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In deze nieuwsbrief van de Historische Vereniging die Goude vindt u onder andere informatie over 
de lezing van 27 februari en andere belangrijke data in 2012.   

 
27 februari 2012: lezing over Bisdom Van Vliet   
Het Museum Bisdom van Vliet is het familiehuis van het patriciërsgeslacht Bisdom van Vliet.  
De laatste bewoonster, Paulina le Fèvre de Montigny - Bisdom van Vliet (1840-1923), bepaalde in 
haar testament dat het huis en de wijze waarop zij het had bewoond, bewaard moesten blijven. 
Klaarblijkelijk had zij de behoefte om het huis met zijn inrichting en talloze familieportretten voor 
het nageslacht te bewaren, zodat de naam van haar familie zou blijven voortleven. Zij liet ook de 
middelen na om het huis in stand te houden. Het geslacht Bisdom van Vliet was een welvarende 
regentenfamilie, waarvan verschillende leden invloedrijke functies vervulden, zowel in de locale 
politiek als in de V.O.C. De familie had bezittingen in Noord- en Zuid-Holland, waaronder polders en 
heerlijkheden met de bijbehorende rechten (visrecht, molenrecht, tiendrecht). Naast handelaren 
telde het geslacht ook notabelen. Adriaan Bisdom (1664-1728), die zich als eerste in Haastrecht 
vestigde, was bijvoorbeeld notaris. Hij was het die in 1694 de enorme rode beuk plantte die nog 
steeds achter het huis staat.  
Verschillende leden van de familie hadden belangrijke bestuursfuncties in Haastrecht en de directe 
omgeving. Een van de zonen van Adriaan, Theodorus, was dijkgraaf van de Krimpenerwaard en 
burgemeester van Haastrecht. Verschillende telgen van het geslacht zouden zijn voorbeeld volgen.   
Vanwege hun bezit, de openbare functies en de rechten was de familie Bisdom van Vliet zeer 
invloedrijk. Zij speelde niet alleen een grote rol in het openbaar en kerkelijk bestuur, maar 
bepaalde ook het leven van talloze gezinnen in Haastrecht en omgeving doordat de kostwinners als 
pachter of werknemer van haar afhankelijk waren.  
    
      
Op 27 februari zal Hans Slooter een lezing geven over de laatste bewoonster van Bisdom, Pauline 
Bisdom van Vliet (1840 - 1923). Slooter studeerde in 1994 op haar af. Hij kreeg als eerste inzage in 
het complete archief van de familie, die zich toen nog in het huis bevond. Hij zal op deze avond 
inzicht geven in het leven, doen en laten van de laatste bewoonster van het herenhuis op de 
Hoogstraat. Mythes zullen worden doorgeprikt en de nodige anekdotes zullen voorbij komen. Slooter 
zal nog één keer zijn licht laten schijnen over deze vrouw die een stempel drukte en drukt op 
Haastrecht.  
De lezing begint om 20.00 uur en vindt plaats in Concordia, Westhaven 27.   
 
Belangrijke data   
Op zaterdag 17 maart 2012 maken we een excursie naar de glasstad Leerdam. We brengen onder 
andere een bezoek aan het Glasmuseum en aan de Glasblazerij. De aanmeldingen stromen binnen; 
er zijn nog wel enkele plaatsen vrij. U kunt zich aanmelden via info@historizon.nl of via het 
aanmeldformulier achterop de nieuwsbrief van januari.   
Wilt u alvast de datum van de algemene ledenvergadering noteren in uw agenda? De vergadering 
vindt op 25 april plaats in Concordia, Westhaven 27. Voorafgaand aan de vergadering is er een 
lezing over het Straatnamenboek, een veelbelovend boek dat de ontwikkeling van Gouda beschrijft 
en in beeld brengt. De bijeenkomst begint om 20.00 uur.  
Op zaterdag 9 juni vanaf 14.00 uur is de jaarlijkse stadswandeling van die Goude. Dit jaar staan 
ambachten centraal. We brengen onder andere een bezoek aan de Waag. U kunt zich alvast 
opgeven voor de stadswandeling via mirandavanelswijk@gmail.com of (0182) 58 14 76.   
Op vrijdag 12 oktober 2012 vieren we het 80-jarig jubileum van die Goude! Dat doen we met een 
feestelijke bijeenkomst in de Sint Janskerk. Daar wordt onder andere het eerste deel van het 
Straatnamenboek gepresenteerd. We gaan er een echt feest van maken!   

 
Rekening contributie  
Binnenkort ontvangt u de rekening voor de contributie 2012. Wij verzoeken u die snel te betalen. 
Vorig jaar waren er veel leden die pas na één of twee herinneringen betaalden. Dat leidt tot 
onnodig werk en extra kosten. Vaak hoorden we van u dat de betaling moest worden opgehouden, 
omdat het lidmaatschapsnummer niet bekend was. Daarom staat dat nummer nu vermeld op de 
rekening. In de brief staat op welke manier u eventuele wijzigingen kunt doorgeven.   
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Stadhuis en Streekarchief   
De laatste tijd zijn er nogal wat ontwikkelingen met betrekking tot de bestemming van het stadhuis. 
Ook die Goude heeft zich in de discussie gemengd. Natuurlijk omdat de toekomst van het stadhuis 
ons na aan het hart ligt, maar ook omdat een deel van onze activiteiten in het stadhuis plaatsvindt. 
In de eerste plaats maken wij ons zorgen over de publieke toegankelijkheid van ons historische 
stadhuis, dat al eeuwenlang het beeld van Gouda bepaalt. Een groep actieve leden van die Goude 
verzorgt al meer dan twintig jaar de openstelling van het stadhuis op zaterdag, waarbij 
rondleidingen worden gegeven voor toeristen en andere bezoekers en waarbij boeken van die Goude 
worden verkocht. Ieder jaar bezoeken duizenden geïnteresseerden op deze wijze het stadhuis. Maar 
dat is nog niet alles. Die Goude gebruikt ook opslagruimte in het stadhuis voor de publicaties. 
Bovendien vergadert het bestuur in het stadhuis. Dat alles is al in 1991 vastgelegd in een 
overeenkomst met de gemeente. Een nieuwe bestemming van het stadhuis kan dan ook niet alleen 
het verlies betekenen van een cultuurhistorische attractie voor bezoekers van Gouda, maar ook een 
financiële aderlating voor onze vereniging. Wij maken ons dus niet zomaar zorgen en zullen daarom 
de komende tijd met de gemeente overleggen over de verdere gang van zaken.  
Die Goude maakt zich niet alleen zorgen om het stadhuis, maar ook om de vermindering van de 
openstelling van het Streekarchief. Vergeleken met een jaar geleden is het archief één dag per 
week minder geopend en met ingang van 2012 is het archief niet langer één avond per week open, 
maar slechts één avond per maand. Die Goude heeft een brief geschreven aan het bestuur van het 
Streekarchief, waarin we in het bijzonder verzoeken de avondopenstelling opnieuw te overwegen.  
 
Gezocht: versterking voor de lezingencommissie   
Trouwe bezoekers van de lezingen kennen ongetwijfeld Marian Kamphuis. Staand achter de tafel 
met daarop de vlag van die Goude komt soms de vraag: “bent u lid mijnheer, mevrouw?”   
Maar meestal herkent ze de meesten van u als u binnenstapt. Marian is in blijde verwachting van 
een tweeling en zal haar werkzaamheden binnen de lezingencommissie staken. Daarom zoeken we 
versterking voor de lezingencommissie. Heeft u leuke en of goede ideeën voor een lezing, wilt u op 
organisatorisch gebied daar wat in betekenen, dan kunt u zich melden bij Marian Heeringa: 
heeringa.fam@hetnet.nl 
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