
T IDINGE  VAN DIE GOUDE

In het fraai gerestaureerde Schielandhuis
aan de Korte Hoogstraat te Rotterdam -
sfeervol onderkomen van het Historisch
Museum - trof ik twee jaar geleden een
bijzondere ‘Goudse’ prent aan.

Het was een, kopergravure van de hand van
Jan (de) Ridder, die omstreeks november 1721
is vervaardigd.

is (datDe prentMaakt  in het Schielandhu

voor eigen rekening te nemen. De resterende
kosten worden goedgemaakt, doordat ‘de
Tidinge’ deze keer niet 24 pagina’s maar 20
pagina’s telt. Naar het bestuur aanneemt,
zullen de lezers deze éénmalige kleuren-
presentatie zeker waarderen.

Helaas is tot op heden geen archief-
onderzoek gedaan in Gouda - op basis
waarvan de aanranding; van Mariken Heëms\-  ~~~

zijn naam ontleent‘aan het Hoogheemraad-~ uit Gouda uitvoeriger beschreven zou kunnen
schap, dat het imponerende complex destijds worden,
heeft laten bouwen) deel uit van een collectie,
die de bezoeker informeert over de misdaad -
die ook vroegertijd al welig tierde.

De prent is opgesteld ineen vitrine waarbij
men, door het indrukken van een knop, een
bij de prent passende tekst (op de band) hoort
uitspreken: een moderne audio-visuele
presentatie van een aanranding van ruim twee
en een halve eeuw oud, onder de rook van het
toenmalige Gouda.

Daarom doet de redactie van ‘de Tidinge’
een oproep aan onze geschiedkundig geïnteres-
seerde lezers: wie van u ziet kans om een
volgende aflevering van ons veelgelezen
kwartaalblad méér informatie op te sporen
over deze gruwelijke Goudse geschiedenis? ,’

Theo de Jong

Dankzij de welwillende medewerking van het
Hïstorisch  Museum van Rotterdam mocht
destijds, in 1987, speciaal voor publicatie in
onze ‘Tidinge’, een kleurenfoto*van  deze
bijzondere Goudse prent worden gemaakt.

Kostenoverwegingen - het afdrukken van
een gekleurde afbeelding is vrij duur - maakte e
het lange tijd helaas niet haalbaar om de leden
van ‘Die Goude’ met deze vondst te
confronteren. Echter, door welwillende
medewerking van onze ‘huisdrukker’, fa.
Verzijl uit GoudaAchoonhoven,  is het nu wèl
mogeliik deze unieke gravure in kleur aan u te
presenteren. Fa. Verzil maakte de gewaar-
deerde geste om een deel van de extra  kosten
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