
TIDINGE VAN DIE GOUDE

Als waardering voor deze activiteiten werd
hij benoemd tot geheim kamerheer van
Paus Leo X111  en begiftigd met het erekruis
“Pro ecclesia et PonGfice?‘.  Ook werd hij
ridder in de orde van Oranje Nassau.

Vanwege dat Kamerheerschap was zijn
officiële aanspreektitel Monseigneur en daar
stond hij dan ook op, Hij schijnt veel indruk
gemaakt te hebben in Gouda want oudere
inwoners kennen de naam tot op vandaag.-

Het hoofd van de RK school de heer
Kropman  (vader van de latere wethouder
van Amsterdam) heeft voor de verjaardagen \
van de deken gedichten gemaakt, die door
Kees Zwanenburg de koster en huisknecht
werden voorgelezen.
Op zijn 82e verjaardag werd het volgende
schone stuk poëzie gedeclameerd:. . . .

Dat de last, die op mijn schouders rust,
~Get&-st  wordt om een man
Op wien ik als kosteq  trotsch zijn kan.
Ja Monseigneur, U is~een  groot heer,
Ik besef dat elken  dag al meer en meer,
\ Want ik heb ‘t al lang in de smiezen,
Dat ofschoon‘ U  een oög kwam te verliezen
\ Uw HoogEerwaardes  memorie

Nog om den dood niet voor depoei  is, jandorie.

Petrus Claudius Theodorus Malingré, had
als roepnaam Theo. In de negentiende eeuw _\
was iets dergelijks wel meer gebruikelijk.
Twee broers van hem hadden als eerste voor-
naam Cornelis, de ene werd Kees genoemd. .
en de andere luisterde na;ar zijn tweede
voornaam Joseph.

Petrus Claudius was de naam van zijn
grootvader Malingré, en de naamTheodorus
kwam waarschijnlijk van de halfb roer van
zijn moeder, Johannes Theodorus1 Luyckx
speldenfabrikeur in den Bosch.

Geboren in Heusden op Vrijda: p 24 nov.
1826 als derde zoon van de bierbi -0uwer uit
de Putterstraat, Op zijn 25e werd hij priester
gewijd. ’

Na kapelaan geweest te zijn in Assendelft,
Leiden en ‘s-Gravenhage, werd hij pastoor
in Nootdorn. (tussen den Haan en Zoeter-
meer). Hier bouwde hij in 1871  zijn eerste
kerk, de St.- Bartholomeus, voor een kleine
plaats een knots van een kerk, met 600
plaatsen.

Op 27 Maart 1876 werd hij benoemd tot
deken en pastoor in Gouda.2

Als getraind bouwpastoor richtte hij hier
zijn tweede kerk op, (de inmiddels weer
afgebroken kerk op de Kleiweg, waar nu
V&D gevestigd is). Op het kerkhof aan de
GraafFloristieg  liet hij nog een kapel
bouwen. Dit ook royale gebouw is nog Wel
aanwezig, Aan de achterzijde hiervan kan
men zijn “praal”graf  vinden, met voldoende
ruimte om tot op de dag van vandaag al zijn
opvolgers in te begraven.

Dat hij voordien ook al eens wat man-
keerde blijkt uit een briefkaart uit 1889?
gezonden aan grandpapa in Heusden.

“Na een verblijf van acht weken te
Cannstatt bij Stuttgart in de Heil-Anstalt
van Dr,  Veiel . . . . .”

Hoogstwaarschijnlijk had de deker
exceem, want even verderop in de 1
hij het over een paar vlekjes die th
genezen moeten.

Het volgende (vermakelijke) brie.

t‘last  van
lrief  heeft
uis nog

fje zonder
jaartal, laat zien dat de goede dingen des
levens belangrijk voor hem waren.

Waarde broeder,
Uw voorstel om te Drunen te komen met den
trein, welke 5.30 (gew. Tijd) uit ‘sBosch
vertrekt en te Drunen te 5.56 aankomt, is voor
mij te laat. Zend mij een vigilante te Drunen
aan het spoor, als UEd mi.j  niet halen kunt,
te 1.51  (gewone tijd), dan ben ik ongeveer te
2.30 te Heusden en kan dan nog gevoegelijk
dineeren.
Na minzame groeten,
UW toegenegen Br.
Theodore.
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P.S. Is het diner te 2.30 voor U te laat; Hieronder een afdruk van een curieuze
welnu dan zal zuster Betsy wel gaarne wat briefkaart met het portret van de Excellentie,
voor mij klaar hebben. Ik reken er op dat ik links het wapen van Gouda en rechts het
bii de Pastoor logeer. Malingré familiewapen. Let op het hand-., -

Ook verre reizen werden n
I schrift-van de bijna-  74 jarige. -

iet geschuwd. Ik
heb een groot portret, gemaL--,  IXL1  L  .2ktin  Firenze  in

Italië omstreeks 1895, tijdens een  rei’V  -__.  ,,,s  naar
Rome, samen met Aglaé en _._-- -._Ruud Malingré,
(mijn grootvader) twee oomzeggers vcIII  lltilll.can hem

Op die reis zal ook wel die Pauselijke huwe-
I

van Z.H. de Paus. (dus ook een excehentie).
lij kszegen zijn afgesproken. 3 En ook ridder Oranie Nassau.

In dezelfde periode dat deze broer van
Grandpapa deken was in Gouda, was een
broer van Grandmama deken in den Haag.
Pastoor van de St.-Jacòbskerk. Huisnrelaat

. .**. Tenslotte nog een-anecdote die oom Theo
mij vertelde:Op de foto’s gemaakt bij het huwelijk van

mijn grootouders, Ruud Malingré en Anna
van den Braak, staat de Deken ook. %-*
met alle overige gasten, maa
bruidspaar en de beide bruiasmeisjes
(Mies van den Braak, zuster van de 1
Betsy van der Heyden, de schoonzus
de bruid).

Niet
r apart met het1 . .

1
>ruid  en
‘ter  van

Bij een van de bezoeken van de Deken in
Schoonhoven, oom Theo zal een jaar of 4
geweest zijn, de Deken, zoals gebruikelijk
gekleed in een lange zwarte toga en een brede
paarse sjerp om zijn imposante buik, vroeg
aan zijn kleine neefje “Theo, weet je wie ik

Met dit huweliik had de Deken nc
meer van doen, zoals bliikt 1 ” ’ r

)g wat
uit net reest-

gedicht. ’ I

7de Couplet.

ben?” De aangesprokene was kennelijk danig
onder de indruk en antwoordde “de Paus”.
Waarop de kleine een riiksdaalder  kreeg
inplaats  van de gebruikelijke gulden, met de
opmerking “Goed zo jongen, je moet de
mensen nooit onderwaarderen.”

En na deze eerst4
Was hij smoorlijk! en oercoorr~~

Vertelde hij Heeroom *G-  nJnMnOM
Die hem gaarne ter zij

Rudolf M. Malingré

“Gij moet er direct maar op uitgaan.
“En maar wagen haar hand te vynmo*

I ‘)  Dat was dus twee jaar voor het herstel van de kerkelijke
Nederland in 1853.

I
hiërachie in

*) In het zelfde

“Je zegt maar, dat ik je Heer
: jaar bracht koningin Victoria van Engeland haar

zevende kind ter wereld, als een van de eersten onder -
chloroform narcose.

“En dan weten zij er alles wel ._._.
“En schrijft gij haar soms eenen  bí-iej
“Noem haar dan; Mijn  innig zoet liej.

‘1  Zowel Aelaé als Rudolf kreeen on hun trouwdag een eeluks-
’ telegram\an  kardinaal Ram”polIot  die hen mededeelde”dat  de

I
Paus hun huwelijk en hun nakomelingen speciaal zegende.
(zowel telegram als bijbehorende acte in mijn bezit.)
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