per college: €13 leden,
€14,50 overige gasten

Gouda
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ADVERTENTIE

De Goudse Drukkerswerkplaats is een van de jongste drukkerswerkplaatsen die Nederland rijk is. De pers, de letters, het papier:
een groep enthousiaste handzetters en drukkers houden een
ambachtelijke druktechniek levend die aan de wieg staat van

Rondlopen in je favoriete boek?
VR maakt het mogelijk!

prachtige boekproducties. De Stichting brengt boekjes uit onder
het label Sub Signo Leonis. Het maken van een boekje kost
maanden. Het gehele proces van ontwerpen, zetten, vormgeven,
drukken tot en met het binden gebeurt in de Chocoladefabriek.

Laatste bibliofiele uitgave is Snackbarmenuet van
Sophie Kassies en kunstenaar Claudia Huft, die drie
gravures maakte voor het boek.

www.vrspace.nl | virtual reality experts

heycom business technology
Schrijf je liever zelf verhalen?
Gebruik een betrouwbare computer!

www.heycom.nl | hardware + software

De Drukkerswerkplaats Gouda is iedere dag vrij toegankelijk en iedere woensdag volop in bedrijf. Iedere
eerste donderdag van de maand is er Café Romanée
vanaf 20:00 uur. Op die donderdag wordt de werkplanning besproken en worden er nieuwe ideeën uitgezet.
De data voor 2017 zijn: do 7 sept, do 5 okt, do 2 nov en do 7 dec.
Iedereen is op de woensdagen en bij caféavonden
welkom om kennis te maken met de Drukkerswerkplaats.
Op zaterdag 14 oktober wordt Erasmus geëerd in Gouda
met tal van activiteiten op Zotte Zaterdag. De Drukkerswerkplaats is die dag te vinden in het Oude Stadhuis,
Markt 1, Gouda.
Op zaterdag 21 oktober wordt er in de Drukkerswerkplaats een nieuwe uitgave gepresenteerd: BAN,
geschreven door Piet Gerbrandy. Piet Gerbrandy
is dichter en classicus en winnaar van de Jan Campertprijs 2014. Aanvang: 14.00 uur in de Chocoladefabriek,
Klein Amerika 20, Gouda.
Op 11 en 12 november is de Drukkerswerkplaats te vinden
op de Boekkunstbeurs in de Pieterskerk in Leiden.
Daar worden alle uitgaven gepresenteerd en verkocht.
www.drukwerkindemarge.org/over-drukwerk-in-demarge/boekkunstbeurs/

Driestemmig
Toen Claudia Huft aan Sophie Kassies haar gravure
van de snackbarman liet zien, zei Sophie: “Die krijg
ik wel aan de praat.” Het resultaat is een driestemmige monologen interieur. Drie personages: de
snackbarman, een vrouw en een meisje zijn in stil
gesprek. Drie levens komen samen in het universum van de snackbar.
Sophie Kassies gaf de personages in Snackbarmenuet een stem. Claudia Huft gaf ze een gezicht
in zeer persoonlijke kunstwerken. (Typo)grafisch
ontwerper Peterpaul Kloosterman ontwierp het
samenspel van tekst, beeld en typografie. De medewerkers van de Drukkerswerkplaats Gouda maakten het boek op een ambachtelijke manier. Het
resultaat is een buitengewoon gezamenlijk kunstwerk.
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TOEN EN NU

In 2017 zijn er meerdere oude Goudse en bekende panden herbestemd,
voornamelijk tot woningen en appartementen. Herkent u ze nog?

KIJK EENS
WAT IK
VOND OP
ZOLDER…
Ambachtsschool, Graaf Florisweg. Gebouwd in 1931

Regelmatig krijgt het Streekarchief
de vraag of er is belangstelling is
voor een document, boek of foto die
gevonden is bij iemand thuis. Bij het
opruimen van de zolder of het uitruimen van een huis, worden vaak
leuke vondsten gedaan. Documenten of foto’s die in ons acquisitiebeleid passen, nemen we graag op
in onze collectie en zijn erg divers
van aard. Zo kreeg het Streekarchief
vorig jaar een middeleeuws handschrift uit het Margarethaklooster
in Gouda in bruikleen, maar ook een
klein archiefje over de kinderuitzending na de Tweede Wereldoorlog naar Engeland en een prachtig
fotoalbum van de Goudse drukkerij
Koch & Knuttel uit 1933.
Soms moet het Streekarchief ook wel
eens vriendelijk weigeren. Opvallend
vaak worden er bijvoorbeeld (illegale)
krantjes uit de oorlog aangeboden.
Deze zijn blijkbaar veel bewaard
vanwege hun bijzondere karakter,
maar komen dan al vaak voor in onze
collectie. Foto’s waarvan niet be-

kend is wie of wat erop staat hebben
jammer genoeg dan weer weinig
informatiewaarde voor toekomstige
historisch onderzoekers.

Heb jij thuis iets liggen waarvan je
denkt dat dat wél iets is om in de collectie opgenomen te worden, kom
dan naar onze eerste Koesteren of
Containerdag op 4 november in de
Chocoladefabriek. Op deze dag kun
je je vondsten laten bekijken door diverse deskundige medewerkers van
onder andere het streekarchief, de
archeologische vereniging en andere
deskundigen. Misschien heb je bij
het spittenindetuinweleenpijpenkop
gevonden, of kocht je een mysterieus
schaaltje op de rommelmarkt! Als je
iets (nog) niet wilt afstaan en toch

Amvest

benieuwd bent naar de ouderdom
en inhoud, kun je op deze dag terecht. De datering van een foto kan
bijvoorbeeld vaak wel geschat worden.
Verder is er uitleg over hoe je het
beste voorwerpen kunt bewaren,
zodat ze zolang mogelijk gekoesterd
kunnen worden. Anders dan bij het
televisieprogramma Tussen Kunst
en Kitsch, doen de deskundigen
overigens geen uitspraken over de
eventuele geldelijke waarden.
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Militair Hospitaal / Rijksadministratie, Karnemelksloot 1876

White House Development

Kaaspakhuis de Producent, Wachtelstraat. Gebouwd in 1919

White House Development

Koesteren of in de container
vindt plaats op zaterdag
4 november in de Chocoladefabriek tussen 10:00-13:00 uur.
De toegang is gratis.

Meer oude foto’s zien? Ga naar www.samh.nl en zoek in de Beeldbank.

“	WETEN WAAR JE
VANDAAN KOMT, VERRIJKT
JE GESCHIEDENIS”

 owel de toekomst als het verleden beginnen in het
Z
heden. Het heden is eeuwig en wie in het heden leeft
heeft het eeuwige leven. Uiteindelijk worden we allen
bewijsmateriaal voor het bestaan van
het verleden.”
(Jules Deelder in Verborgen Verleden, april 2017)

GEPLANDE CURSUSSEN NAJAAR 2017
■ 18 september en 2 oktober:
Bibliotheek Nieuwerkerk a/d IJssel
■	26 oktober en 2 november: Bibliotheek
Krimpen a/d Lek
■	17 november en 1 december:
Chocoladefabriek Gouda
	Kosten € 15,00 (inclusief koffie/thee en
lesmateriaal).
Meer info en aanmelden via
www.samh.nl/programma

Met die zin vatte sportjournalist Tom Egbers in januari
2016 zijn onderzochte familiegeschiedenis in het NTR
televisieprogramma ‘Verborgen Verleden’, goed samen.
Zijn zoektocht leidde hem onder andere naar zijn opa
in de Eerste Wereldoorlog en de hongersnood in Ierland.
Tragische familieverhalen die Tom zichtbaar ontroerden.
In andere afleveringen deden veel meer Bekende
Nederlanders verrassende ontdekkingen over hun afkomst.
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Het programma ‘Verborgen Verleden’ bestaat al sinds
2010. Met de hulp van het Centraal Bureau voor
Genealogie en vele Nederlandse archieven gaan Bekende
Nederlanders op zoek naar de geschiedenis van hun
familie. Vanaf september 2017 start op NPO 2 weer een
nieuwe reeks van de populaire serie. Onder andere
PVDA-prominent Job Cohen, cabaretière Claudia de Breij
en singer-songwriter Wende Snijders gaan dan op zoek
naar hun nog meestal onbekende familiegeschiedenis.
Heb jij ook belangstelling om je stamboom te onderzoeken, dan hoef je gelukkig niet te wachten totdat je een
Bekende Nederlander bent geworden. In je familiegeschiedenis duiken is namelijk voor iedereen weggelegd.
Veel bronnen zijn tegenwoordig digitaal beschikbaar
via internet en een bezoek aan een archief brengen kost
niets. Wel belangstelling voor het verborgen verleden
van je familie, maar niet zo goed weten hoe te beginnen?
Volg dan dit najaar een korte cursus ‘Stamboomonderzoek voor beginners’, gegeven door deskundige medewerkers van het streekarchief. In twee bijeenkomsten
word je vertrouwd gemaakt met de bronnen die je
kunt raadplegen en leer je hoe je deze moet gebruiken.
Onder begeleiding van de docent ga je zelf op zoek naar
genealogische en historische informatie in het archief
en op het internet, zodat je je eigen familiegeschiedenis
kunt vastleggen.

TIPS OM THUIS ALVAST TE BEGINNEN MET
STAMBOOMONDERZOEK:
■	Raadpleeg (oude) familieleden. Heb je nog een
oma of oudtante, ga daar dan zo snel mogelijk
langs om vragen te stellen over alle familierelaties en noteer alle gegevens
■	Ga op zoek naar familiedocumenten zoals
trouwboekjes, geboortekaartjes, trouwkaarten,
rouwkaarten, familieberichten uit kranten
etcetera. Ook familiealbums en schoenendozen met oude foto’s kunnen helpen.
■	Zoek op www.wiewaswie.nl naar voorouders.
Hou er wel rekening mee dat recente bronnen
nog niet openbaar zijn.

ADVERTENTIE

BLIK VOORUIT

Atelierruimte - Bedrijfsuitjes - Beeldbewerking - Beelderige dames maken - Bloemschikken - Boekselen - Bonbons maken - Breien - Clownerie - Creatief met Zentangle
Creatieve arrangementen - Cursussen - Drummen - Edelsmeden - Fotografie - Fotoscrappen - Groenworkshops - Haken - Hobbycursus las- en metaaltechniek - Keramiek
Kinderfeestjes - Kleur- en stijladvies - Koffie training voor beginnende barista’s - Kookworkshops in thema - Kunstzinnige workshops - Lassen - Make-up techniek - Mindfulness - Mozaïeken - Muzieklessen bij de Goudse Popschool - Paradijsvogels maken
Percussie - Portrettekenen en -schilderen - Relatieworkshops - Schilderen - Sketchcrawl

Stemexpressie - Stempels maken - Taarten - Tekenen - Workshops Patisserie
Zentangle - en nog veel meer!
Wat ga jij voor
doen?!

VERWACHT IN 2018:

8 JANUARI
Koppermaandag

22 FEBRUARI
Help de robots
komen! Workshop
Autonomie en
Robots

VANAF 22 JANUARI
Typeworld Kids!

24 JANUARI 3 FEBRUARI:
Ssttt, de tijger
slaapt. Nationale
Voorleesdagen 2018

VANAF WOENSDAG
28 MAART
Deugd en
Wederkerigheid:
colleges filosofie
door Peter Berg

EN VERDER:
Korte Taalcursussen en
taalcursussen voor Ouder
en Kind (Frans en Spaans)

leuks
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Bekijk alle creativiteit op www.groenehartcreatief.nl

VANAF WOENSDAG
7 FEBRUARI
Mythen in woord
en beeld: colleges
Klassieke Oudheid
door Anton van
Hooff

10 – 18 MAART
‘De natuur,
daar horen we bij’.
Boekenweek 2018
met Tom Lanoye

VRIJDAG
16 FEBRUARI
Kruim’s Komedie

VRIJDAG 13 APRIL
Kruim’s Komedie

VERWACHT VOORJAAR 2018:
Geheimen achter de voordeur. Op zoek
naar de geschiedenis van je huis.
Wie waren de vroegere bewoners van uw
huis? Hebben er in het verleden verbouwingen plaats gevonden? Is er nog iets te
vinden over de bouw zelf? In deze cursus
huizenonderzoek leer je hoe je zelf onderzoek kunt doen naar de geschiedenis van je
huis aan de hand van bronnen zoals foto’s,
het bevolkingsregister, adresboeken, bouwtekeningen etc. De cursus wordt gegeven
i.s.m. Historische Vereniging die Goude en
archeologische werkgroep Golda.

