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"WE MOETEN WAKEN VOOR HET MEEST WAARDEVOLLE" 

van 
de Jong. 
GOUDA. 

Is het niet merkwaardig, dat in deze tijd van jachten en jaeen, 
van popgroepen en discotheken, er zich toch een groot aantal 
jongeren heeft aangemeld voor een cursus paleografie? Onder 
leiding van onze stadsarchivaris drs. B.J. van der Saag wil
len zij zich bekwamen in het leren lezen van het moeilijke 
middeleeuwse handschrift. Verstaat men eenmaal deze kunst, 
dan mag men verwachten dat de daaraan bestede tijd vruchten 
gaat afwerpen. Het betekent dat men met de verkregen kennis 
zelfstandig in ons archief voor een zelf verkozen onderwerp 
gaat speuren en van de gemaakte notities een artikeltje 
maakt, dat men ook graag wil publiceren. Maar waarin ..... ? 
Het bestuur van de Oudheidkundige Kring "Die Goude" heeft 
bij haar 50-jarig bestaan de ervaring opgedaan, dat er in 
Gouda nog in ruime kring brede belangstelling bestaat voor 
wat onze stad op cultuur-historisch gebied bezit. Zo werd 
bijvoorbeeld de stadswandeling, met bezoek aan historische 
gebouwen, door ruim 2400 deelnemers gemaakt. Voor de toren 
van de St.-Janskerk vormde zich een lange file liefhebbers 
om, gewapend met foto-of filmapparaat, in hoger sferen op
namen van onze stad te maken. 
Welnu, "Die Goude" is van mening dat er méér betrokkenheid 
van de burgerij met haar vereniging moet komen. De identi
teit van de Oudheidkundir,e Kring moet meer duidelijk worden 
gemaakt. Dat kan niet meer alleen met lezingen, of door 
middel van de zeer gewilde excursies. Maar het bestuur wil 
dit nu ook gaan proberen door middel van een "kwartaalblad", 
Daarin moet plaats worden gemaakt voor kleine artikelen over 
de stad, maar ook voor kritische opmerkingen over stadsver
nieuwing of zelfs stadsverwaarlozing. Daarin zal ook een 
agenda worden gepublice erd over cultuur-historische evene
menten binnen onze stad en naaste omgeving. Er komen dus 
weer "Tidinge van die Goude" uit, waarvan het eerste (en 
enige) exemplaar verscheen op 31 januari 1954. 
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Het is de bedoeling dat vooral ook jongere Gouwenaars de 
charme van het door de tijd getinte oude leren waarderen. 
Zij moeten leren inzien, dat de loop der geschiedenis niet 
te stuiten is en dat zij mede-verantwoordelijkheid dragen 
voor onze culturele instellingen. Zij moeten in onze stede
bouw willen waken dat het meest waardevolle oude behouden 
blijft. Zó gezien, kunnen wij de beoefenaren der stedelijke 
geschiedenis - hetzij deze in boeken is aangetekend, hetzij 
belichaamd werd in gewoonten, instellingen of gezegden -
de mogelijkheid bieden om het product van hun kennis in ons 
nieuwe kwartaalblad te publiceren. Moge de nieuwe reeks 
"Tidingen" niet alleen bij onze leden, maar in een brede 
kring van de Goudse burgerij waarderering ondervinden. 
Daarvoor wil de redactie zich gaarne inzetten. 

Dr. J.G.W.F. Dik 

EXCURSIE DRENTHE 

Een volle bus deelnemers aan de voorjaarsexcursie vertrok op 
7 juni om 8 uur. Het weer was schitterend. Na een zeer vlotte 
reis over de Veluwe ging de tocht door Staphorst met zijn 
vele bijzondere facetten als klederdracht, gekleurde levens
bomen in bovenlichten, rijke toepassing van de kleuren licht
blauw en lichtgroen in het houtwerk van de huizen: te veel om 
alles op te noemen. Na een kopje koffie en bezoek aan een 
Staphorster boerderij ging het het fijnschalige en zo rijk 
aan afwisseling zijnde landschap in, waar zoveel mogelijk aan
dacht werd besteed aan de dorpen met boerderijen om een brink 
gesitueerd. Opvallend veel Romaanse kerken ook. 
En natuurlijk de hunnebedden waarvan Piccardt in zijn be
schrijving van Drenthe in 1660 vermelrlde dat deze waren ge
vormd door reuzen die de mensen kwamen helpen en dit zelfs af
beeldt. Hoogtepunten waren de bezoeken aan Oud-Aalden en 

Orvelte. Bij voldoende 
deelname zal deze tocht 
worden herhaald op zaterda~ 
20 augustus a.s. Aanmelding 
middels ingesloten in
schrijvingsformulier, dat 
uiterlijk 1 augustus moet 
zijn geretourneerd. De 
deelnemers krijgen nader 
bericht of er voldoende be
langstelling is. 

M. van Hoogstraten 
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"VOORDRACHTEN IN HET WEESHUIS" 

Eé n van de meest s fee rvolle binnenpleintjes van Gouda is on
getwijfeld dat van het voormalig weeshuis aan de Spiering
straat. De gevelsteen boven de toegangspoort laat twee wees
kinderen zien in de verplichte "uniforme'' kleding. 
De voorschriften betreffende die kleding luidden in het jaar 
1923 nog als volgt: 
Het is ten strengste verboden : 
1 . Op straat in burgerkleding te lopen of ander ondergoed te 

dragen, dan door het huis wordt verstrekt, of in het al
gemeen enige verandering te brengen in, of iets anders 
te dragen dan he t voorgeschreven tenue; 

2. Het haar te krullen en over de oren te kappen, of buiten
gewoon grote haarspelden, medaillons of kralen kettingen 
te dragen . 

Al klinkt dit alles wat somber, er waren voor de kinderen 
ook hoogtijdagen. Dit blijkt bijvoorbeeld uit een affiche , 
met de hand getekend door I.F. Ti j bout, een weesjongen. 
Hierop staat een programma van voordrachten vermeld , ter 
ge legenheid van de feestelijkheden in het we eshuis, bij het 
huwelijk van koningi n Wilhelmina en he rtog Hendrik - op 
7 februari 1901. Op onverklaarbare wijze is deze affiche 
tussen oude restauratietekeningen van de St.-Janskerk op het 
kerkarchief terechtgekomen . 
Van de 31 voordrachten volgen hier enkele titels: 
1 . De jonker en het landsmeisje ; 2. De milicien; 3 . De twee 
wasohmeisjes ; 4. De snor ; 5. De twee herderinnetjes; 6. De 
muz ikantjes; 7. De drie boerinnetjes; 8. Schetsen uit Trans-
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Het Weeshuisplein. 
Tekening: Tim Killiam. 
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Of kent iemand een ervan nog uit zijn hoofd? 
Gaarne een reactie aan het reèactie-adres van "Tidinge 
van die Goude". 
In een volgend nummer van ons mededelingenblad leest u er 
dan meer over. 

H.A. van Dolder-de Wit 

TER LEZING AANBEVOLEN 

Onder dit kopje zullen periodiek boeken worden gesignaleerd, 
waarvan lezing aan onze leden wordt aanbevolen . 
• "Waddinxveen 750 jaar" - geschreven door W. Verboom. Uit

gegeven bij: de Europese Bibliotheek, Zaltbommel. 200 blz. 
Een van veel illustraties voorziene historie-beschrijving 
vanaf de stichting van Waddinxveen in het jaar 1233 tot 
het jaar 1965, waarin koningin Juliana dit Gouwedorp be
zocht • 

• "Gouda, anders bekeken" - geschreven door Pieter Post. 
Uitgegeven bij: Vis-druk b.v., Alphen a/d Rijn. 110 blz. 
Columnist Pieter Post, bekend door zijn wekelijkse cursie
ve rubriek in de Goudsche Courant, geeft in dit met vele 
oude ansichtkaarten van oud-Gouda geïllustreerde boekje 
een belangwekkend beeld van onze goede stad . 

• "Hoekse en Kabeljauwse twisten" - geschreven door Brokken. 
Uitgegeven door De Walburg Pers, Zutphen. (/ 90,-; bestel
no. 906011.119.2) . 

• "De graven van Holland en Rijnsburg", geschreven door Hugen
holtz e.a. - uitgegeven door De Walburg Pers, Zutphen. 
(/ 12,50; bestelnummer 906011.036.6) . 

• "Bedrijfsmonumenten in rHdden-Holland" - geschreven door 
drs. B.R. Feis en drs. P. Nijhof. Uitgegeven bij: Waanders 
te Zwolle. Prijs f 29,50. Het boek is gewijd aan een vaak 
vergeten categorie monumenten: de oude bedrijfsgebouwen. 
Het boek, voorzien van ruim 200 foto's uit Midden-Holland, 
omvat een hoofdstuk dat in zijn geheel is gewijd aan oude 
bedrijfspanden in Gouda. 

• "Schakels in stede bouw", geschreven door ir. F. W. van Vor
den, uitgegeven door De Walburg Pers, Zutphen. Prijs f 75,-. 
In deze dissertatie, waarop de heer van Vorden is gepromo
veerd, wordt uitvoerig stilgestaan bij het ontstaan en de 
verdere ontwikkeling van rte stadsuitbreidingen in de 19e 
eeuw, in Nederland. De steden, die in het boek aan bod 
komen zijn: Amsterdam, Arnhem, Delft, Deventer, Dordrecht, 
Gouda, 's-Gravenhage, Groningen, Haarlem, 's-Hertogenbosch, 
Leiden, Maastricht, Nijmegen, Rotterdam, Utrecht en Zwolle. 

~---· •--·- -~-- --- -
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MEDEDELINGEN 

Wat doet het bestuur? 
Het bestuur heeft zich dit jaar uitvoerig beziggehouden met 
de toekomst van onze vereniging - Oudheidkundige Kring "die 
Goude". Vooral de activiteiten en de uitbreiding van het le
denbestand staan daarbij centraal. Eén van de resultaten van 
deze gesprekken is het verschijnen van dit periodiek - de te
rugkomst van het mededelingenblad "Tidinge van die Goude", 
waarvoor onze voorzitter, dr. J.G.W.F. Bik een voorwoord 
schreef. 

Huize d' Eendragt 
Ons aller restauratie-pandje huize d' Eendragt wordt over 
niet al te lange tijd officieel geopend. Maar gelnteresseerde 
huurders in spé kunnen zich nu al in verbinding stellen met 
het secretariaat, Westhaven 63, Gouda. U kunt uitsluitend 
schriftelijk informaties inwinnen. De huurprijs is vastge
steld op f 662,- per maand. 

Filmfonds 
In de archieven van o.a. Polygoon bevinden zich interessante 
filmreportatges over Goudse gebeurtenissen. Van deze films 
kan men slechts beschikken over copieën - maar die moet men 
voor eigen rekening laten maken, voor een bedrag van f 35,
per meter. "Die Goude" acht het noodzakelijk dat deze films 
in onze gemeente beschikbaar komen, en zal daarom het initia
tief nemen om een filmfonds te vormen, waaruit het maken van 
de filmcopieën kan worden bekostigd. 

Personalia 
Het bestuurslid van "die Goude", de heer M. van Hoogstraten 
is benoemd in het bestuur van de Stichting Bedrijfsmonumenten 
Midden-Holland en West-Utrecht. De stichting heeft tot doel: 
het inventariseren, documenteren en behouden van bedrijfs
monumenten in Midden-Holland en West-Utrecht. De stichting 
is voorlopig gevestigd: Mariaplaats 51, Utrecht. 

Ds. H.C. van Itterzon heeft, onder meer vanwege zeer drukke 
werkzaamheden op het kerkelijk erf, zijn bestuurs-lidmaat
schap neergelegd. Ds. van Itterzon heeft op historisch ge
bied zeer veel kennis verzameld over de Joodse gemeenschap 
in Gouda. Hij heeft over dit boeiende onderwerp meerdere 
malen publicaties verzorgd en lezingen gehouden. 
Ook vanaf deze plaats nogmaals dank en waardering voor zijn 
bijdragen aan het werk van "die Goude". 
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Mevrouw H. A. van Dolder-de Wit is in de ledenvergadering van 
25 april j.l. als bestuurslid gekozen. Als archivaris van het 
archief van de St.-Janskerk is zij zeer wel bekend met de 
geschiedenis van stad en kerk . 
Een hartelijk welkom voor mevrouw van Dolder-de Wit. 

Voor u senoteerd 
Op 10 april 1983 was het 400 jaar geleden dat Hugo de Groot 
in Delft werd geboren. Ter herdenking van dit f ei t werd in 
het stedelijk museum "Het Prinsenhof" te Delft een tentoon
stelling gehouden over het leven en het werk van Hugo de 
Groot - tegen de achtergrond van de politieke en maatschap
pelijke omstandigheden in de Republiek uit die jaren. 
De expositie, die tot 12 juni in "Het Prinsenhof" te Delft 
te zien was, werd begeleid met het doen verschijnen van een 
boek over ditzelfde onderwerp . 

Inzamelings-actie "die Goude" 
Onze vereniging is op 1 en 2 september a.s . met een kraam
pje vertegenwoordigd tijdens de braderie, die dan in de 
binnen s tad wordt gehouden . In dat kraampje wordt tekst en 
uitleg gegeven over doel en streven van onze kring. 
Tege lijkertijd wordt het publiek de kans geboden om aan
kopen te verrichten, waardoor de positie van onze vereni
gingskas wordt verstevigd. Tegen die achtergrond zou het 
bes tuur graag een beroep op alle leden willen doen. 
Hee ft u, misschien vergeten in boekenkast of lade, oude 
boe ken, prenten, ansichtkaarten of schilderijtjes liggen, 
die verband houden met de geschiedenis van Gouda? 
Of heeft u misscien overtollige voorwerpen, zoals kandelaars, 
vaze n, karaffen en dergelijke? 
Onze kring zou die graag tijdens de brade rie verkopen - t e r 
verste viging van onze financiële positie . 
Ons geacht medelid dr. E . Grendel heeft al het goede voor
b eeld gegeve n door boeken en prenten over Gouda's hi s torie 
b eschikbaar te stellen. 

!!acht u i e t . .:; over hebben voor> dit goede doe l , dan kunt u 
de.?.e zaken inleveren bij or.s secy,etariaat - ten hu-ize van 
,-!G heey, G. C. van Vliet, Westha.ven 61 t e Gouda . Uw gaven 
zi;in 1Jclkorr. tijdens de kantooruren - op l.Jerkdagen van 9 
tot 5 uur. Bent u s lecht ter been of anderzins niet in 
staat zélf Ul.J spulletjes af te leveren, dan kunt u dit 
telefonisch melden. Een bestuurlid zal dan ULJ bijdrage bij 
ü thuis komen ophalen. Die telefoontjes kunt u eveneens 
richten aan de heer Van Vliet: 01820-13018. 
Har>teZijk dank! 
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HET ANDERE GEZICHT VAN GOUDA 

Onder de telkens terugkerende titel: "Het andere gezicht 
van Gouda" zal in de "Tidinge van die Goude" worden stil
gestaan bij afbeeldingen van onze goede stad Gouda, die 
niet iedereen kent. 
Dat klmnen prenten, schilderijen of gravures zijn, maar 
ook afbeeldingen die een bepaald aspect van Gouda belich
ten. 
Deze eerste keer wordt een vrij onbekende kopergravure be
sproken, gewijd aan "de Goutblomkens van Gouda". 
De gravure meet 14.2 x 11.5 cm. en vormt de illustratie 
bij een gedicht,dat de Goudse rederijkersvereniging "De 
Gc,utblomkens" verstuurde naar de Haarlemse rederijkersver
eniging "Trou moet Blijcken". 
Het Goudse gedicht werd, tesamen met vele tientallen bij
dragen van andere rederijkerskamers, afgedrukt en gebun
deld in het boek: "Const-Houende Juweel, bij de loflijck~ 
stadt Haerlem ten versoecke van "Trou moet Blijcken" in 
't licht gebracht". Het boek met deze wel erg lange titel 
verscheen in het jaar 1607 bij Zacharias Heyns in Zwolle. 
De maker van de Goutblomkens-gravure is onbekend. 
Drie allegorische figuren - Retorica, Wijsheit en Catrina -
nemen een centrale plaats in op de voorstelling. 
Rond het ruitvormig cartouche is de tekst vermeld: "Verheven 
Retorica, door Wijsheit triompheert - beneven haer Catrina, 
en nae rsticheit floreert". 
Re chts naast het ovaal staat het Goudse stadswapen, links 
de Hollandse Leeuw en onder de aanduiding "Gouda". 
Rederijkers waren leden van toneelverenigingen, in de 15e 
eeuw ontstaan en in de 16e eeuw tot grote bloei gekomen, 
die onder Bourgondische invloed stonden. 
Ze hadden bovendien een zekere politieke betekenis door 
hun "Kamers van Rhetorica" en hun onderlinge bije enkomsten 
c.q. wedstrijden in welsprekendheid: de zogeheten "land
juwelen" 

Th. de Jong 

.l<op erur•a ,J,:ir>e op de adzter':djJc 1)an di t; blarl.: datum 76 09; 
ma.ke1° onbd:cnd. ( 11. 2 x 11 . . S cm.). 



De Gourblomkens 
van 

GOVDA. 
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