
Arie ter Steege wint Verhalenwedstrijd Voorouders 2016 
 

Met zijn mini-krimi ‘De zaak- Rika 
Wassen’ heeft Gouwenaar Arie ter 
Steege de eerste prijs gewonnen van 
de Verhalenwedstrijd Voorouders 
2016. Oud-burgemeester Wim 
Cornelis, voorzitter van de jury, 
maakte op maandagavond 26 
november jl. de uitslag bekend in 
sociëteit Concordia . Op basis van 
bronnenonderzoek heeft de heer Ter 
Steege leesbaar in beeld gebracht 
wat er halverwege de negentiende 
eeuw met zijn verre familielid uit 
Drente is gebeurd nadat zij in het 
vrouwentuchthuis aan de Groeneweg 
in Gouda was opgesloten. De tweede 
prijs ging naar Ans van Loon uit Den 
Haag voor haar verhaal over Antonie 
de Bruyn uit Ammerstol die stierf als 

Anthonie van Loon. Bijzonder was dat deze auteur het verhaal had geschreven in de ik-figuur, alsof 
zij zelf die Antonie is. De derde prijs tenslotte was voor Adri Steenland die het levensverhaal van 
zijn grootvader Wim Steenland –van timmerman tot meubelfabrikant – had uitgeschreven. De jury 
bestond verder uit Marian Heeringa (namens Die Goude) en Sigfried Janzing (directeur Streekarchief 
Midden-Holland), terwijl Gert Jan Jansen als secretaris optrad. Die Goude-voorzitter Gerard van 
Ham heeft hen bedankt voor hun werk. 
 
De prijsuitreiking vond in etappes 
plaats. De eerste en de tweede prijs 
werden op de avond zelf uitgereikt: 
een boekenpakket van romans met 
sterke genealogische kenmerken, 
resp. een VIP-bezoek aan het 
streekarchief voor twee personen, 
inclusief zoekhulp door een expert. 
De derde prijs, een jaar gratis 
lidmaatschap van de Historische 
Vereniging, werd de volgende dag bij 
de winnaar thuis overhandigd.  
Deze uitslag betekende ook dat er 
zeven inzenders teleurgesteld 
moesten worden. Zij zaten bijna 
allemaal in de zaal. Juryvoorzitter 
Cornelis gaf in zijn toelichting aan 
hoe de jury tewerk was gegaan. Alle 
inzendingen waren boeiend. Een 
aantal viel af voor een prijs omdat de onderbouwing (bronvermelding) te mager was, terwijl andere 
juist getuigden van een enorme inspanning om feiten te achterhalen. Die waren echter niet goed 
vertaald in een verhaal dat ook voor andere mensen boeiend kon zijn. Daarmee was de selectie 
echter nog niet terug gebracht tot drie prijswinnaars. Extra sneu dus voor enkele auteurs, waarvan 
het verhaal net iets minder indruk maakte dan de eerder genoemde drie. 
 
 
 
 
 



 
De prijsuitreiking was de afsluiting van het genealogieproject dat de Historische Vereniging Die 
Goude en het Streekarchief Midden-Holland in 2016 hebben uitgevoerd. In het voorjaar is in de 
Chocoladefabriek drie keer een tweedelige cursus voorouderonderzoek gegeven door Coretta 
Bakker, waarna begin juni –in samenwerking met de Nederlandse Genealogische Vereniging (afdeling 
Rotterdam e.o.) een genealogisch café is gehouden. Deze partijen beraden zich op het vervolg. De 
verhalenwedstrijd zal zeker worden herhaald, zo is op 26 november aangegeven, maar dan weer 
met een nieuwe opzet. (GJJ) 


