
TIDINGE VAN DIE G()UDE 
ISBN: 0168-0498 

Mededelingenblad Oudheidl:undice Kring "Die Goude" 
Jaargang 3, nr. 3. Juli 1985. 
Redactie: mevr. H.A. van Dolder-de Wit, M. van 
Hoogstraten, Ing. A.J.M. Houdijk, M.G.C.J. de Jon·g. 
Redactie-adres: Lage Gouwe 20-22, 2801 LG GOUDA. 

Secretariaat: Zoutmanstraat 64, 2806 XD GOUDA. 
(tel. 01820-16943). Penningmeester: G.C. van Vliet, 
postrek.nr. 397093, t.n.v. 'Die Goude', Gouda. 
(tel. 01820-13166). 

ALGEMENE LEDENVERGADERING 

Op dinsdag 7 mei jl. werd in gebouw 'Het Brandpunt' de 
jaarlijkse algemene ledenvergadering gehouden. Na opening 
en welkomstwoord tot de circa 70 aanwezigen door de voor
zitter, ing. A.J.M. Houdijk, werden door de secretaris, 
mevrouw H. van Dolder, de notulen voorgelezen van de leden
vergadering van 14 mei 1984, gevolgd door het jaarverslag 
van de penningmeester, de heer G.C. van Vliet. Nadat een 
gunstig verslag was uitgebracht door de kascommissie, werden 
de leden, de heren Bakker en Van Asten, met algemene goed
keuring ook voor het volgend jaar benoemd. 
Onze ere-voorzitter, dr. J.G.W.F. Bik, maakte melding van 
het feit dat het bezit van 'Die Goude' 2.000 dia's omvat, 
die allemaal de stad tot onderwerp hebben. In verband met 
vacatures in het bestuur werden twee nieuwe candidaten aan 
de leden voorgesteld: de heren K.I Nauta en R.F. Stijnis. 
Zij zullen voortaan deel uitmaken van het bestuur van 
'Die Goude' . 
Daar er in het afgelopen jaar nog geen opvolger werd gevon
den voor de heer Houdijk, verklaarde deze zich bereid het 
voorzitterschap nog een jaar waar te nemen. Op verzoek van 
het bestuur aanvaardde de heer M.G.C.J. de Jong de functie 
van vice-voorzitter. 
Afscheid werd genomen van dr. J.L. van Eijk, die 38 jaar 
lang lid was van 'Die Goude', waarvan vele jaren als be
stuurslid. De voorzitter bedankte hem voor alles wat hij 
voor de vereniging heeft verricht en overhandigde hem 
boeken- en platenbonnen. 
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Voor mevrouw Van Eijk was er een bloemstuk . 
Een belangrijk onderwerp van discussie was de door het be
stuur voorgestelde contributieverhoging tot minimaal f 25,-
per jaar. De sterk gestegen porto- en drukkosten etc. gaven 
het bestuur te weinig financiële armslag . Met dit voorstel 
stemde een over~rote meerderheid van de leden in. 
De bebouwing in de binnenstad zal door 'Die Goude' nauwkeurig 
worden gevolgd, evenals de vertegenwoordigingen in de Welstands
commissie. Grote financiële belangen, zo verzekerde de voor
zitter, gaan helaas soms voor in de gemeentelijke besluit
vorming. Tot besluit van de avond werden"er enkele films ver
toond, waaronder een van de bevrijding in Gouda in mei 1945 
en van de historische optocht, t.g.v. 'Gouda 700' in 1972. 

NIEUWE BESTUURSLEDEN 
Tijdens de algemene ledenvergadering van 7 mei 1985 werden 
de heren Nauta en Stijnis tot nieuwe bestuursleden gekozen. 
Hun adressen zijn: 

K.I. Nauta, Van Spilbergenlaan 16, 2803 EH GOUDA. 
(tel. 01820-23225) 

R.F. Stijnis, Vlietenburg 32, 2804 WT GOUDA. 
(tël . 01820-32278) 

De redactie van de 'Tidinge van die Goude' is uitgebreid. 
Met ingang van 7 mei 1985 is de heer Paul Abels toegetreden 
tot de redactie. Zijn adres is: 

P . H.A. M. Abels , Waterlustlaan 30, Gouda. 
(tel . 01820-37272) 

JAARVERSLAG 1984 - 1985 

BESTUUR 

Het bestuur kwam in de verslagperiode zeven maal bijeen. Op 
de ledenvergadering van 14 aei 1984 aanvaardde ing. A.J.M 
Houdijk de functie van voorzitter voor de periode van één jaar, 
als opvolger van dr. J.G.W.F. Bik. 
Van 12 juni t/m 20 november 1984 werd vergaderd in de boven
zaal van het gebouw 'Arti Legi' aan de Markt . Aangezien de 
eerste verdieping daarna in gebruik werd genomen door de Gemee~ 
telijke Voorlichtingsdienst moest naar vervangende vergader
ruimte worden oagezien . Deze werd spontaan beschikbaar gesteld 
door het ~erkbestuur van de Oud-Katholieke Kerk aan de Hoge 
Gouwe. Sinds 21 januari 1985 hebben de best~ursvergaderingen 
plaats in de gemeentekamer aldaar. Op deze bestuursvergadering 
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was ir . L.C. Heppener onze gast en werd met hem van gedach
ten gewisseld over het onderwerp 'Welstandstoezicht in een 
historische omgeving'. Voorts werd door het bestuur o.m. 
aan de volgende onderwerpen aandacht besteed : de aula van 
de oude Algemene Begraafplaats aan de Prins Hendrikstraat ;· 
het boot terras bij de 'Spi·egel tent' in de Turfmarktgracht; 
de aangekondigde sloop van ' Het Wapen van Amsterdam' ( de 
voormalige wasserij aan de Blekerssingel); de geplande 
voetgangers-fietsbrug over de Gouwe tussen Aaltje Bakstraat 
en Achter de Vismarkt; het terugbrengen van de 18de eeuwse 
roedenverdeling in de ramen van de St . -Jorisdoelen bij de 
restauratie; de Coornhert-gedenksteen in de muur van pand 
Oosthaven 51, die daarin waarschijnlijk ten onrechte is 
aangebracht; oprichting van een Monumentenfonds voor Gouda. 
Voor zover nodig werden over deze onderwerpen brieven ge
schreven aan de Raad van Bestuur van het Bouwfonds Neder
landse Gemeenten, het Ministerie van WVC, de Rijksdienst 
voor de Monumentenzorg en Ben W van Gouda. Afschriften 
hiervan werden gezonden naar de Goudse pers, de Bond Heem
schut en de vereniging Behoud Stadsschoon Gouda. 
De volgende activiteiten werden georganiseerd: 

EXCURSIES 

Zaterdag 2 juni 1984 naar Zuid-Limburg, o.l .v . de heer M. 
van Hoogstraten, zaterdag 25 augustus 1984 naar het museum 
'Het Catharijne-convent' te Utrecht en 'Huize Doorn' o.l . v. 
ir. S. Brummel; donderdag 4 oktober 1984 naar Zuid-Limburg, 
o . l.v . de heer M. van Hoogstraten (herhaling van 2 juni 
wegens grote belangs telling). 

LEZINGEN 

22 oktober 1984: lezing met dia's over techniek en restau
ratie van gebrandschilderd glas door de heer H. Janse; 10 
december 1984 : lezing met dia's over de restauratie van het 
Rotterdams Historisch museum 'Het Schielandhuis' door de heer 
A.M. Meijerman; 14 januari 1985: lezing met film over 'Wel
standstoezicht' door de heer J . van Heek; 20 februari 1985: 
lezing met dia's over de Valois-wandtapijten ~door prof . J . 
van Goudoever; 15 april 1985 lezing met dia's over molens 
door de heer M. van Hoogstraten . Ter voorbereiding van een 
door de historische vereniging uit Haarlem aan Gouda op 29 
september 1984, werden door dr. J.G.W.F. Bik en mevr. H.A. 
van Dolder op 12 september in Haarlem lezingen met dia's 
gehouden resp. over de stad Gouda en de St.-Janskerk . 

~ ----·---- ····-·-·· 
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.!!_E!_ fA!i_DiE_D~E!_N~R~G!_ wordt sinds juni-1984 bewoond door een 
nieuwe huurster, mevr. S.B. Karbet, na het vertrek van de heer 
J.F. Das naar het buitenland. 

VERKOOP UITGAVEN 'DIE GOUDE' 

Mede dank zij de activiteit van ons lid de heer K. Mersmans 
vond op verschillende punten in de stad verkoop plaats van 
onze uitgaven. Vooral de verkoop van het kwartetspel was een 
succes. Ook een kraampje op de zaterdagmarkt van 7 juli 1984 
leverde een goed financieel resultaat op. Vooral de tijdelijke 
inrichting van twee etalages in het pand Oosthaven 21-22 was 
zowel een stimulans voor de verkoop als een doeltreffende 
reclame voor '.Die Goude'. 

KRONIEK VAN GOUDA 

Dit jaartallenboekje werd goed verkocht. De auteursrechten 
werden door de heer G, Kooijman afgestaan aan Makelaardij Van 
't Hof, die deze per brief van 14 mei 1984 weer overdroeg aan 
de Oudheidkundige Kring 'Die Goude'. Met de heer G. Kooijman 
werd overleg gepleegd over de voortzetting van de kroniek. 

SCHILDERIJ BART PEIZEL 

Bij het afscheid van dr. Bik als voorzitter van 'Die Goude' 
heeft hij namens de Kring een schilderij van Bart Peizel, 
voorstellende het Goudse stadhuis tijdens de restauratie, 
aangeboden aan de gemeente. 
Dit geschenk is inmiddels door de gemeenteraad in dank aanvaard 
en heeft een plaats gekregen in het stadhuis. 

AANSCHAF FILMPROJECTDR 

'Die Goude' kwam voor een zeer schappelijke pr1JS in het bezit 
van een 16 mm filmprojector. De activiteiten van de Kring 
kunnen daardoor worden uitgebreid met het organiseren v:an 
film- vertoningen. Het vormen van een fonds voor het opbouwen 
van een eigen film-archief over Gouda heeft nog steeds hoee 
prioriteit. 

REPRESENTATIE 

Bij de volgende gelegenheden werd 'Die Goude' door een of meer 
bestuursleden vertegenwoordigd. Op 13 september 1984 bij de 
aanbieding van het eerste exemplaar aan burgemeester drs. K.F. 
Broekens van het boekje 'Coornhert en Gouda', samengesteld 
door dr. H. Bopger. Op 13 oktober 1984 bij de officiële in
gebruikstelling van het NS-stationsgebouw. 
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Dit geschiedde symbolisch door de onthulling van het des
tijds door 'Die Goude' aan de NS geschonken tegeltableau 
'De Goudse pijproker' door de vertegenwoordiger van de minis
ter van verkeer en waterstaat. Bij de overdracht en inwijding 
van de gerestaureerde Oud-Katholieke kerk aan de Hoge Gouwe, 
resp. op 26 en 27 oktober 1984. 'Die Goude' leverde een bij
drage in de restauratiekosten van een zilveren monstrans. 
Bij de aanbieding op het Goudse stadhuis van het jaartallen
boekje 'Kroniek van Gouda' op 6 november 1984 door de heer 
H. Van 't Hof aan burgemeester drs. K.F. Broekens. Bij de 
receptie t.g.v. het 25-jarig bestaan van makelaardij Van 
't Hof op 30 november 1984. 
Met ingang van 1985 werd de heer G.C. van Vliet, penning
meester van 'Die Goude' • benoemd als lid van de Commissie 
van advies voor de straatnamen in de plaats van dr. J.G.W.F. 
Bik. 

TIDINGE VAN DIE GOUDE 

Ons mededelingenblad 'Tidinge van die Goude' verscheen een
maal per kwartaal. De redactie zou graag een wat fraaiere 
uitvoering aan het blad geven. Bijzondere aandacht werd 
besteed aan een duidelijker berichtgeving over de lezingen, 
door deze onder een speciale 'kop' op de voorpagina te 
plaatsen. De uitgave van ons blad gaf herhaaldelijk aanlei
ding tot schriftelijk of mondeling contact met verschillende 
leden over onderwerpen uit de Goudse geschiedenis; o.m. over 
de naam Bonrepas, de molen 'de Rode Leeuw' en het opschrift 
'Spartam Nacti' boven de deur van het Vroesenhuis aan de 
Spieringstraat. 

LEDENBESTAND 

Het aantal leden is in het afgelopen verslagjaar gestegen 
tot 470. Voor de automatisering van het adressenbestand en 
de financiële administratie van de Kring werd besloten hier
voor de N.M.B.-penningmeester-service te gaan gebruiken. 
Ondanks deze verandering blijft dit onderdeel van de werk
zaamheden een tijdrovende zaak. 

TENSLOTTE 

In het jaarverslag 1983-1984 sta~t vermeld dat het poortje 
van het Jongkindhofje aan de Ztmgstraat voorlopig zou zijn 
opgeslagen door gemeentewerk~n,. Dit is echter tot dusverre 
niet gebeurd. Het poortje_ staa~ no~ steeds op de oorspronke-
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lijke plaats. Tijdens de jaarvergadering van 7 mei 1984 werd 
werd onze secretaris, mevr . H. van Dolder, gecomplimenteerd 
door het bestuur voor de wijze waarop zij het jaarverslag 
1984-1985 heeft samengesteld. Ook penningmeester G.C. van 
Vliet werd voor zijn financiële jaarverslag lof toegezwaaid. 

GRIETE PIETERSDOCHTER VAN WEZEL IN 1611 ZWAAR GESTRAFT 

Op 2 juli 1611 werd de 26-jarige Pietersdochter van Wezel 
door de Goudse vroedschap veroordeeld wegens vele door haar 
begane misdaden. Dat het ondanks haar jeugdige leeftijd een 
avontuurlijke dame was, blijkt uit de tenlastelegging: zij 
was meestal in gezelscha~ van landlopers en dieven, waarmee 
zij een 'vuil en schandelijk leven' leidde. 
Zij was al eerder met de justitie van Gouda, Amsterdam, 
Schoonhoven, Noordeloos, Liesvéld, Amstelland en Utrecht in 
aanraking geweest. Voor haar diefstallen was zij al eenmaal 
gegeseld, tweemaal gebrandmerkt , eenmaal met de strop om de 
hals tentoongesteld en viermaal verbannen uit Holland, Zee
land en West-Friesland . Men zou wel verwachten dat Griete 
na al deze straffen wat voorzichter was geworden . Integendeel . 
Ze zwierf vrolijk door alle gebieden waaruit ze was verbannea 
Op een van haar tochten maakte ze kennis met een zekere Jan 
Thomas, die nu ook in Gouda gevangen zat . Zij was bij hem 
gebleven, niettegenstaande - zo luidt het vonnis - zij er -
kennis van had dat hij getrouwd was en zijn vrouw nog in levm 
was. Hij hielp haar de gestolen goederen verkopen en samen 
maakten ze het geld op. Een partij kleding hield hij apart 
om aan zijn misdadige vriendin cadeau te doen . Wat haar het 
meest kwalijk wordt genomen is, dat zij zich, zelfs onder 
bedreiging met de galg, vrijelijk door alle gebieden waaruit 
zij verbannen is, bewoog. 'Zaken van kwade consequentie', 
zeggen de rechters, ' die niet getolereerd mogen worden en 
dus gestraft moeten worden'. 
'Al was het slechts, om anderen ten voorbeeld te stellen: 
Hoewel de schepenen doorgaans meer genèigd zijn tot barmhar
tigheid dan tot het uitspreken van een zwaar vonnis, moeten 
zij recht doen vanwege de hoge Overheid. Griete Pietersdoc~ta
zal op het schavot achter het stadhuis streng tot bloedens 
toe worden gegeseld; daarna op een van haar schouders gebrand
merkt en tenslotte zal haar het rechteroor worden afgesneden. 
Vervolgens wordt zij opnieuw 'ten eeuwigen dage' verbannen 
uit Holland, Zeeland en West-Friesland. V66r zonsondergang 
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moet zij de stad hebben verlaten. Ze krijgt drie achter-een
volgende dagen de tijd om zich buiten de genoemde gewesten 
te begeven om daar nooit meer terug te keren 'op straffe van 
geëxecuteerd te worden mette coorde dat er de dood na volgde'. 
Alle in haar bezit zijnde goederen worden verbeurd verklaard 
ten bate van de Hoge Overheid op 2 juli anno 1611. Bij de 
uitspraak van deze straf waren de baljuw en alle schepenen 
aanwezig. Dat ook haar vriend in de misdaad zijn straf niet 
ontging, staat te lezen in het vonnis volgend op dat van 
Griete. Jan Thomas, bijgenaamd Jan van Aken, geboren te 
Sittard, oud 21 jaren, wordt beschuldigd van diefstal. Hier
bij worden nauwkeurig de voorwerpen genoemd, die hij heeft 
ontvreemd: een slaaplaken, een stel huiven (kappen), een 
stel kragen en een wit schort. Hij pleegde deze diefstal 
op een namiddag uit een landhuis te Woerden, door zijn hand 
door de rieten wand van het achterhuis te steken. Misschien 
hing de was hier wel te drogen: 
Ook hij wordt op het schavot gegeseld, aan beide schouders 
gebrandmerkt en verbannen. Zouden Griete en Jan elkaar ooit 
weer hebben ontmoet en in andere gebieden hun schelmenstreken 
hebben voortgezet? 

H.A. van Dolder-De Wit 



JIET STADHUIS C:Jl de W.A.A..G te GOUD.!.. 

HET ANDERE GEZICHT VAN GOUDA (5) 

In deze periodieke artikelenserie over minder bekende Goudse 
prenten, deze keer een ets (10,9 x 7,3 cm.), die rond 1780 
werd gemaakt door de fameuze graveur K. F. Bencl.o~p, die zich 
baseerde op tekeningen van J. Bulthuis. Karel Frederik Bendorp 
(de Oude) (9-2-1736 Sas van Gent/ 3-10-1814 Dordrecht) was 
een leerling van Wouter Uiterlimmige te Dordrecht en wellicht 
ook van Dirk Langendijk. Bendorp was bekend als schilder van 
stadsgezichten, als graveur en etser. Ook zijn zoon Karel 
Frederik Bendorp (de Jonge) (21-1-1819 Dordrecht/ 28-12-1897 
Dordrecht) was beeldend kunstenaar. Jan Bultbuis (30-12-1750 
Groningen/ 29-5-1801 Amsterdam) was leerling van Jan Wieringa 
en Jurriaen Andriessen. Hij schilderde eerst decoratieve 
landschappen voor kamerbehangsels en later uitsluitend stads
en dorpsgezichten voor boekillustraties. De hierboven afge
beelde gravure is afkomstig uit het boek "Vaderlandsche gezich
ten, naar het leven geteekend", door J. Bulthuis en in koper 
gebracht door K.F. Bendorp. Het boek verscheen in 1784. 

Th. de Jong. 
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