
De wegen zijn nog de enige restanten van de míddeleeuwse ontgin-
ningen. De 'uitgeveende plassen' hebben het land overspoeld.
Fragment haart Hendrih Verschoof 1747.

gekomen van de boerdenlen. Maar
wat deden zIj met die resten, namen
ze de moeite het op te'ruimen of lie-
ten ztl het iiggen? En wat is er nu nog
van over, na eeuwen waarin afgraving,
inpoldering en infrastructurele veran-
deringen plaatsvonden?

Die vragen ztjn interessant voor
archeologen. Niettemin is er nog niet
veel mee gebeurd. Enig amateuron-
derzoek, waarÍoe ik mrjn eigen
inbreng schaar, en een inventarisatie
van vondstmeldingen door voormalig
gemeentel5k archeoloog van Gouda
Ruurd Kok van het gebied is alles dat

tot dusverre 'boven waterr is gekomen. Ik ben benieuwd of we in de nábi1e toekomst
meer te weten komen. De aanleg van de nieuwe wijk Westergouwe zaI zeker de ioop
van de Tiendweg kruisen. Of en hoe dit archeologisch wordr begeleid , zal dan de viaag
zrjn. Na al die jaren rkomt die wrjk wel of komt nrett zaI enige dagen onderzoek toch
geen probleem moeten zrjn. Want die lintdorpen zqn ooit zonder slag of stoot verlaten
en verdronken, maar om nu ook het bodemarchief te vernietigen rou een daad zlln
waar slechts wrede landlords rustig bij kunnen slapen. Een ding is zeker: de huidige
bewoners van het drassige grasland moeten weg. Benieuwd of die weideschapen Èn.rrr.r,
wennen in Schotland.

Verder te Iezen: Móórt en de polder, verhenning en herhenning yan het gebied bíj de Moortse Veenweg (scrip-
tie 1999; SAMH 583 D 5). Het onderzoek van Ruurd Kok is in rwee delen verschenen inMoerdregt,
tijdschnftvanHistonscheVerenigingMoordrecht (jaargang 6 (1999), nr. 4 en jaargang8, nr. 2 (2001)) en
in het Historisch Geografische TijdschriJt (jaargang23 (2003), nr. 1).

Feestelijke viering 7 5-jarig best aaÍr
van Die Goude in Sint-Janskerk

Het bestuur van die Goude komt de eer toe dat het aan de vie-
ring van haar 75-1arig bestaan de allure van een echte feest-
avond heeft gegeven. Bestuursleden en acteurs van Toneelgroep
de Gelderse Roos gaven in hun stijlvolle outfir sfeer aan de bij-
eenkomst die in het teken stond van de negentiende eeuw; met
name dr. wF Buchner (1780-1855). Het fraai uirgevoerde pro-
grammaboekje zal door velen als aandenken worden bewaard.
De koffie werd geschonken in bruine aardewerk mokken, waar-
brJ koek werd gepresenteerd bereid volgens negentiende-eeuws
recept.
Na een weikomstwoord en opening van de avond door Maartje
Alkema presenteerdevoorzrtter Nico Habermehl een nieuwe
uitgave (nummer 321) van de Historische Vereniging, getiteld:
Bíjdragen tot de geneesLundige topographie en statistieLt van Gouda.Nico Haberunehl.
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Het is een heruitgave van het ge.schrift van de Goudse
arts dr. Willem Frederik Buchner urt IB4Z, bewerkt
door en voorzien van een biografische schets door
Nico Habermehl
Het eerste exemplaar werd door hem aangeboden aan
Eliane Thewessen, lid van de Raad van bestuur van
het Groene Hart Ziekenhuis.
De lezing door Marita Mathr.lsen, hoogleraar Moderne
Nederlandse Letterkunde aan de Universiteit van
Amsterdam, met de titel 'Uit bekommernis en mede-
dogen' gaf een boeiend beeld van de ontwikkelingen
op velerlei gebied die in de negentiende eeuw plaats-
vonoen.
De avond werd besloten met een gezeIIígsamenzijn
onder het genot van een hapje en een drankje, afge-
wisseld met theateracts door de Gelderse Roos.
De verkoop van het boek was diezelfde avond reeds
een groot succes.

Henny van Dolder-de Wit

Marita Mathiisen.

Het negentíende- eeuw se gezelschap
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