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het huis geschonken. Om er enkele te noemen: een
insluitvulkachel voor in de operatiekamer, twee

GESTELDHEID DES GEZINS:  Het gezin

ledikanten met toebehoren, boekenkast, gordij-
bestaat uit man, vrouw en 5 kinderen, leeftijd 14

nen, turfbak,  wastafeltje met twee stoelen en”eene
jaar tot eenige maanden. De ouders lidmaat (l), de

poetskist”. Met nog drie ondersteken, twee breuk-
kinderen gedoopt in de N.H. kerk. De man is brug-

banden, een voorraad gedragen kleding en een sta-
wachter aan de Rabatbrug. Ze schijnen wel hun

pel oud linnen had men de zusters in hun nieuwe
brood te hebben, doch niet over, want ze ontvan-

behuizing beslist niet vergeten!
gen ook 1 kan melk daags van het Rode Kruis voor

Na het overlijden van mevrouw Temminck op 11
de zieke. Het jongste kindje is ook sukkelend. Over

februari 1908, werd het huis aan de Westhaven in
‘t geheel geeft het gezin geen prettigen indruk.

eigendom overgedragen aan de diaconie van de
ALGEMEEN RESULTAAT: Na 10 dagen gehol-

Hervormde Gemeente te Gouda.
pen te hebben is het meisje overleden, ze werd al
zwakker en bleef steeds bewusteloos. De droef-

Bijlage
Aantekeningen uit het verpleegjournaal  van

zuster Mieke Hogewerfuit 1897.
NAAM  EN WOONPLMTS: Zwanemietje de
Quant, oud 14 jaar. Dochter van Maarten de Quant
en Frederica Danen,  wonende Heerekade 345
(later Herenstraat).
AARD  EN DUUR VAN DE VERLEENDE
HULP: Voor het eerst bezocht 13 maart 1897. Door
de buren gehoord hebbende dat het meisje ziek
was, bezocht ik haar en vond het hoogst ernstig,
later verklaarde dr. De Boer dat het kind Febris
Typhoidea had (koorts ten gevolge  van typhus).
Eerst bedankte de moeder voor hulp, doch den
volgenden dag nam ze die gaarne aan. Het kind was
voortdurend bewusteloos en daar het reeds lang
sukkelend was geweest en men gemeend had haar
niet te moeten reinigen, zeer onrein. Zij werd ook
bezocht door ds. Ten Bosch daar ze bij ZEd.  op

heid was zeer weinig, die zal zeker later komen als
de ouders zien wat ze verloren hebben. Eenige
dagen later stierfook het ionaste kindie. Wordt niet

(‘)  Voor verpleging door de wijkzuster was het geen voor-
waarde Nederlands Hervormd te zijn. Ook patiënten van
andere kerkgenootschappen maakten van haar diensten
gebruik.
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I n l e i d i n g
Een geheel eigen, zij het bescheiden plaats in de

Goudse geschiedschrijving neemt J.H. Carlier in.,
Opmerkelijk is dat hij pas op latere leeftijd ging
publiceren. Desondanks kan Carlier bogen op een
aanzienlijk aantal publicaties die nog steeds de
moeite van het lezen waard zijn. Een probleem~
daarbij is dat de meeste artikelen in dagbladen zijn
afgedrukt - met name in de Nieuwe Zuid-Hollan-
der - zodat het met de bekendheid ervan slecht is
gesteld. Deze bijdrage heeft als voornaamste doel
te laten zien welke artikelen Carlier heeft geschre-
ven en wat de kwaliteit daarvan is. Daarnaast zal
een korte biografische schets van hem worden
gegeven. Niet alleen komt de persoon Carlier daar-
mee tot “leven”, maar biedt het tevens de mogelijk-
heid meer zicht te krijgen op zijn activiteiten als
lokaal historicus.

Een leven in dienst van het òndkvijs
Jacobus Hendricus Carlier werd op 27 april 1882 \ ,’ \

geboren in Moordrecht waar zijn vader een instal-
latiebedrijf had. Reeds op jeugdige leeftijd open-
baarde zich een beenkwaal die het hem onmogelijk
maakte zijn vader in diens bedrijf op te volgen.
Gelukkig had de jonge Carlier een brede belang-
stelling en leerden zijn ouders hem aan te pakken.
Dit bracht hem. ertoe te kiezen voor de functie van‘
onderwijzer. De opleiding daartoe genoot Carlier
aan de Rijksnormaalschool te Gouda, van oudsher
de stamplaats van zijn familie. Nadat hij zijn studie
had afgerond, kreeg hij in 1900 een aanstelling te
Lisse. Korte tijd later werd hij onderwijzer in
Noordwijk. Problemen thuis in Moordrecht, ver-
oorzaakt door het overlijden van zijn vader, deden
Carlier besluiten naar zijn geboortestreek terug te
keren. Op 1 mei 1903 ging hij te Gouda werken aan



l J.H. Carlier werkend aan zijn bureau in een klaslokaal van de rooms-katholieke school voor ULO Petrus Canisius op de
Nieuwehaven.

de rooms-katholieke lagere school op de Gouwe, enkele ingrijpende operaties, van zijn been onder-
Drie iaar  later. in 1906. verplaatste ziin werkterrein vond. Lanam  maar zeker verloor hii ziin  greep
zich naar de Spieringstraat waar een nieuwe school op de jeugd. Uiteindelijk was Carlier genÖod-&akt
was gebouwd: de St.-Aloysiusschool. Na verloop vervroegd met pensioen te gaan: in 1941 werd hem
van tijd volgde uitbreiding tot een school vooruit- eervol ontslag verleend. De nu volgende jaren
gebreid lager onderwijs (ULO) die in 1916 zelfstan- besteedde hij veel tijd aan het doen van historisch
dig werd. Het was van deze school dat Carlier in \ onderzoek en het publiceren van zijn bevindingen.
1920 tot hoofd werd benoemd. Nadat in 1925 was
besloten tot reorganisatie van het uitgebreid lager

In het begin van de iaren  viifiig;  namen ziin krach-
ten af. Na  een langdurig ziekbid  overleek  Carlier ’

onderwijs in Gouda werd een gecombineerde op 2 oktober 1954 in de leeftijd van 72 jaar.
rooms-katholieke ULO voor iongens  en meisies in
het leven geroepen waarvan Carlier het hoofd

Achter de strenge en veeleisende Carlier zoals \
de leerlingen hemkenden, ging een vriendelijke,

werd. Na een korte periode aan de Keizerstraat te
zijn gehuisvest, vond de ULO in 1926 een perma-

sociaal bewogen en intellectuele man schuil die op
verschillende terreinen actief was. Zo maakte hij

nent onderkomen in het gebouw van een buiten als bestuurslid van de vereniging voor katholieke \
gebruik gestelde openbare lagere school op de armenzorg Sint Vincentius tijd vrij voor de minder \
Nieuwehaven. Tegelijkertijd kreeg de school op bedeelden in de samenleving. Verder was Carlier‘
voorstel van Carlier de naam: Petrus Canisius, actief op het gebied van dier- en plantkunde. Naar-

Naarmate  Carlier langer in het onderwijs werk-
zaam  was, viel de arbeid hem zwaarder. In de jaren
dertig, vooral aan de vooravond van de Tweede
Wereldoorlog, ontstond een discrepantie tussen de
toen geldende normen en waarden en die uit zijn
jeugd-welke voor hem maatgevend waren. Daarbij
kreeg Carlier steeds vaker te maken met leerlingen
die minder presteerden dan in zijn ogen noodzake-
lijk was. Ten einde toch het gewenste niveau te
bereiken legde hii  de klas een strenge discipline

mate zijn beenkwaal hem meer parten speelde,
namen zijn wandelingen in de natuur af en richtte
hij zijn aandacht op zaken die minder fysieke
inspanning vereisten zoals de kerkelijke kunst.
Tevens was hij een bewonderaar van de 17de-

\’

eeuwse dichter Vondel wiens werken hij nauwge-
zet bestudeerde. Veel tijd bracht Carlier door op
het gemeente-archief aan de Oosthaven waar hij
zich toelegde op de bestudering van de Goudse
geschiedenis, in het bijzonder die van de rooms-

op. Carlier was die jaren veelal snel  geïrriteerd,
gevolg van de toenemende hinder die hij, ondanks

katholieke kerk. Zijn lÖkaa1  historisch onderzoek
mondde uit in een tweetal activiteiten: het aanleg-
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* Het schoolgebouw op de Nieuwehaven waarin van 1926 tot 1956 de rooms-katholieke school voor ULO Petrus Canisius

Utrechts dagblad. M[aar het merendeel van ziin
artikelen verscheen in de Nieuwe Zuid-Holland&-

7

een dagblad voor Gouda en omstreken, gedurend<
de iaren  1947 tot 1951. Carlier schreefover de mew

.z -_---I

uiteenlopende onderwerpen, zij het met de nadruk
op de vroege geschiedenis van Gouda, een periode
waarin de rooms-katholieke kerk een vooraan-
staande plaats in de samenleving innam.

Hoewel Carlier een overtuigd katholiek was,
wist hij zijn geloofsopvatting in zijn artikelen te
relativeren. Werd de keuze van het onderwerp in
belangrijke mate ingegeven door zijn religieuze
achtergrond, bij de wijze waarop hij met de materie
omging was dat niet het geval. Carlier wist zich
meer dan menig ander los te maken van zijn omge-
ving hetgeen de objectiviteit van zijn bijdragen ten
goede kwam. Een opmerkelijke zaak in een periode
waarin de geschiedenis nogal eens werd gebruikt
tot meerdere eer en glorie van de eigen “zuil”.
Mijns inziens moet Carlier dan ook meer worden
gezien als een repres xxrtant  van de intellectualis-
tisch  liberale katholit=ke vleugel dan van het riikeJ---
roomse leven. Mede hierdoorvvoelde  hij +b thl&Y1”11  CI_LUI”

in de kring van lokale historici waarvan nlannen  als
’ l3 Mld-A.R.vandePutte,S.H.vanderKraats,P.-  .-.--, _

wijk, G.J.J. Pot en dr,  A. Scheygrond deel uitmaak
ten.

was gehuisvest. Foto  Streekarchief Hollands Midden, Gouda.

gen van een verzameling die voor een belangrijk
deel de rooms-katholieke geestelijkheid tot onder-
werp had - thans aanwezig in het Streekarchief
Hollands Midden - en het publiceren van artikelen
op diverse terreinen.

Carlier als historicus
Eerst op latere leeftijd is Carlier gaan publiceren.

Dat hij niet eerder de pen ter hand nam, zal hebben
gelegen in zijn drukke werkzaamheden als school-
hoofd. Zijn eerste artikel, dat de geschiedenis
beschrijft van het aan de Kleiweg gelegen Lieve-
vrouwegasthuis en van het Magdalenaconvent,
verscheen januari 1940 in de tweede verzameling
bijdragen van de Oudheidkundige Kring “Die
Goude”. Dit was geen toeval aangezien hij reeds
vanafde  oprichting in 1932 deel uitmaakte van deze
vereniging. Nadien publiceerde Carlier nog enige
malen in de  toentertijd periodiek verschijnende
bundels met historisch bijdragen van “Die
Goude”,  Het belangrijkste medium echter waar-
van hij zich bediende om de resultaten van zijn
onderzoek in de openbaarheid te brengen, was het
- rooms-katholieke - dagblad. In 1941 publiceerde
hij een aantal bijdragen over diverse onderwerpen
in de Goudse editie van Het Centrum, e e n
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Het belang van  Carlier als lokaal histc&us  ligt 9. Het leprooshuis met &St.-Jobskapel~en  de le-
niet alleen in zijn objectieve wijze van geschied-
schrijving.  Minstens zo belangrijk is zijn heldere

prozen  te Gouda, Die Goude 4 (1943) 50-74.
\ ‘\ 10. Het Goudse slot en de heren van der Goude

stijl van schrijven en het afgewogen taalgebruik ,- _ .-
\ (Gouda lY44).

daarbij. Carlier schrijft beeldend, neemt de lezer
als het ware mee naar een onbekend landschap

11. Het Fraterhuis of Collatiehuis op de Jeruza-
lemstraat, Die Goude 5 (1947) 50-77.

waarin hij deze in zijn rol van gids wegwijs maakt. 12, Uit de geschiedenis van‘het Óude Gouda. Het
Dit alles in een rustige, gelijkmatige verteltrant die landschap om Gouda in de vroege middeleeu-
de onderwijzer in Carlier verraadt. Diepgaand zijn
Carlier’s publicaties niet. Veelal baseerde hij zich,,,

wen, Nieuwe Zuid-Hollander (18 april 1947).
13. Uit de geschiedenis van het oude Gouda. De

op reeds bestaande literatuur. Maar de pretentie ’ eerste uitleg der stad, Nieuwe Zuid-Hollander
nieuwe bronnen aan te boren, had hij dan ook niet. \ 28 april 1947).
Hij voelde zich de docent voor een geïnteresseerd 14. Uit de geschiedenis van het oude Gouda. De
publiek, niet de wetenschapper op zoek naar \ ‘heren en het slot van der Goude, Nieuwe Zuid-
nieuwe zaken.  Met name door de duidelijke wijze ’ \ 1 Hollander (10 mei 1947).
van formuleren zijn Carlier’s artikelenvoor het his- ‘15, Uit de geschiedenis van het‘oude  Gouda. De
torisch  geïnteresseerde publiek van deze tijd nog \ heren van Blois, Nieuwe Zuid-Hollander (29_ _ _ ___

mei lY47).

Bamenvatting  \
Carlier neemt in de Goudse geschiedschrijving \

een bescheiden, zij het niet onbelangrijke plaats in.
In tegenstelling tot zijn \ strenge optreden als
schoolhoofd, staat zijn ontspannen functionei ren
als lokaal historicus. Menig oud-leerling mag clan
minder plezierige herinneringen aan Carlier hei va-

16. Uit de geschiedenis van het oude Gouda. Een
kijkje in en bij het kasteel, Nieuwe Zuid-Hol-
lander  (7 juni 1947).

ren, de historisch geïnteresseerde Gouwenaar

17. Uit de geschiedenis van het oude Gouda.
Marktplaats, handels- en industriestad van-
ouds, Nieuwe Zuid-Hollander (21 juni, 5 juli
1947).

18. Uit de geschiedenis van het oude Gouda.
Gouda krijgt stadsrechten. 112721. Nieuwe

,

denkt met genoegen terug aan zijn publicaties over Zuid-Hollander (23 juli 1947). - -
het Goudse verleden. Daarbij ligt het belang van 19. Uit de geschiedenis van het oude Gouda. De
Carlier niet zozeer in het onderzoek dat aan de arti- \’ ‘\ oudste Goudse kerk; [In Bloemendaal],
kelentengrondslagligt,maarindeobjectievewijze Nieuwe Zuid-Hollander (19 augustus 1947).
waarop  hi.j  het verleden op een voor iedereen 20. Uit de geschiedenis van het oude Gouda. Kort
begrijpelijke wijze heeft beschreven. bestaan van de eerste St.-Janskerk, Nieuwe

Zuid-Hollander (10 september 1947).
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