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Gelukwensen bij 
het 55-jarig bestaan 

Nog altijd ligt in het laatje van mijn 
nachtkastje een draagschildje mei in hel 
midden het grole cijfer 50. En daaromheen 
in een cirkelvorm de woorden "Oudheid· 
kundige Kring". · 

Dal jubileum hebben wc toen luis1errijk 
: gevierd. Met veel dccoru1n \\1erd jn het 
Koor van de S1. Janskerk aan de Vereniging 
de Koninklijke Onderscheiding uitgereikt; 
een oorkonde met de prachtig uitgevoerde 

. legpenning, waarop als beeldenaar 
koninging Beatrix! 

Een bege]eidend stuk \\'Ces de voor-
. \vaarden aan. \Vaaraan de Vet'enjging 
zich in de toekomst had te houden. 
Namelijk dat op dezelfde waardige wijze 
de statuten onzer Vereniging zullen 
worden nagevolgd. Dil stuk werd de 
voorzitter ter tekening aangeboden. 

Sedert dien zijn alweer vijfja,·en voorbij
gegaan. En mei grote dankbaarheid mogen 
we constateren dat het Bestuur gcdu,·ende 
deze tijd niet heeft stil gezeten; 
ja zelfs op indringende wijze bij de 
Goudse. burgerij hel bestaan van de 
Oudheidkundige kring heeft overgebracht. 

Het eigen pandje in de Dubbele Buurt 
is voor velen een trekpleister geworden. 
.Vooral de prachtige uitgave van de drie
maandelijkse "TIDINGE" wekt vc.
buiten onw kring algemene bewonde~ing. 
En velen.ook veel jongeren, melden zich 
als nieuw.Jid. Men heeft kunnen 
ont\varcn, c.Jat het geen oude iï1gcslapen 
figuren onzer samenleving waren, die 
zich op het terrein van stedelijke geschic.d
vorsing bewogen. 
Dat blijkt ook uil bel gevarieerde pro
gramma aan lezingen, dat ons werd 
geboden. Het blijkt evenzeer uit het feit 
dat l>inneukort een nieuwe bundel van 
onze Kring. de 20-stc in ons bestaan! 

het daglicht zal zien. Hel zijn zaken, die 
ons 55-jarig bestaan nog meer reliëf geven. 

Het beste, wat de bestudering vnn de 
stadshistoric 011s brengt, is de "geestdrift". 
Deze bezit het bestuur onzer Kring in 
hoge mate. Het overenten daarvan op 

. jongeren onzer gemeenschap is het 
nastreven dubbel waard. Zulk een Bestuur 
verdient bij hel beëindigen van bel 
elfde decennium ons aller waardering 
en een welgemeende·felicilatie. 

Dr.J.G. W.F.Bik, 
ere-voorzitter. 

Lezing .Jan 
Pierre Janssen 

Om ons elfde lustrum extra luister 
bij te zetten, zal op 12 oktober 1987 
in de goudse Schouwburg een feestelijke 
bijeenkomst worden gehouden. 
Aanvang 20.00 uur. . 

"Het licht in hun ogen" is de 1i1cl van 
een causerie door de heer Pierre Janssen 
over drie schilders, uiteraard n1et 
1,·crtoning van dia's. · 

De heor Janssen maakte naam als 
1. v.-prcsenta1or met zijn bekende 
progran1n1a ,Kunstgrepen·. Voorts 
was hij lange tijd museum-direc1eur . • 
achtereenvolgens in Schiedam en 
Arnhem. 
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ERASMUSLEZING 
Prof. Dr. Augustijn houdt op 12 november 
een lezing over het leven en \verk van 
de grote humanist Desiderius Erasmus. 
De lezing begin! 's avonds om 8 uur 
en heeft plaats in de Agnietenkapel 
te Gouda. 



1lDll'\CI! \'AN DIE COUOF. 

Deze avond wordt georganiseerd 
door de Federatie van Samenwerkende 
Kerkgenootschappen Gouda en 
Omstreken, in samenwerking met het 
Humanistisch Verbond (afd. Gouda) 
en de Oudheidkundige Kring 
'Die Goude'. 

Excursie naar 
de Vechtstreek 

Het beslllur van de Oudheidkundige 
Kring "Die Goudc'' organiseert 
zaterdag 3 oktober een bijzondere excursie, 
bestaand uit een gecombineerde bus- en 
boollocht. naar de Vechtstreek. 

Het zeef gevarieerde programma omval 
een bustocht van Gouda naar tvlaarssen 
v.v., een bezoek aan het fraaie slot Zuylcn 
(vóór 1300 langs de Vecht gesticht en door 
historici 0 een van de 1neest karakteristieke 
middeleeuwse kastelen van ons land" 
genoemd), een geiellige boottocht over 
de romantische Vecht ( waarbij talloze 
buitenplaatsen en theekoepeltjes worden 
voorbij gevaren), e-e.n lunch in hel 

• K,1s1er/ ZuJ•h!n te Oud-Zuyle1r/1\lut1rJ$et1 
wórd1 riJdcn.s 011-ze exc,,r:dr bt:zóclu. 
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pittoreske Vecht-dorpje Breukelen, een 
bezoek aan kasteel Guntcrstein te 
Breukelen, of een rondgang over het 
landgoed "Terra Nova". Het landgoed 
"Terra Nova" bestaat uit een geculti
veerd gedeelte en een stuk puur natuur, 
is een oase van rust~ vogehvcclde, t1ora 
en fauna. 

Kasteelheer jonkheer Mr. L. A. Quarlcs 
van Ufford was speciaal voor onze Kring 
bereid om zijn bijzondere buitenplaats 
aan de Vecht open te stellen - voor een 
groep bezoekers van hooguit 25 personen. 
Degenen, die het kasteel niet kunnen 
bezoeken, \VOrtlt een ntinstcns zo boeiend 
alternatief geboden: een bezoek aan het 
landgoed "Terra Nova" tussen Loenen 
en Vreeland. 

De rondleiding op kasteel Gunterstein 
(gesticht rond 1300, door de Fransen in 
1672 verwoest en in de jaren 1680-1681 
,veer opgcbo\J\\•d) duurt ongeveer I uur. 
Dat geldt ook voor het bezoek aan 
"Tcrta Nova". Ons excursie-progra1nn1a 
voor 1~1tcrdag 3 oktober is samengesteld 
door de besmurslcdcn G . C. van Vliet en 
Til.de Jong. 

Expositie 
van historicus 
dr.JanSchouten 

Binnenkort worden in het pandje 
Dubbele Buurt nr. 4 twee exposities 
gehouden. 

De éên zal i ijn gewijd aan de Goudse 
kunstwerken van dr.Jan Schouten, 
oud-museumdirecteur en lid van onze 
Kring. Aan het leven en ,verken van· de 
eminente (kunst)historicus, die in het 
Pinkster-wcekende is overleden , wordt 
in deze 'Tidinge' uitvoerig stilgestaan. 
Ons bestuurslid Th.de Jong schreef een 
necrologie en voegde d:iar een biografie 
van de publicaties van Îvijlen dr.Schouten 
aan toe. Een herdruk van een bijzondere 
Goudse prent van de heer Schouten wordt 
tijdens de expositie in ons pandje verkocht. 
De precieze tentoonstellingsdatum leest u 
te zijner tijd in de Goudsche Courant. 

Voorts wordt binnenkort een expositie 
in ons pandje gehouden van ingelijste 
Goudse ansichtkaarten, aflc:omstig uit de 
collectie van ons lid mej. Annie van Dijk. 
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• Dr.J.Sclloutet1. 

Deze zeldzame en nostalgische foto
grafische afbeeldingen voeren ons terug 
naar het oude Gouda van ver voor de 
oorlog. Ook deze tentoonstellingsdatum 
leest u nog in de plaatselijke pers. 

Beide exposities ,vorden ingericht door 
onze verdienstelijke leden W. Chr. v.d. 
Hulst en L.G. B. van Bocho,•e, die ook 
periodiek de etalage van ons winkeltje 
aan de Dubbele Buurt inrichten. 

Hoogleraar tegen 
slopen in Gouda 

De Delftse hoogleraar prof. dr. ir. C.L. 
Temminck Groll is scherp gekant tegen de 
voorgenon1en sloop van panden aan de 
Vrouwestceg in het centrum van Gouda. 
De monumenten-deskundige en stede
bouwkundige laat dit weten in een 
persoonlijke brief. Die heeft hij gericht aan 
de Oudheidkundige Kring "Die Gouden, 
de vereniging "Behoud Stadsschoon 
Gouda" en de Initiatiefgroep Vrouwesteeg. 
Deze organisaties tekenden al eerder 
bc1.,,;aar tegen het gemcenteJijke sloopplan 
aan. 
De bond Heemschm en de Goudse 
kunstenaarsvereniging 'Burgvlict' te 
Gouda hebben inmiddels eveneens stelling 
gekozen tegen de sloopplannen. Ook zij 
zijn van 1nening dat het stadsschoon 

van Gouda hierdoor ernstig schade 
·ondervindt. 

Prof.dr. ir. C.L. Temminck Groll, 
die zich eerder al inzette voor behoud van 
de voormalige Stadsdoclcn aan de. Lange 
Tiendeweg in Gouda, keurt de sloop
plannen van B. en W. met beslistheid 
van de hand. 

De Delftse hoogleraar: .,Inderdaad is 
niet elk huisje op zich de moeite waard. 
Het geheel is echter een goed voorbeeld 
van bescheiden huisvesting, qua schaal en 
ritme relatief gaafbc.v.•aard. Zo vaak reeds 
is het verwijt geuit, dat de zorg voor dit 
aspec.t uit voorgaande ceu\ven achterbleef 
bij die voor de grotere monumenten " 
zodat komende jaren generaties zich 
moeilijk meer een beeld zullen kunnen 
vormen van hoc het toch ooit een groot 
deel van de stadsbevolking woonde". 

Daaraan voegt prof.dr.ir.C.L.Tem
minck Groll toe: ,,Oude Foto's wij,.cn 
uit, dat deze minder. welvarende stads
bewoners 1,elf hun htlisjes wel degelijk goed 
onderhielden. Op ,•ele plaatsen is het niet 
meer mogelijk een samenhangend beeld 
te conserveren. Hier echter, in de Vrouwc
steeg, lijkt er een reëele mogelijkheid 
aanv.•czig te zijn, die benut zou 1noeten 
worden". i 

• Dc·zt" fotn tr,0111 de VrQ11we1ore1t op d~~ lloek \'011 de 
Vróm1't":tlet•g: ht"t .wraatjt" 11•aan•nor ingrijpc11tle .flnop
p/01111e11 ;,, ,lt• 1r1tu1k :1}11. 
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GEVELSTEEN 
COORNHERT 
VERPLAATST 

Onlangs is de gevelsteen met in reliëf de kop 
van de beroemde humanist Dirck Volkertz 
Coornhcrt aan de buitenkant van sociëteit 
De Reünie aangebracht. Dat gebeurde mede 
dankzij inspanningen van Oudheidkundige 
Kring 'Die Goudc'. Bestuurslid G. C. van 
Vliet speelde hierbij een belangrijke rol. 

De steen is t\vinlig jaar Jang ondcr,verp 
ge,vcest van een hevige discussie. De steen 
werd namelijk in 1940 aangebracht in het 
pand Oosthaven 51 - in de veronderstelling 
dat dit het voormalig woonhuis van C9orn
hc.rt ,vas. 

Nader onderzoek wees uil, dat de beroemde 
hun1.1nist daar nooit heeft ge,voond, maar 
in een van de drie panden ,vaaruit later 
sociëteit De Reünie is ontstaan. 

Het pand Oosthaven 51, waarin de gevel
steen tot voor kort nog steeds zat ingemetseld, 
k,v,un onlangs leeg. Dat gebeurde na vertrek 
van de eigenaar: de Nederlandse Crecliet Bank. 

~ t_ 

• Dc gt,·,ils1c•e11 met ;,. relii!j' tie kop l'an l11un<1,iit1 
Dirt'k Volker1z (.'uor11hert. ,\lede da,rkzf.i oudlit•id· 
1.:un,lige Kri11g '/)h· Go,ulc-" kot1 de- st<'<'tl w()r<letJ 
Ul'<'rgebraclu ~-a" ec11,rabifgeleg~n bankgebo111\' IIOOI' hel 
Rt•ünie•paud. Td,<nî~t: Ge• ,Je li.1.-,t. 
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Bestuurslid G . C. van Vliet van Oudheid
kundige Kring ' Die Goudc' benaderde 
vervolgens de bank met het verwek om 
hel Coornhert-relief te doen verplaatsen. 

De bank stemde hiermee in . En ik moet 
~c.ggcn dat ik bijzonder b1ij ,vas met die 
medewerking", aldus de heer Van Vliet. 

De verplaatsing van de gevelsteen naar 
'de Reünie' kost ongeveer 1200 gulden. 
Het socicteitsbcstuur betaalt deze kosten. 
Aannemersbedrijf Den Hoed uit Berg
ambacht, dat de werkzaamheden in de 
sociëteit verrichtte, verplaatste ook de kop 
van Coomhert. 

Het borstbeeld werd gemaakt naar een 
gravure van Goltzius. Jecrling van Dirck 
Volkcrtsz Coornhert. 

Coomherl leefde in de zestiende eeuw. 
Hij heeft zich nadrukkelijk ingezet voor 
godsdienstvrijheid. Nadat in 1588 heen het 
verblijf in Delft werd ontzegd, vcsllgdc de 
beroemde geleerde zich in Gouda. 

Theo de Jong 

Rechtszaken. 
\'our de ,\ro11dii!Semt11ls Jh:d 1t-1':uik te llilt

tcrd:im, litonden Ki~tere11 o. ~. de \'-Olgmulc 
11cr-:..on(m terecht: \ 

J.. z., !..>t j.1;1r, s-j,1uwer, e11 .r. H. den H,~ 
20 jà:-ir, ~ü1r:nmnker, bcid(}11 :o _(;11:1~11. zu 
u.,u ll fln h1 det'I 1rnd1t \'all 7 0/1 8 J oh 11ld~l'.\r 
H. Copicr Jccr,i; 1111 bet l1iH1 ,s gei1lago,11 eo 
met 111;$Sc11 OL> Let hoofd en in 1len r..:.:hlCr· 
:uoi i;:ts11e1hm ..:11 l(i:!<lo)ke:1 bel,li.'!1L Zij out· 
kcndën ed1lilr Jeio foilen; tdlt tn de .;<)rste 
ln.:nm::r t,e:C(md..: C. !llt cbt!I een klnp ,;cgc,·en 
te hab'bt~. Acltl g~lui; en wenk n i;etic-0r,I, 
w11nr11il blê<!k d.u1 fo ,dc.n laten n,•ond ,·an 7 
op S J1lli, toen de 111îi;h1tndcldl) met 1:ij11 !lli°:i9-jl! 
en e..i11i:;e. i.::n!ler~dtn ,il(:h bc-,•011de11 111 bet 
da11,1l11.:i:s \'1\11 \\' îtte Kllllil in de.11 Vogele11z11ng 
tu Go11dt1, nld11nr binr.cn k\rnmcn du beidt 
t,ckb.a,:de11. r.e1nter e.e11lgo n:mleidin::: t;l\l 
toen ilc tTtceclc l11.:n11cr 1101 md!lj!l tnn C. een 
lcl:,,p 111 l1eL. :,nng:etfoht, wa:in;cliijnlijk t.!l 
jnlou.z:ic omdnl hij \'rn,ei:er 11:llt bet tn"!sJ<l 
W3S uit"'ewetst. C. ·&cidc dn..irop dnt 11..:l 
fa111• w:i; een vN11...,. te slaan, 011 .3h l1ij 
slll:Üi wilde, d:at hij het hem dnn 111oc:1t II C)eu. 
Om lvm;,lf anr, slultlng:;uor ,•:i.n het dans, 
lluis, wnrc11 C. en zijn mtilji: li~e:1j;eg:11m. 
Oid1t bij de woulng nm Let 111-0lSJC n·urcn 
opctns de beid<i l1<ekl:13j;den te voor.:cl1iji, 
gekomen, Mddco C, l'nngev\11le11 en mi:tl1:ui• 
deld. met liet ge,·olg Loven \'trmelJ. Z'u 
l1aJden beul dtuim::i mmr bel wal,;:.r i;ei1lee11t, 
2ei:;i:;eode: w-, :nllen bcm vcunipco. Op 
1,ijn r,erf>éP )'w1 moor,L 11adde11 d~ bekl:ilg· 
dan belfl Jo;.gcfatcll e?, wn.r.::u op den luop 

, J;<:1;.11.<10. / 
" Dl·)Ueltdc11 aTumt w;iirco beiJe t,ckl.nal{1leo 
io het beiit \'3.11 em1 mes ge-zle1t. 

Het ope11b1:ir mini~krie ntlm nltl 1,~w~tel'I 
~n de *r ernstige misL31id~Uog:1 bokl11.:1g• 
dan ten faste golc,t1l, Oa~r <fo ecn;te re<?d:t 
vr<.1eger ill YeroordeelJ, werd tjj,te \·eroo!· 
d-ccling: gevr:i:ai::d tot 3 m~o.nden, v.:ia -z911 
me•!ebtkl;1;~e tot 2 t11:i.afldt :n s~rtu1gcow 
str11.t. 

Bron: Goudse/re Co11ra111, 1901 
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Nieuwe boekjes 
Goudse Glazen 

In ~en opJagc. van SOOstuks zijn drie nieu,ve 
boekJes verschenen, gewijd aan de wereld
beroemde Goudse Glazen. Ze kosten drie 
gulden pe,· stuk en zijn verkrijgbaar in 
toeristen-winkeltje van de Sint Jan, Achter 
de Kerk. 

De tekst is van de hand van ons bestuurslid 
mevrouw H.A. van Dolder-de Wit, archivaris 
van de hervormde gemeente te Gouda. 
Het gaat hierom een initiatief van de stichting 
Fonds Goudse Glazen. 

Tot de activiteiten van deze stichting 
behoort het geven van bekendheid aan de 
bijzondere verlamcling gebrandschilderde 
glazen in de Goudse Sint Janskerk, en het 
bevorderen van wetenschappelijk onderzoek, 
~at daarmee v_erband houdt. ~_zijn gidsen 
tn vter talen uitgegeven, en er 1.tJn dia's en 
prentbriefkaarten. Bovendien zijn er rond
leidingen ,•oor kleine en grote groepen 
belangstellenden. Tijdens die rondleidingen 
kon1en vaak onder,vcrpcn aan de orde en 
,vor~cn.vragen gesteld, die o,n een uitvoeriger 
toehehung of ant,voord vragen, dan tijdens 
20'11 rondleiding mogelijk is. 

Het is tegen die achtergrond, dat het fonds 
besloot enkele boekjes uit te geven, die 
gaan over onder,verpen, ,vaarovcr tijdens 
de rondleidingen herhaaldelijk wordt 
gesproken. 

Zo is er één boekje met daarin de vele 
teksten, die in de glazen voorko1nen. Die 
teksten zijn voor de bezoeker van de grond af 
niet altijd even duidelijk, onder meer doordat 
tekstgedeelten ten dele ontbreken of niet 
volledig zichtbaar zijn, dan wel in het Latijn 
of tn tet\vat oudcr,vets Nederlands zijn 
gesteld. In dat boekje zijn alle teksten pel" 
glas ge,-angschikt; die in het Latijn werden 
gecontroleerd door drs.A.G.den Haan . 

. fan tweede boekje behandelt alle heiligen, 
die m de glazen z1Jn afgebeeld: de apostelen, 
de evangelisten en andere heiligen. Bij elke 
heilige is aangegeven aan welk auribuut 
hij of zij is te herkennen en wat de oorsprong 
daarvan 1s. 

Het derde boekje is een kroniek van de 
hervorming in Gouda. Het gaat niet over de 
godsdienstige n1otieven, die daartoe hebben 
geleid. maar over hetgeen zich in Gouda, 
en met name in de Sint J anskerk, rond dat 
gegeven afspeelde. 

• Zo zit:! h,•1 01n!.log er uit \'Ot1 ee11 ,·orr de 11ieuwe 
ST. JanJ-/10,•kj,•s. 

Alle boekjes zijn geïllustreerd met afbeel
dingen van fragmenten uit de glazen of uit de 
cartons. (Voor niet ingewijden: de cartons 
zi)_n de oorspronkelijke werktekeningen, die 
b1J het maken van de Goudse Glazen werden 
gebruikt). 

Tegelijkertijd verschenen er twee brochures 
,vaarin de lezingen zijn opgcno1ncn, die in ' 
1984 en 1985 op de Goudse Glazendag 
werden gehouden door prof. dr.Ono J. de 
Jong ('0.-anje en de botsende overtuigingen') 
en pror. Mr. 1. A. Diepcnhorst ('kerkglas 
onder t\\lijfclachtig licht'). 

Theo de Jong. 

! 
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Gouda in nieuw 
scheepvaartboek 

Gouda heeft een veel belangrijker rol gespeeld 
dan men zou vermoeden in de ontwikkeling 
van de scheepvaart op de Rijn, Maas en Linge. 
Rivieren, die worden gerekend tot het 
stroomgebied van de Boven-Merwede. 

Natuurlijk, gemeenten als Gorichem, 
Woudrichem en vooral Werkendam - dat 
zich van onaanzienlijk schippers-centrum 
heeft ontwikkeld tot de grootste haven van 
Noord-Brabant - hebben een groter stempel 
gedrukt op de scheepvaart in dit stroom
gebied. 

Maar Gouda, dat in de zeventiende eeu,v 
met A1nstcrdan1, Leiden, Haarle1n en 
Dordrecht het centrum vormde. van een 
veelomvattend n1assavervoer, heeft terdege 
invloed gehad op de historische ontwikkeling 
van c.lc Rijn, Maas en Linge. Rivieren dus, 
die de verbinding tussen noord- en zuid 
vorntden. 

Dit alles blijkt uit het onlangs verschenen 
boek van drs.J. de Hoog, getiteld 'Geschiede
nis van de waterlopen.en de binnenscheep
vaart in het stroomgebied van de Boven
Merwerde'. 

Het is een ntooi en vlot ge.schreven boek, 
voorzien van fraai plaatn,ateriaaJ en foto1s. 
Het boek, compleet met een groot aantal 
stan1bomen van de graven van Hol1and, 
die over bedoeld gebied hun macht hebben 
uitgeoefend, is uitgegeven door Canaletto te 
Alphen aan den Rijn, en kost 45 gulden. 
Het ligt ook in de Goudse boekhandel. 

De historische geografie van het on1schre
ven gebied vormt een belangrijk en onmisbaar 
onderdeel van het werk. Auteur De Hoog 
geeft een interessante terugblik op de water
lopen en de binnenscheepvaart. 

In waterrijke gebieden, waaronder Gouda 
en omgeving, vormde het schip een bij uitstek 
geschikt vervoenniddel, verre te verkiczc-n 
boven het ,vegtransport. Deze situatie is zo 
geble.vc.n tot aan het einde van de negentiende 
eeu,v. Pas daarna is 1ncn zich echt bezig 
g:ian houden met de aanleg van goede, 
veilige landwegen - beschermd tegen het 
binnen- en buitendijkse water. 
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Gouda kende een groot zogeheten 
'schuytenvoerdcrsgilde'. Het ging om een 
bundeling van de gewone schippers, en hun 
vakgenoten, die hun schepen inzcucn in 
tijden van hoogcc>njunc,uur - \Yannecr de 
norn1alc beurtdiensten het grote aanbod van 
goederen of personen niet konden ver\vcrkcn. 
Holland en Zeeland waren vooral op het 
massavervoer ingesteld.' De schippers uit die 
t,vcc provincies z,vermden uit naar de grote 
steden, \\laaronder toentertijd Gouda, 
Amsterdam, Rotterdam, Dordrecht en 
Zierikzee. In 1685 bijvoorbeeld waren er op 
deze route 12 ijkenschippers werkzaam. 
Gouda ging een steeds b'.elangrijker rol spelen, 
toen Willem van Oranje in 1577 besloot een 
nieuwe, bredere sluis - de Mallegatsluis in 
Gouda - te bouwen. Die sluis, verbinding 
tussen IJsseJ en ·rurfsingel, mocht aanvanke
lijk alleen worden gebruikt door oorlogs
schepen - de zogeheten gecos1u111eerde 1,•aarten. 

De gewone beurtschippers werden echter 
gedwongen gebruik· te maken van de oude 
sluis tussen IJssel en Westhaven. Ze moesten 
dus dwars door Gouda varen, hetgeen goed 
was voor de Goudse middenstand. De 
schippers besteedden immers op hun lange 
tocht door het Goudse centrum veel in de 
lokale neringen. Pas in 1598 verleende het 
stadsbestuur tocslcmn\ing aan de beurt
schippers de nieuwe Mallegatsluis te 
gebruiken. Gouda t centrum van het \Vatcr• 
rijke gebied, speelde dus een belangrijke rol 
in de ontwikkeling van de Rijn, Maas en 
Linge. Doorvarende schippers betaalden 
forse bedragen aan Jig-1 haven-en scl~utgeJdcn 
- en spekten zo de Goudse economie. 

Auteur De Hoog verhaalt hier uitvoerig 
over in zijn bock, \vaarmcc hij zich laat 
kennen als iemand die zich gedegen en 
deskundig in de materie heeft verdiept. 

Joop de Jonge. 



TIDINGE VAN DIi! GOUDE 

In memoriam dr.J.Schouten 
Or.Jan Schouten, kunsthistoricus en 

oud-directeur der stedelijke musea te Gouda, 
is in het pinksterweekend op 81-jarige leeftijd 
aan een hartaanval overleden in het Blculaml
zickcnhuis. 

De teraardebestelling van dr.JanSchouten 
had donderdag l l juni, half twaalf plaats, 
op de r.k. begraafplaats aan de GraafFloris
wcg te Gouda. 

De heer Schouten was als auteur van de 
'Antick-v,·ijzcr· gedurende een lange reeks 
van jaren ge\vaardcerd medc\\•crkcr van 
Sijthoff Pers - uitgeefster van Haagsche 
Courant, Rotterdams Nieuwsblad en 
Goudsehc Courant. Als schrijver van de 
rubriek 'Uit Gouda's Verleden' in de 
Goudsche Courant mocht hij zich verheugen 
op een omvangrijk lezerspubliek. Ook 
publiceerde hij veel in het blad 'de Tidinge' 
van de Oudheidkundige Kring 'Die Goude'. 

Met zijn overlijden verliest Gouda een 
markant, creatief, begaafd en hardwerkend 
medebu,·ger. De heer Schouten bewoog zich 

op een breed terrein van cultureel-historische 
bezigheden. Zijn diepgaande en parate kennis 
van tal van onderwerpen, ook op lilosofisch 
en theologisch gebied, was spreekwoordelijk
evenals zijn ver,nogen on1 daarover schrifte
lijk en mondeling op boeiende wijze anderen 
daarin te laten delen. 

Na een studie filosofie en theologie aan 
de universiteit van Nijmegen, v.•as Jan 
Schouten aanvankelijk actief als kunst· 
schilder en kunsthistoricus. Met succes had 

hij zijn opleiding aan de Academie voor 
Beeldende Kunsten in Tilburg beëindigd. 
Hij gaf schilder- en tekenlessen en had 
talrijke exposities· 01ider meer in Eindhoven, 
Amsterdam en Gouda. 
In 1949 vestigde hij zich als vrije kunstenaar 
in Gouda. Zijn werk was aanvankelijk te 
rekenen tot de nieuwe zakelijkheid. Toch 
bewonderde hij ook Raout en Dick Ket, en 
·bestudeerde het neo- en het magisch Realisme. 

In 1954 volgde zijn dienstverband met het 
stedelijk museum Het Catharina Gasthuis, 
,vaar hij in 1955 tot conservator ,vcrd 
benoemd. In 1956 werd hij als directeur 
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TIOISGC: VAN Dil! ClOUOE 

aangesteld, en richtte hij de 'Kring van 
Museumvrienden• op. 

Onder zijn dagelijkse leiding kwam een 
uitvoerige reeks restauraties tot stand, 
onder meer van de grote gasthuiszaal, de 
wille zaal voor moderne kunst. Er had 
een grondige restauratie plaats van tegel- en 
pijpenmuseum 'de Moriaan'. Hij gar ook 
de stoot tot restauratie van de Gasthuis
kapel. De heer Schou1e,1 verwierf veel 
belangrijke ,nuscale aan\vinstcn, onder meer 
de collectie Arntzenius-Buys Ballot. 

Van 1955-1959 studeerde hij, naast zijn 
gemeentelijke werkkring, algemene kunst
geschiedenis, met als hoofdvak iconografie. 
In 1963 promoveerde Schouten aan de ·rijks
universiteit van Leiden op het onderwerp 
'de Slangestaf van Asklepios als symbool 
van de geneeskunde'. Na zijn promotie 
verscheen deze studie, in hel Engels vertaald, 
in Nc\v York. 

Or.Jan Schouten was niet alleen in 
Nederland een gezaghebbend kunsthistoricus. 
In Suriname en op de Nederlandse Antillen 
werden zijn kwaliteiten hoog geschat 
vanwege het werk, dat hij op verzoek van 
StiCuSa uitvoerde: het oprichten van musea 
op Aruba, Bonaire en in Surina,ne, en 
reorganisatie van het Curaçao's museum 
te Willemstad. 

Als publicist trok hij de aandacht met 
een reeks van enkele tientallen (kunst)histo
rische boeken, die voor een groot deel 
Gouda tot onderwerp hadden. Maar ook 
verbreedde hij zijn terrein, onder mee,· door 
het publiceren van een sprookje, een detective 
en een in druk verschenen bundeling van 
tekeningen van eigen hand. 

Dr. Jan Schouten was officier in de Orde 
van Oranje-Nassau. Die onderscheiding 
werd hem destijds persoonlijk uitgereikt 
dool' de toen,nalige ininister van binnen
landse zaken, prof.dr. W.F. de Gaay Fortman. 
Dat gebeurde in aanwezigheid van oud
gevolmachtigd minister van de Nederlandse 
Antillen, E. Maduro. 

Voorts was dr. Jan Schouten ere-burger 
van Gouda, ere-Jid van kunstcentrum 
'Burgvlict' en begiftigd met de legpenning 
van de Ka1ner van Koophandel en Fabrieken. 
De vereniging van amateurkunstenaars 'de 
Streek' eerde heln met de vernoe1ning van het 
'dr. Jan Schouten-huis' ,rnn de Nicuwchaven. 

Ook werd hem de Goudse persprijs 
uitgereikt als \Vaardering voor zijn vele 
publicitaire werk. 

"lk ben in de loop van de jaren van 
Gouda gaan houden. Dat moest wel, anders 
had ik a1 dat \\1erk nooit ,net die overgave 
kunnen doen. Gouda heeft me de kans 
gegeven om te pionieren. En ik heb altijd 
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geprobeerd om de stad hoog te houden", zo 
zei de heer Schouten vorig jaar, toen hij tot 
ereburger van de stad werd benoemd. 

In een vraaggesprek met de Goudsche 
Courant liet hij onlangs nog \\'eten -
"Het thema van de vergankelijkheid, daar 
ben ik altijd mee bezig. Ik heb een schilderij 
gentaakt van een Z\\'crver. Dat voel ik me zélf 
ook. Ik ben nog altijd onderweg ... " 

IJIHLIOGRAFIE 
w,s,,,"".., '""~Ik,,,;,, ,.,,,,.,,.,., 
'l'.:.'.'I' Jr. J<rtt :Sd).~/NI 

Theo de .Jong. 

Or.J • .St.~um, • Oi•<trst ani l elen in hu tij1l,d1tifl ' ltnl t(k· 
(l.oxhe111). 
Dr .J .Sd1:,mcn • 'Antiek· \\'ij1.e1' • (Rvlmck Sijlho lr l't,$, ~ 11.:,or 
J1111ru11. 
01.J,Sfho11tcn. ·,,r.1it\:,Wl;tn• . (R11?11ilk 'itttflilldc t-n«.J, 
M llllr.dv. U:.&IJb<!tn, ,o~tt j111m1I). 
01.J • .SCM11Hfl. 'De Cbi1..:1pjnih1I1<1 cn_bd C111bu in11 C:i,lhu~·. 
(Su,jclij\c Mu,o.. OouJ:, • rond« j:,:iw,IJ, 
J.~ho111c,n • 'Gomlll, tic 9:o.:hifd,11î) n" cn:1 U,>ll•mlu S1:id'. 
(('.io 11<b, 1o>n,lff J:.1111:.IJ. 
Or.J.a.n Sd10 11tcn . ' Uit Go11J,'i'J Vulcdtt1'. (Rubriek. Ci11Qdschc 
Cm.u,1n1. ,:ondet j;i;m.&I). 
J.Schou1en • 'i,:11M(l(O\'hied1n~ ·. (Nto!.:11:1111.b S;;l11irtelijl( 
S11.1tli~n111;:'fl, Q,l:r.>.l,,o1j1, f~lrr ju rml). 
01,S, Scl·,.::111tc<'I . 'Hd l'Hlllltl;UM .1~ IIlciljjch u\:cn· . 
(l)rn. Hl!'lll, 11)4'1(1r1 jnao ~IJ. 
D1.J.S~ vtcn • · oe Sl:1111,;uu,J ,·.&n ,\));k~i. J)'fflt,w1 o!n 
s encnlu;n de'. (Am,lc1J;r~~krp:I, n, ... 1" ju,1"1) , 
Dr,J, Seh-,11 tcn • 'llci S:,u!)-.,.;~ cc 01>ml:1', (("o(111i!.:1, 1<1,nlc,1 j;i~1ull. 
J ,S.:l11:ou1c11 • '!Wjllr:irn .. , fa ,-ro"bmJ'. A1;t1u1,h.m, ,on. Jun.). 
J.S.:bo111c11 . '(i;.)Udll'. :0.1« lo,n·s \' ln 11<16 de Wil. 
Tck,1 J .~ h<.l'lllcn. tDcn il:,:11(. 1~}.. 
J.S..:bu 111rn • 'S)mh(llic\: ÎII CCl'I nt~lit 111!t C>:11'"'"° l.'l(IQll.(CJ!'IJ'l.'1-
lh«;;· . (AIIJ11m di$C11(lt:!(1111m., J.û . van Cd1kr . Uu,clil, 196:I). 

~i~:::~::,: ~?r~~::~r:~t~c:.l~~i;r als J)'albvoh11n J(' 

J. ~ hou1rn • '11,c l'm 1:1i;n,m 1.):, M:Ji',-al S>'"'"~' 
(Nic,1,.,A,,11;,. 1?~), 
J ,S"ihmum • ·1i.i l .lln,rn.,1,.,..,,;.. Ic-G,;111,!.1'.p,,1, c11 A11h, (., l'*t,). 
J ,Scl11) um1 • 'l:n'I 1c~ffllÎC'11dc tt11 ..,.,c olnt.:rl 1c 01111di·. 
(An, en ., u10 1.s, 1'*6). 
J .S.:11011, en , ·11,c l\nd nnd Scrp1n1 o ( Askkrio,.. s~m1'!11 o ( 
mtdkiM', (,\m~1crt1:11n. l!IOO(n. Nç,,, Yor\ . 1967;.' 
J.Si:IIOHl<II • 'Goud:,. •·1Q(ltC1 (>'I r.\l', mu~~""'· 15'(fl), 
J , S.:h,,'1111011 • 'EHI Qfllµ;l 'cr.d , 111111)tl'li" t.. h ~ \ '.ltl dl. Ni.:nb~• 
'l'ulpd<lo)f Chcr.iuiaen C<1cH~aff. (O,•u t!NI.' in o~ulkn ,k,or 
ll . ..a.n de W:r:il . Am,ur,j,Jm/L<i,J,:n 1911)), 
J , Schu 111rn • 'Z.> ,,,, O•N.d• c,n,it", (Alp!,.,11 .ui, Ri; ,., 1? 7(1). 
J ,Schm 11 rn • '1i> 1:ogm ,:ij Vnuda•, (Alp!,.,n .&Al. Ri; 11, 1? 11). 
J .Schm 11011 . •c;.,,.,,,., ,,J,i11!c11.'11Ml it, d, 1wrtdt bcl(t \\1n ,lt 
JU!iMdt ffl Je « ntt htl f1 \111) de 7.C\ '(f\tÎtndt (CIIW". 
(Go11da 1211·1911 • CONII;,. 1~72). 
J. ~ho11lc11 • 'Goud:,', (Li>w. 19il). 
J;m 11:,,t, i, (1;i, J, S\'.l1(111 tC"') • '1-IQmo,!«,1,~ m ,Ie ,>11,!e de .SI m,·. 
((Joml.l. 19U). 
D1. h n S1ho111rn . 'J!e.n m,m11mrn1 , •ol m11numcn1cn'. 
tMon11mcnurm.11;. 1915). 
Dr, J, !i,,tmuHn • '(';,,,,d,., 4r Si!lt J:,,.•. (M..n11111t111e11N'llj, l lli$). 
n,.J.St.lo:l11!,t1• '(io u,111, !o:t o::.u"11m'.(M<l!hlll!tn1cn,.-.1s , 1•n:1,l 
Or. J .Stl111111rt1 . ·c.111,11:1 , o!c i!a,I'. (Monul'l'l:nltMM$,,. lil';)). 
Jl ... S.Cho-Jltll • '01111lt • ~ 111111, Cl!! Ill(IIOl.'jt ,·not iNrt« n'. 
(Alph1n :r.J. kijn, f9lJ). 
Dr.h n s,~.0111~n • 'Go11Ja • 'iln SluiHox Slui, ' • de sci.:ll icJe11i, 
, ;,n Go11Ja in tie 11e,:,,:11ticntlt tfll"'· (DcX lb:,JI. 19i1'), 
Dr.1-1,n St~..011tc11 • 'Go 11d:r dw1 J e ix;..,.~,..·. 
(Alplo:I\ 11 ,o.l Rij,,, 19il). 
o ... J.:i:'I S,i:loO,-.olcll • ' (il)Qib, Tcl,11 ,llfl=II til 1-'fCIUCII'. 
(Alph=I\ o.i!.. kij11. 19U). 
01.hn Sd'.011trn . 'Wit wJrcn i ijt C,n n<h •·~" Gouo.l,c 
MIIO!ICII <n ,·1011.,.·cn. ~ m~ "'"' "'-'IJl. .......... . .. . 
(Alplm, 11.,L llij11. 19!0). 
n,.Ja11 Sd:0111cn. ·oll\: o!.i1 ii üo11d.J.· . 'fv.·ut( 1cl.'tn i11i:cn ~11n 
ûm.ida, 11001 J r.J.$(h1111 tm • 111.-1,·t1kl,1çmJ,;1(\.)! nfl T!m:>1!c 
Jo"c, <001111:i. 1011,lc,1 j:oaw,I). 
l), ,J"11 s11,.~111cn. 'Ik lu111d.c1J;11dg• c'io11dse w u~1l:i~ini: 
~bJISChappij N. V.' (Go11J,1. 19$)). 
Dr.h n S1ho111(n • A11ih l in m11:111..r..,J11;J ",\;h lic,e T ij:I'. 
(Z.,,~•lk, 193~1?37), 
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11DINGE v,,N OIE (;OUDE 

Gouda in het stededicht 

Citaat: 
"Een stcdendieht is een lofdicht op een stad. 
In de neolatijnse poëzie zijn stcdcdichten 
een tamelijk veel beoefend onderdeel van het 
genre lofdicht. On1 een indruk te geven van 
dat "rnmelijk veel": uit de 16e eeuw ken ik 
meer dan 60 auteurs Latijnse stededichten. 
en het aantal per dichter varieert van hot 100." 

De "ik" uit bovenstaand citaat is de heer 
F. P. T. Slits, leraar Latijn aan het Bouwens 
van der Boye College te Helden-Panningen. 
Het citaat vormde het begin van een inleiding, 
die hij hield voor een groep professoren en 
docenten klassieke talen op de universiteit 
van Nijmegen, met als titel: Het Neolatijn!;e 
stededicht. 

Bezig niet een studie over s,ededichten 
hoopt hij in 1987 zijn proefsclll'ifl te voltooien 
en hierin komen tenminste 2 stededichtcn 
over Gouda aan de orde. 
En ... nu een primeurtje via TIDINGE 
van Die Goudc. De heer Slits heeft namelijk 
uit het Latijn vertaald "GOVDA" van 
Caspar Barlaeus. \'oor het eerst uitgegeven 
in 1628 onder de titel "URBIUM.praecipuum 
Hollandialc Eneomia" = Lofdichten der 
voornaatnste Hollandse steden. Toen in het 
latijn uiteraard en een kleine 360 jaar later 
de première in het ABN. 

Mogelijk ten overvloede: Bar1',cus was in 
die tijd professor Latijn aan het Athancum 
te Amsterdam, de ,•oorloper van de huidige 
universiteit. 

Uit \Valvis' ''Beschrijving der stad Gouda'' 
volgt nu de latijnse tekst, \\'i'tarna de verta
ling. De laatste is voorzien van een regel
nummering, die ook geldt voor de verklaring 
aan het slot. 

lfala fi cedat Vaháli, Rhcnufque bieomis 
H:,;c quoquc nala fuis flumina jactcl aquis: 

Atlanten hunc tcctis, exornat Gouda fupcrbls, 
Lreta fitu, fludiis remula, clara Viris. 

Hini: natura ferax, lllinc concordia Civcs 
Nee finit nul inopes, aut nocuiffe malus. 

Tcmpla paral fpatiofa Deo; nee quilîbet illec, 
Horrcndi culpam, criminis error hahel. 

Bella prcmanl alias, ha,c cft fccurior, Urbcs 
Nee placidos turbanl tympana rauca Lares. 
Exulat Odryfius, Liluî, Bellona, Triumphi: 

H:rc manfuela pi:,; Gaudia Pacis amat. 

l/rb: Hr,//: r:r:r: C: Oarll'(I. 
,11/if<d: l: ! . 

Rond dezelfde tijd (1624) voltooide 
Constantijn Huygens zijn stededicht 
"GOUDE". Samen met de heer T. 1-1. J. 
Brockmans, docent Nederlands aan boven
genoemd college, heeft de heer Siits dit 
stededieht in hedendaags Nederlands 
overgezet en voorzien van enkele opmerkin
gen. Ook hier eerst he_t origineel. 

GOUDE 

~1IJ11"Gt10,i,·c "orrt nu~er G1.1uds, mijn· IJssel n1('('r a.,:wiM 
l)an T:1i;us i;:uldt grond er, bo~ tan s ijn' Pfin~. 
'Khcbl) mrtr van J1un 1e b111': dor mJJe.' i;tlluenllult brnnd6e11. 
En b:ieJJ~n i.n tiarr lllo('d h!its" mflorcknarrn b:111dt1t, 
On1swo1111n Id:. hun itt"·tll, tii du~·cl:ten in mijn'Couw, 
E11 kro6p mijn' YsscJJl<'pl' 11:11 hnls co;:- Inde> r11ouw, 
Spijt Sp2i.11.e111h.n id: sfa: Of>tk $4.lndcr d'oude 111u.tfll 

\'.in 't KnsttltJas ittblt•d, \Vir zijt ;bij mijne, 011,~ 
Die J<1or den nrus nocl1 spreedie, t'1I mij 'c s:~ti,edc ,·crwiju? 
kk stg-ge- t' mijnen roem. 'kbcn Brill ~n l1rillcn qulJt. 

C011$lülller, Ort: HcJtlg. 9 $fpt,•mbt"r 16?./, 

Mocht de heer Slits besluiten meer stede
dichten over Gouda op te nemen c.q. te 
\'erta1cn dan verncc1nt u dit t.z.t. via 
TIDINGE: 
Ik hoop hiermede Die Goude-ledcn een 
plezier te hebben gedaan. 

S. B. Kielliger. 

GOVDA 
1. ,\~ Je IJssel :,1 mncl wijken ,·oor~ \Vti.:il, en tlelw« -;umi~c 

Rijn al pochl 
2. Jat ook det t :suomcn ontstaan .:ijn uit zijn w31crcn. 
3. 1och sic11 Goud.:. mei h.iar hoic daken :1111:cn Je IJl'i:cl, 
.:. \'rucl11b:111r door ligg,in&-., Jovr iiludii:n concurrerend, 

bero emd d oor m:inncn, 
S, Enerzijds de \•ruduh~uè 11:Huu, i.:n ;mdcu:ijds de 

ccu.st .t'r.intlhcid 
6, $111:m l!Ctn bcl1od1iS1-' burr,-crs loc ..:n l:itcn niet toe .:bt 

slechte men11i.:~ ooit schade J1cbbcn k111mi.:n berokkenen. 
7, Ruime kerk(:n bl)Uwt 1;ij \'OQr God: en niet ,:o in:1:·ir elke 

dwalins 
S. hccfl bij h3:tr 111cti:cn sch11ld ,·.in <"t·n gruwelijke 1tl i1Stl:1.;·1J. 
9. Oo,lc>gen mogen 3rldctc s1cdc11 bcJrukkçn: dele st3d i$ tel11 

,·rij ,,an zorg~n. en niçt '/.~ 
10. ,·er.sloren rau11,·e t:1n,b().:rijntr1 Ji: mstîgt· s1ads~odc11. 
ll. Vcrb3(Utcn :r.ijn Odr,•sius. hemms1.:if, lkllQn:t. lriomfcn . 
12. God$dio:ns1i1lt<"id, kéurii;hciJ en gtl'.imcnlijkc vtcdc 

\'ctblij,·ct1 lucr. 

• \'crklacing;cn. 
(>. Ob:sc11ur latijn! 

1-!I. Û')ud:i is in Go<lsdiensti~ op1.ic1u to kran1. 
10. s1ads:;odcn = ± s1:,d, huu;i:n, 
ll. Odr)'$ÎUS = Thradtr = barb:rnr, vcchlcr. :sold:am. 

DclJona = c)Orh:,1,"11:odin 
12, l)c lwcrdc cd.ic ic c,l ·· \\'àh'Î,;" hebben cc•• ander ~lnl: 

l)e~..- ~•:•c.S h..:minl vreugden van vrome vr,cde. 
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TIDINOI! \'AN DIE OOUDE 

GOUDA 

Mijn G<:m'4·e bn.:nt~1 mcc-rgouJ (= 1,dd)en m9n IJssel mttr wit1st 
dan de goudl1oud(ntlc &r<.,nd \',1n de T3Sl.lli 11'1 J,: beurs ,·an 
zijn prins, 
Ik h,cb o:cht<r nor. rno:er profijt \':lil buo: 1<,c:n mijn buurs1nd 
brnndde 
en door de: lmnden v.in hiia, moordenaar$ in h:tar blo«t b.1adde. 
\'luchne ik weg ,·001· hun ic:wc:ld door onder te duil.:cn in mijn 
Gouw.: 
en tot mijn h:iti: toe bc::1d1c:rmi11g te 1.0:kcn in mijn JJsi:cttJicp1e, 
Oml:mks Sp.,njest;i ik nogs1ec1ls owo:r.:in<.I. Zdfszondcr vroeseo: 
muren 
rond het t_?cbi,:J \'an de kas11:ell1ecr. \\lie ~·•in mijn buren 
die- n<1s st« ds door de nc11$ spreekt, i ou mij Il-et Qntbreken 
(\·an een bril) kum,c:n 3anwrîj \•,:n? 
Ik ;,:cg dit tot mijn roem: ik ben do: Oril 1:n ,Ie brillen kwijt. 

Opmerking J: buurstad (vs. )): 
•••.,lg.:11s de .ian1ekc:nin!_! van Huyi:;et,s 1d f wtlrdt hier bedoeld 
Oudt"wa1c:r (157j). 

ÛJ)lllu kiug 2: Urill (\~. 10): 
Brill = brddt l = dw:iogk:1~1ecl = een burcht ,•an ,,.,,:i,uit de 
stad Qndcr de knoei gehouden werd. 
Aa1t d,czc bo:dttspr.iak moeten de la:uslc regd s \'an t1c,1 gedicht 
a:i.ngcpas1 wordt'1): 
"'door de ni:ns s pr« k1": adcm?ialing door de neull wonlt 
bckn,n1erd Joot knij1,tr1 v:m hel lorgnet: Qndcr de knoc1 
~ houden worden. 

"bt illcn" { ... s . 10): k:t~lc:dho:rien. 

Boekje over stedelijke 
musea Gouda. 

Onder de titel 'Van ankers, togen en karbelen' is 
dezer dagen een inronna1icrb1H:kjc.; rtrschcnen, d:u is 
ge,vîjd aan de geschiedenis en bouwkundige aspecten 
,·,111 de stcdclijké musea ,·an Gouda. 

De historie en de architectonische kanten ,·an 
n,useun1 Het Catharina Gasthuis a:1n de Oosth:n"en 
en ,·an museum De l\.'loriaan aan de \Vcstl1a,·en 
konten daarin aan de orde. De tekst is geschrc\·cn 
door Lidcwij llerstel·dc Koekkoek. Zij is als nu~de· 
werkster \'erbonden aan de 1nusca. De 01>lngc van het 
botkjt is 1000 cxtmplorcn. Hd is ,•oorr3,SOtc koop 
in het n1useun1winkeltje. 

Op o,·erzichtelijke ,vijze wordt de lezer geauen• 
deerd op de architectuur van het g:1sthuis (de :1:1n
duiding ,·oor het ,·oorm:tlig ziekenhuis, in \reik 
con1plex later het muscu,n \\'erd gevestigd)., het 
Lazaruspoortje, de Gasthuiskapcl en de ~loria:ln . 
Achccr in hel boekje is een ,·erklarende woordenlijst 
opgenomen, die de inhoud verduidelijkt. 

l·lct ruin> geilluslrccrde boekje (29 :tfbècldingcn) 
geert een hotiend beeld \':tn de ge\':trieerde 'lc\'ens
loop' ,·.in beide Goudse musea. Duidelijk is gcntikt op 
gegc\·ens betreffende historie en bouwstijlen - de 
museun1-collcctics \'allen buiten het bestek van llet 
besprokene. 

Argezien ,·an enkele storende drukfouten is het een 
lezenswaardig wtrkjc ge\\'Orden, dat op toeganke• 
lijkc wiju inrorm:1tie ,,erstrekt. 

Slechts een n1inpuntjc kan worden aangc,·ocrd: 
in het boekje staan twee (dct:,ils uil) oude platte
gronden \'an Gouda afgebeeld. lfet zou een goede 
gedachte 1jj11 geweest om de makers n ·1n die platte
gronden te ,·ermelden. Ook dat is waardevolle 
i11forn1atie \•oor historisch gcïntcrcsscerdcnr 

(Td.l). 
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Bundels, boeken en 
diversen van de 
Oudheid.kundige Kring 
"DIE GOUDE" 
te koop in Dubbele Buurt 4 

BU,VDELS: 

nr. 1 1946 Rert)ep1~1t e,r gebo11wen 
in (io11dn / IJ.00 n,. 7 1951 s,a,lltuisboek 15,00 .,. 11 1963 Ponre11c11 i•an 811rge11u:es1erj· 
vo11 G(l11do - /j,00 

"'· 14 1967 G<>11dse din/i!cte,, 
(t1QIIV, in 11r. 19) - 60.00 

nr. 16 1976 Gescl1iede11is va11 de 
Goudse Lihri]C' (iwperkt) - 25,l)Q 

'"· 17 1979 Gnud.'iC' .\·troutr1ame11boek 
(ou,n•. hr nr. 19. hc•p.) - 60.00 

'"· /8 198/ D,· 11an,en 1•.,I. Gtnulst• srrouw - 45.00 
11r. 19 1982 Die Go11de 1932·198} 

Jubile11n1l,(lek - 38.JO 
11r. 10 1984 Kro11iek vo11 (J()udo - 21,jQ 

/..a.sse 1/UIIIIIU!rs ,·0,1 tlt· Tülil1ge - 1,SIJ 

DOEKEN: 

Theo rl,· Ju11g: 
T/1~0 tic Jo11g: 
n,eo ,lt! Jo11g t'n 

Gouda a11ders hekekc•11 
GQ11du in 1•ogel,·lucJ11 (bep.) 
Afor1i11 Droog: 

• /7,JO 
- J0.00 

Dick Jonkr:r: 

Jan Se/wuien: 
Jan Scl,uutt•11: 

IJ/VER SEN: 

Go11du in/010·.s 
Gu,ulsC' :rclluuers 
en hun dnele11 
Uit (;autla'.f Verledt•11 
U'ie wnre,, :ij.? 
Scho11duol i11 Kaasstad 
!Jc•kij'k 7.eC'la11d en 
Z1lid /lal/011d ee,1.v t1nd1ir.f 
li<u,dboc•k i•oor tie i·r()IIW 
Beeldig Gmula 

K,wutet.spel 1•011 Gor1da 
Gouda p11zzel 
ka,uh•laar 
cu,npasitiepo.str!r 

- 25.00 

J,00 
/0,00 
I J.00 
8,JO 

25.00 
J.95 

12,JO 

- 7.JO 
• 15.0Q 

. • 50,00 

G()ut/:.·,· gen.•/.\· - ] ,50 
poster 1•un urgc•I S1.Jo11 - 2.50 
plo11egro,r1lw111 G()udu Jss, - 5,95 
li110-s11ede Van J\'or<kn - 25.00 
1•erI0111ehnapjt: \•an St.J1i11 i.JO 
Apotheekbo,;kje l ,25 
Acll lieve 1ijd 5, 95 
verzame/ba11d 1•t>or 
Acll ne~·e tijd 17,50 



TIDl~CiE \'AN 011! CiOUOE 

De verbanning van Huybert Bik 
HUYBElffJE MOEST HANGEN. MAAR HIJ HING NIET 

/111ege11deei! /11 het kamcrbock 1/1 C. lees ik., 
·vc"voge11.\· u1ierd ,Jen secl'etaris Polijn vel'sogt 
ae11 de11 burger Huyben Bik ee11 gepaste 
ae11spraek te doe11 bij zij11 i11hali11g door de 
burgerij .. .'. 

Huberrus Bik was /tel 4e k ind rlit ee11 gezi11 
van zeven, lVt!rtl gebol'en in 1742 e11 bchoor,le 
tot een zijtak \fan n1;Jn voo1·gcslac/11. Nooit 
ltad /tij ziclt k111111c11 voorslelle11. dal /tij i11 de 
namiddag van 17 sepumrber 1787 i11 !tet caclto1 
onder het stat/huis zou zi11e11, ter,vijl eeu 
joeleudtt 1ne11ig1e eiste ,lat hij 011111iddellijk zou 
1vo1Ylen opgehangell. 

. .. • Op de ite1·atie. gcdrmrige e11 dri11ge11de 
insta111ien. door eenige personen gedaan, 
tl! kennen geve11de tlat tic gen1ee111e sterk 
vigeerd e11 dreigende vorderde ,/(// de al/tier 
1e11 raadhuise opg,•bracl11e en be,vaard u,orden• 
de Huybert Bik direct e11 zonder vorm van 
proces, 01n alle excescu te p1·cve11iëren, 
wierde opgelta11ge11 of geëxecuteerd en d(I/ bij 
ousten tcnisse va1ulie11 hè/ 1,•olk niet rot bedaren 
zoude zij11 te krijgen: ... is 11a rijpe deliberatie 
e11 i11 ag1i11g ge110111en zij11de, dal wlx strijd, 
tege11s de11 eed en pliclt1 van /tet regterlijk 
officie on, ien1a1ul, n•ie hij zij onverhoord en 
zont/er overtuygend beivijs van zaken op een 
1..•er,,•ard geroep en onbezo1111e11 eijsch van' t volk 
ie \'e1·001·delen en ters,o,ul ,uer de tlood te 
. <1raffe11 e11 dus i11 dit ge,•a/ ge/teel e11 al deviëer
de (afwijkte) van alle godtleglijke e11 me11scl1e
lijke z,•tlèn en u1e11en. 1ne1 eenparigheitl l'Oll 

sreuunen goc,lgcvontlen e11 verstaan ·aa11 
hetzelve ,•erzoeck nier te tlefcrcreu, ,naar 
deseb•e ,vcîjgercn eu Je \Vijzen van de }land' ... 
17 september 1787. 

(Kamerboek 1785 - '87, fol. 131) 

HET VERHAAL 
W(I/ was er allemaal gebeurd? Laat ik 

begi1111e11 nJCt 1e vcr111eltlen dal dÎJ alles niets 
te 111ake11 heeft ,net de aanhouding ,,an de 
36-jarige pri11ses Willtclmina van Pruissen op 
28 j1111i 1787 in tie Vlist. 

De patriol Huyben Bik was lid va11 het 
Vrijcorps 011der C. de La11ge 1•011 Wij11gaarde11. 
Uitei11delijk st011de11 deze plamselijke corpsen 
onder het ccutraalgezag, 1vaarvan het ,lefen
sieve cc1lll'lll1l ge1,•estigd 111as in ~Voerden. 
Deze plaats was gekoze11 0111 zo dicht mogelijk 
bij Utrecht 1e zij,1, da, veel meer da11 Holla11d 
pri11sgezi11d \vos. 

Na lte1 bei!indige11 vmt zij11 dienstplicht bij 
de k/ei11e vesting Go1oerwe//e wilde Huybert 
naar zijn huis in tie Keizerstraat gaan. Hij 
zag el'gens tegen een boon, een geweer, een 

"snaphaau" staan en ,ne11e11d ,lat dit 1vape11 
stadscigen,lon1 n1as, na,n hij dit ge111eer aan 
de sclrnruler en wa11delde naar Gouda. Op de 
L. Tie,uleweg werd deze ge1111iformtle ma11 
lastig gevallen dooi· opgescl101e11 straatjeugd, 
die acluer Jre111 aan als n,aar 'patriot' en 'Kees' 
(de ,oen beke11cle sche/d11aa111) riepen. 
Huybel'I probeerde zich ,•011 lte1 scheldende 
publiek Je 0111tloe11 door li11ks 0111 /tet Kerk
roosters1eegje (1111 Kos1er Gijze1weeg) i11 te 
slaan. ,\Jaar Achter ,Ie Kerk 1vach11e hen, eeu 
veel groJere tiere11cfe mensengrnep op. Hij werd 
a.lt. 11•. aangera11d e11 Lambel'/ Me(ier p1·obeerde 
hen, zelfs zijn suaplraon re 01uro1•en: in ie,ler 
ge,•al gelukte /tet Item de bajo11e1 v1111 he1 geweer 
te dl'aaien. Toen daarna het schot viel H1ertl 
Meijer dodelijk gewoiul e11 overleed 1er plao,se. 
En on, deze re,len k1van1 het 'geniene 110/k ' in 
beroeri11g e,1 eiste de 01111,itldellijke exec111ie 
van de '1uoordenaar'. Drie dagcu achteree11 
bleef de woedende burgerij voor /tet s,ad/mis 
tieren en drie keel' verscheen een burge,neester 
op /tet bordes om de me11ig1e tol kalmte te 
11,a11e11 .... "111c11 ko,i gerust zijn. dat ,lit 
geval naer stij/e \1an procederen zal 011derzoclt1 
e11 1e11 deze behoorlijk recht geadmi11istreerd 
1vor,le11 e11 de11 schul,ligè geenszins ouschuldig 
doeJJ gaan L . ". 

Het voo1·onderzoek . 
Dit werd J!c/eid door de baljuw, de Weledel

gestreng,, J,Jeer Frauçoi.'i van lillrencarspel 
Decker R. 0. (ratio office). Hel bewijs van de 
baljuw bestond 11i1 tie verklari11ge11 va11 9 
getuigen bene\1e11s her sectierapport va11 ,Ie 
chirurgijn Jau Tu"in. later, nvee jaren nadien 
geltoude11 pleidooi, 111eillde11 zich 110g 1rvee 
getuige11. Maar de vraag of door /11111 ge111ige11is 
de misdaad van ,Ie geva11gene volledig beweze11 
e11 ,net de 1•ereisre aandacht 1ue1 ·11atnvkeurig
lteid 111oer 1vortle11 nagegaan en o,ulerzocla 
werd emstig benvijfeld . . . " Een afzo11derlijk 
exan1e" \'OII tlee.\'e /lvee poincrcn 1,1crd nier 
11ootlsakelijk geoordeeld .. ". 
De baljuw, als eiser i11 dit pro<"es co11c/11deerde 
do1 de gevangene zill worden geco11dem11eer1 
nu!f tien z,vaardc te u:ordeu gestra/1, dat er 
de dood 11a volgt .. ". 

In cle gevm1gcniscel ,•a11 de Tie11dewegspoon 

J,/et eerste. \vaar hij naar vraagt i.1· 0111 pro 
Deo te 1noge11 procederen Hij 011dersreu111 dit 
,•crzoek met de verklari11g Va11 zijn burc11 
Fra11çois Bezems c11 Willem Tijgeman, dat 
Htt)'ben Onvermogend is. 
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Op J 2 Maart 1788 wordt dir gralis 
procederen dooi· sclsepene11 toege.,taa11. 
/11 April Ollfea11ge11 de !teren van de Magisrl'aa1 
ee11 brief vol mei k/acl,te11. Huybert scl1rijf1: 
. .. . ,. dat hij zig gedurende de11 tijd van zeven 
111aa11dcn it1 eene a.kelige kerker bevi11de11cle, 
at!n elf! eenc zijde onder: reverentie ver1rouu11 
dat een uJsidue (voortdurende) gevangenis. 
waarbij desze/f, licl1aems CO/lstilutie reeds 
,•cel geleden 1,eejl, op zic!,zelf ee11 straffe 
ui1111aeckt - e11 aan den andcl'CII kan,, ,lal daer 
de ge,ncldc zaek in cas crilnineel, alvorens 
des suppl. strafll'acnligl,eid of 011scl111/d zal 
11101·de11 bepaalt/, zig 110g in tfcrzelt•er eerste 
begi11selc11 bei•i11d1 en ove1·zulcks een geruitnen 
rijd 11u!t zig kan slepen alvorens hierniede 
zoude kunnen zij,, gctcr111i11eert. 

Dar ei11delijk ook het co111i11ueel verblijf 
in deze akelige geva11ge11is hi11dcr/ijk is aa11 
het aan he111 verleend acces van p1·ac1izij11s 
(advoka1en) e11 dar !tij supp/. 1!,a11s gee11 gebruik 
1vil ,naken Pa11 ee11 ,uidde/ tegen zijne 
apprehe11si (ge1•a11ge11sclrap). 

Redenen. 111aato1n de supp/ zig keert tot 
UEd. Gr.Ac/11/; .. 001moetlig verzoeke11de dat 
!,er UEd. Gr.Aclub. bel,age11 Item suppl .. 
lta11gc11de de opgemeMc proced11res t!11 zola11ge 
dezelve niet 111et daed zullen zijn ge1er1nil1eert, 
uyt tie ge111eldc zij11e tege,nvoordigc gevangenis 
gclieve11 1e tloe11 vel'plae1se11 of Ie accorderen 
dat !,ij 1•erplac1s1 worde op de ordi11aris' 
gijzelkamer Ier gemelde poorte of i11 's Here11 
wcrklmys dezer srede, ll'c/gcmelde Heer 
Bailliu dae1·1oe authorisercnde en tlaerva11 ie 
u.:i//en verle11c11 nppoicte11u!nt in fo1·1na ... ' ' 
(was get. Huybert Bik). 29.4. '88. 

Onze Huybert ha,/ het ,Jus niet erg naai' zijn 
zin en ook ,net het annvoord ,,,,,.s hij nau1velijks 
tel'J'eden. verkorf /11id1 de i11ltoud: 
. .. . •.• dat 1va1111eer de gevangenen 111e1 zijne 
p1·actisijns spreken 111oet, ,te ge\•angcuc door 
den cipier- desuoods 1net één of 1néer dic11ae1·s 
del' j1mitie geassisteerd. telke11s uit zij11e 
gevangenisse gehaeld eu ter plaetse, tlaertoe 
geaccordeert, gebmcht e11 opgeslotc11 moel 
wortlcn . .. ''. 
Na tie beJpreking 111et zi/11 ad,•okaten 111oe.s1 
H11ybcr1 weer 11aar zij11 kerkerce/ gebracltr 
1vorde11. 
(Req11es1bot!k IJ Jol 215 7 Mei 1788). 

Het 011(/erzoek der scltepe11e11 . 
. . . '·'0111 welck poi11c1 te exa11li11ere11 en regt 
te bcoordele11 vooraf staal aan re 11tercke11: 
Je dat de gewmgeue alles beke11d !,ee/11•oor wat 
betre/1 zij11 rol/Ie door de s1ad op 17 Sep1. 
1787 e11 da1 een sclto1 11i1 zij11 s11aphaa11 ll'as 
afgegaa11. 
12 

2c Edog hei is 1e/Je11s zeker dat uyr het afgaa11 
van ties gevangens snaphaan en uyt tie daardoor 
toegebracl,te wo11dc aa11 Lamben Meijer mei 
hel voors. dodelijk gevolg, 110g 11iet persé e11 
11oodsaake/ijk voortv/oe)•t tla1 de11 geva11ge11e 
ten dien opsigte ,•oor de 111isdaa,lige oor.'iaok ties 
doods van clien Laml:,err Meijer moet gelsorulen 
ll'Ol'den. En uy1 die11 lrooj<le al, aan moord of 
ma11slag schuldig 101 de dood of a11dc1·e · 
crin1i11e/e straffe ,•e1·001·deelt 1noe1 ,vor,len . .. ". 

Duidelijk was echter dar de gevange11e 
gewapc11d met ee11 s11aphaa11 op welke ee11 
bt1jone1 n•os, door het Kc1·k1·oostersteegje 
gaande ac/11er de Kerk kwam. door c11ige 
jongens uitgejor1u1d lverd ,net: "Kees, Kees" 
zich /reeft omgekeerd en i11 posrrwr gesreld om te 
schieten. Maar ook i•c1·de1· tlat La111ber1 Meijer 
ziclr 011der die 1oegelopcn me11ig1e e11 dic/11 bij de 
gc1,•a11ge11e bel'itulende, het gc1vccr van he,n 
aa11gcg,-epe11, de bajo11et van hetzelve afgc· 
draait/ en ,vegge1vorpe11 had. En dat zekere 
turfboer Jan Broeck/111ysc11 1ege11 hem, 
geva11gc11c •• ~ezegd J,ebbetule: zou ik dar gcterg 
nog la11ger w:lcn, scltie1 de do11der of bliksem 
ma(tr doocl. Toen Huyberr probeerde her geweer 
1erug te p(tkken ging het schol af. 

Huybert 0111ke11tle echler het gezegde 1•a11 
Broeckhuysc11 gehoord te !,ebben e11 dat hij 
lrer geweer op Lambert Meijer 1,eeft (lange/egt!. 

Van al die ge111igem•erklaringe11, ui11•ocrig 
beschrc,•en in hel requisitoir van cle Balju1v, 
zou zelfs ee11 korr excerpl 110g te /a11g worde11. 

De sci,epe11cn ui1 Gouda VOll{/e11 her beter 
,leze straj'procedure door te ver11.,ijze11 naar 
!,er Hof va11 llolla11tl en Huybert b/ijkr over
geplaalst 1c zijn 11aar de "voorpoorte van de11 
Hove". ook wel bcke11d als de gel'a11ge11poon 
i11 De11 Haag. Dit Hof heeft de zaak zeer 
sericu.,· aaugepakr en alle gituige1n•c1·klaringe11 
opnieu1v nagetrokken. 

Te ui1gebreid om dit alles Ic ver/ra/en. 
S/ecl,ts #11-voorbeeld. Dirkje Matse heeft 
gezie11 dal Huybcr, de s11aplwan aanlegde 
e11 de vi11ger 0011 de trckkcl' hield e11 dat Huyberl 
11a hel scl,ot gezegd zou hebben: daar feit 
!,ij da11. Maar tie presitleut va11 her Hof vroeg 
Dfrkjc: waar sro11d je toe11, op welke afsrmul? 
Dirkje 1uoest verk!arc11 dat zij in cle ingang van 
haar huis stond. Maar als er da11 een volksoploop 
is c11 Huybert dic/11 omri11gd is door opdri11ge11de 
me11sen. l,oe ka11 Dirkjc da11 gezie11 heb/Jen dat 
de gewmge11e cle 1•i11ger iîan de trekker hield? 
Uit ttl dergelijke pietluuigc gc111ige11issen 
blijkt lioe haar de /amusie kan vocdc11. 

liet vonnis ~·a11 het Hof va11 Holland. 
... "En daar het regt niet toelaat ie111and zonder 
,•olledig en zeker beu,ij3· 1,, ,•eroordelen. ,naar 
zelfs gebiedt liever een schuldige vrij 1e spreken 
da11 ee11 011sd111/tlige re vero01·dcle11 e11 1e straffe11, 
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daar zodanig (!Il zeker beu1ijs hie1· niet gcvondelf 
u1ord1. zo vîudt 1ne11 zig gcdl'ougen o,n eij11delijk 
11y1 dil alfes dil besl11y1 op Ic maken: 

Dm hier alfee11 bij den reg1er gcl'01111isd 
111oete11dc ,1,·orde11 naar de regelen van reg, en 
justilie eelf absolutoir vonnis Îll ,lezen valleu 
n,oer elf dat 1nitsdîe11 des hereu Baillius eij!il'h 
en co11clr1sie op en jegens den gevangene iu 
,lezen gedaan en ge110111e11, 1uoet lvorden 
ontzegd niet co1npc11satie van tie kosten. 

Zonder da, ook enige s1raf(e tegen den 
gevangene uyt hoofde ~·a,1 vcrsuy111 of 011ag1-
saan1heit in het nier onderzoeken of het gc111ccr 
ge/tulen 11,·as in aa111nerki11g kan kon1e11. 
J-1/s al' t H'e/J.: ,ner alle a,ulcrc conc/usielf van die 
natuur 111oe1 vervallen, vern1its ,Ie gevangene 
ziekelijk door zij11e de1entie ged11re11de bijna 
drie jaren c11 z11lx i11 die (tkelige 011zekel'i1eid 
van den uytslag ,,an dit proces. 111aari11 een 
cijsch 101 de doods1rajfe jegens hem wils 
getlaa11, ten 111ius1e11 zoveel gelede11 heeft, 
dat zu/x in lllleu gcl:a/lc ,•oor eeu ge11oegsaa111e 
straffe des,vegens kau en ,noet u•or1le11 
gereke11d. 

hel voorsz. Haf mei rijpe deliberalic 1•a11 
Rade, doorgezie11 c11 overwogen hebbende al 
't geeu rer ,naterie dienende is,doende recht iu 
den 1100111 va11\rege11s ,te floge o,,er/Jeid elfde 
Grufclijklrcid 1•a11 Hol/mul. Zee/mul c11dc 
West Vrü1s/a11,I, tloct 1e11îc1 het vonnis 1N111 
schcpe11e11 der stad Gouda, gearresteerd e11 
geprommciccrd de11 21 e11 December 1790 
alhier ill questie en tloeudc 't gr1111 .,leze/ve als 
Recluer ter eerster insta,uil! hadden·beltoe~·en 
ge,laa11 Ic lwóbe11, gelet op de driejarige 
gevangenis van den gedctincertle. bant den 
,·oorsz. gedetineerde ,·oor den tijd van IS jaren 
uit de stad Gouda e11 de J11risdictic 1•a11 dien, 
zo11de1· gedure,u/C! ,Ic vnorsz. t{jd daar 11,,,tfer in 
te kome11 . .. ". 18 Maar, 1791. 

Het /-/~( ac/111e hel blijkbaar beier da, 
Huybc,·t Bik zich voorlopig ,naar nier in 
Gouda ,noest vertonen, ,naar ,1,·aa1·schij11/ijk 
u,as de 111011 zelf l\'Ci zo lvijs. J11111ssc11 n•as er i11 
politiek tlelf Haag zec1· veel vertuulerd en lV(!rd 
de Ba1aafsc Republiek uitge1·oepe11. Dat lurd 
ook gevolgc11 i11 Goudt1. /Je Raad de,· schepe11e11 
verdu1ec11 Clf na vijf jaar vcrba1111i11g k111a11, 
J-!11ybert weer nam· zijn geboa,.,cstad. Ec/11er 
daarbij behoorde fees11•er10011; de burgerij zou 
lu•11i blijde iJ1hole11 e11 daarbij zou de secr,•taris 
Polij11 van de 1111111icipali1eit een gepaste 
toespraak houdc11. 

/-/11yber1 hing dus 11ie1! !111ege11tlee/ de 
111u11icipa!iteit van Gouda bezorgde he111 eeu 
ge,nccntebctrekkilfg als keur1uccs1er l't111 de 
aarclappele11 c11 aardpere11. 

/11 1781 hertroml'/ J-luyben mei Joham,a varr 
tier Zon uit lvelks hu,velijk tu1ee kinderen 
u1crdeu geboren: Petrus en Jacobus. 
Vool' !tet gezin een blij h'eerzien! 

D,-. J. G. W. f: Bik. 

Reglenient en Ordonnantie 
voor de Bedienaers van dP 
begrafenisse en bepalingen 
van derselver loon. 

Keur en Ordo11nantieboek 
fol. 212, 5 April 1804. 

Alzo van tijd tot tijd veele differentcn en 
geschillen zijn gcrccsen tusschen de ingezete
nen en de bedienaers der begravc·nisse binnen 
dcsc stad, 20 heeft de Raad der stad Gouda, in 
aanmerking neemcnde dat de O!'donnantic op 
het loon der Biddel's, den 2en Maal't 1655 bij 
de Magistraat gearresteerd, in onb11iik ge
raakt zijnde en ook in de tegenwoordige 
tijden van 1nintlcr appJicatic kan zijn~ goed 
gevonden te arrcstcfcn, zoals gearresteerd 
wordt bij dcsen het )tavolgende reglement: 

art. 1. Er zullen binnen deze stad altoos zijn 
drie Bidders, alsmccdc twee vaste 
noodhulpen, welke door de Raad 
daartoe spcch1al zullen ,vordcn aan-. 
gesteld en bij ziekte of andere omstan
digheden móeten ,vordcn gcë1nplo
yccrd en zodanig loon genieten als in 
hunne aanstelling nader zal ,vordcn 
bepaald. En zullen gemelde Bidders, 
alsmede de noodhulpen, in functie 
zijnde, behoorlijk in het zwart gekleed 
moeten zijn (voorzien van n1antcl en 
bef). 

2. De Bidders zullen bij het doen van een 
notificatie ofte bij het bidden zig op de 
straatc.n niet ,uogcn separeren rn·aar 
ordentelijk bij den anderen moeten 
blijven en voorts zonder speciaal 
consent van het stcrfl1uis gccne t\vcc 
notificaties te gelijker tijd mogen doen. 

3. Een Bidder, geëmployeerd wordende 
bij een lijk, hetwelk in de St. .lanskcrk 
,vordt begraven, zaJ genieten 
eens n. l.JO 
voor het voorgaan 1.10 
voor het doen van een 
notificatie tdt 
300 personen 
voor het bidden 
voor het ancggen1 

4.00 
2.00 

indien gerequirecrd wordt 0, Il 
voor de notificatie 
boven de 300 personen 6.00 

zullende, in gcvalle er twee of drie 
Bidders geëmployeerd worden, ydere 
Bidder het hiervorcn gestipuleerde 
loon genieten. Zijnde alleen daarvan 
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uitgcsondcrt de Rou,v. ingevalle die 
door het stcrn1uis zelve \vierde 
gegeven. 

4. Eén of meer Bidders, welke bij het 
doen de,· notificatie versogt hebben de 
familie of andere ingezetenen o,n te 
sluyten ( dus om de gordijnen dicht 
te doch of een ,vit laken voor het 
raam te hangen), geën1ployecrd 
wordende tot het ontsluyten, zullen 
daarvoor genieten ccne gulden; echter 
zulx niet verkozen \VOrdcndc zal men 
dacr1oc geen sterl11uis kunnen con
stringcn. 

5. Eerlijk op het kerkhof, met een zwarte 
kist begraven \\'Ordende z~ll den 
bidder voor loon genieten, zo voor 
het doen der notificatie's als bidden 
('t zij dezeh•e tot het bidden geëm
ployeerd worden of niet) in beide 
ge\•allen voor de 
100 personen n. 1,00 

6. Geen bidder zal vermogen voor te 
gaan, te notificeren of bidden voor 
een lijk, dat van den armen begraven 
word, op de boete van 10 gulden te 
verbeuren ten behoeve van het 
Aehnoeseniershuis dezer stad. 
Echter zal de eene gebuur uit liefde 
voor den anderen ,vil1ende aan
spreken dit vermogen te doen. 
Loon daervoor ontfangende zullen zij 
verbeuren een boete van zes gulden 
ten bchoe\•c van de respectieve 
bidders. 

7. Loon bidder: kind 
op den arm in de 
St. Janskerk n. l,10 

8. Loon bidder: kind dragende 
n1et 1.,varte kist 
naar het kerkhof n. 0,12 

9. Loon bidder: kind dragende 
n1e1 \Vitte kist 
naar het kerkhof n. 0,08 
(wit betekende van de armen 
begraven worden). 

10. Een sterfgeval buiten de stad voor
vallende en geen in,Yoondcr zijnde, 
zal een ydcr de vrijheid hebben 't zelve 
door een particulier persoon (mits 
niet in bidders rouw gekleed zijnde) 
aan zijne familie en mede. ingezetenen 
bekend te doen maken, zonder 
gehouden te zijn of vcrpligt te kunnen 
worden daertoe bidders te emplo
yeren. 

11. De respectieve bidders zullen vooral 
zorg dragen, dat zij altoos nugtcrcn 
en bek\vaam zijn on1 hun post \V3èr 
te nemen en zig met alle bescheiden
heid en beleefd in de sterfhuizen 
moeten gedragen. En voorts niet 
meerder dan het hicr\•oor gestipu
leerde loon ( onder welk pretext ook) 
in rekening mogen brengen. Wijders 
geen sterke drank, ,vijn. bier als 
andcrzins n1ogen verzoeken of 
vorderen1 maar zich in alles confornt 
deze ordonnan,ie gedragen en con· 
trarie dezes handelende verbeuren 
een boete van ll. 25,00 ten behoeve 
van hec aehnoezenicrshuis dezer stad 
en bovendien zodanige correctie als 
de llaad nilar exigentie van zaken ze) 
nodig oordelen te behc,ren. 

12. Voorts zullen de bidders als van (>uds 
hunne respectieve lonen onder1ing 
weekclijks vcrdeclen en gehouden 
zijn alles hetgeen bij deze ordonnantie 
is bepaald, specitïcq in rekening te 
brengen en verant\\·oordcn, op 
pene van daarin nalatig bevonden 
wordende, door den Raad dezer stad 
te zullen ,vordcn geçorrigcert en 
gestraft. 1 

l 3. Blijvende voor het overige het 
Reglement, op het Avondbegraven, 
den 30 Jan. 1730, alsmede het 
Reglement op het bijzetten van 
lijken den 13 Nov. 1795 gearresteerd, 
in deszelfs kragt en waarde en worde 
bij deze gehouden voor gercnouvcl
leerd. 

Aldus gedaan en gearresteerd bij den Raad 
der stad Gouda. 5 April 1804. 
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Erepenning voor dr. C. J. Matthijs 

Dr. C. J. Matthijs, sedert lange tijd lid van 
onze Oudheidkundige Kring, is onderschei
den n1et de erepenning der ge.1ncente Gouda 
in zilver. 

Burgemeester drs. K. F. Dt'ockens over
handigde hem tijdens de Open Monumenten
dag de penning 'uit erkentelijkheid voor zijn 
verdienstelijkheden voor de Goudse burgerij'. 

De heer Matthijs (77) ontving de penning, 
omdat hij als historisch onderzoeker de 
geschiedenis heeft beschreven van nagenoeg 
alle belangrijke panden in de Goudse 
binnenstad. 

In een halve meter, mc.t de hand geschreven, 
rij boeken is naast de geschiedenis van de 
\vonlngen en andere gc.bou\vcn~ ook veel, 
zo niet alles, te vinden over de bewoners . 
Zelfs het inwonend bedienend personeel is 
niet onbeschreven gelaten. Vanaf 1976 heeft 
de heer Matthijs, die ook heeft bijgedragen 
aan onze 'Tidingc•. de Goudse archieven 
nageplozen om zijn informatie te verkrijgen. 

,.Een bron van docu1nentatie~ die onover
trefbaar is voor de kennis van de geschiedenis 
van onze stad als ruimteJijk fenomeen", prees 
burgemeester Dl'oekens het ' baanbrekend 

werk'van de heer Matthijs. ,,Het moet een echt 
monniken\verk ge\veest zijn''. 

De heer Matthijs zei 'verbaasd' te zijn, dat 
hij de erepenning kreeg voor 'ge,\•oon een 
hobby'. ,,Al is het wel een hobby, die de 
n,eeste n1ensen zeer vervelend vinden°, 
moest hij toegeven. Dr. Matthijs bedankte 
naast de medcv,erkcrs van de archiefdienst, 
ook zijn vrouw: ,,Zij heeft mij vanaf 1976 
vele ochtenden of middagen van de week 
moeten missen. En als ik dan thuiskwam en 
ging zitten schrijven en knippen, dan werd het 
een verschrikkelijke rommel". 

Maar nu al de gegevens zijn geordend, zijn 
de boeken van de heer Matthijs waardevol 
voor historici, restá\Jrateurs van gebou,ven, 
architecten en iedereen die gcge\•ens uit hc.t 
verleden - vanaf de veertiende eeuw toe begin 
1800 - zoekt over panden in de Goudse 
binnenstad. De naam mn het pand, het 
gebrnik (wonen/werkplaats), de breedte
maten en de bewoners, dankzij dr. Matthijs 
zijn deze gegevens nu heel wat sneller op 
te sporen. 
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Slopershamer voor R. Harms 
Wethouder drs. R. (farms (monumenten

zorg) kreeg tijdens de op 12 september 
gehouden Open Monumentendag in Gouda 
een grote hamen slopershamer aangeboden. 
De hamer werd hem overhandigd door leden 
van de actiegroep 'Vrouwestccg? Houden zo!'. 

Dat gebeurde tijdens een bijeenkomst in de 
Agnietenkapel, \vaar diverse instanties, die 
met monumentenzorg te maken hebben, 
met een kraampje aal\\vezig \\•aren. Ook 
Oudheidkundige Kring 'Die Goudc' stond 
in de Agnietenkapcl met een standje, \\•aar 
informatie ,vcrd verstrekt en boeken \\'C.rdcn 
verkoch1. 

"Vandaag ,vorden alle n1onumcntcn in het 
zonnetje gezet. Wij, de initiatiefgroep 
'Vrou,vcstccg' vinden u,v beleid voor 
stadsbehoud dat de rest van het jaar wordt 
gevoerd, daarbij slecht passen. Daarom 
geven ,vij u deze grote hamer. Daarn,ee kunt 
u in een klap Gouda's complete binnenstad 
vernietigen. Doe het alstublieft snel, dan is 
voor ons de pijn ook kort". 

'De hamer was als ludiek protest bedoeld. 
Niettemin had de actie een harde ondertoon. 
Want de iniLiatiefgrOep is scherp gekant tegen 
het voorne1nen van burgemeester en \VCt
houdcrs on, de \Vaardevollc bcbou,ving aan 
de Vrouwcstccg af te breken - om plaats te 
laten maken voor (hoge) nieuwbouw. 

De vereniging 'Behoud Stadsschoon Gouda• 
en de Oudheidkundige Kring 'Die Goude' 
hebben een officieel bezwaarschrift tegen 
dat voornemen ingediend. Dat bc1.,vaar Î$ in 
eerste instantie afgc\\•czcn. Overleg ,vordt 
gevoerd of beide bezwaarmakers in hoger 
beroep gaan. 

Het kraampje van 'Die Goudc' in de 
Agnictenkapcl trok op de Open Monumen
tendag veel publiek. Niet alleen werden er 
veel boeken verkocht. Maar er \\•as ook een 
grote belang.stelling .voor de op video 
'overgeschreven' oude Goudse films, die ter 
plaatse op de t.v. werden afgespeeld. 
Ondertussen worden besprekingen gevoerd 
met het doel om de Open Monumentendag 
tot een jaar1ijks tc-rugkerendc manifestatie 
in Gouda te maken. 

• JYetl1ou<lcr R.1/ar,ns kreeg op dr: Opc•11 J\fonunu•111e11dag ~en ,:rolt hou1e11 :;Jopersl1am1.•r ow:rhun,/igd 1•rJ1r leden l'On tie 
actit•gru,•p 'Vruuwesteeg? Houden zo.". Dat gebeurde.• uil prott:st 1ege,1 s/oopp/011,ren 1·011 b11r,:rmc•t•sttr t'n wttlroudc•rs. 

Fmo: M ;m;in l) r«1t:IW11dl,{hc: ('c,11rnn1, 
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