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"VOORDRACHTEN IN HET WEESHUIS" 

Eén van de meest sfeervolle 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 het 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. Tijbout, een weesjongen. 
Hierop staat een programma van voordrachten vermeld, ter 
gelegenheid van de feestelijkheden in het weeshuis, bij het 
huwelijk van koningin Wilhelmina en hertog 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 
muzikantjes; 7. De drie boerinnetjes; 8. Schetsen uit Trans-

v10aalG; h9. H1et1o1ude. so1u1veni~; ll,1~11· '. .· -~,.)wlt";:i·~>~.1~i~f.{~~'!J.: ._~_:;.:; ~~ 
. e ee a een, . Muis, . . . ~ ii rn (1!:.·; ;, ~ 4.:?t:, n . f/.VJ.l•' ·, .. .. ,.,. ;', •-~ ♦ 

de schutter; 12. De drie Hol- 1 l 1 . ,:--;;.;.•i !] ;;w>i!i~:,;!';.,:·,:' 
1 . •· :~• r- I . , ~~\;: -. ~ ir' 'J 

landse maagden; 13. Wielrij- :' ':": -_~ ! j ,· ~-- ; 'IJ~ .-- ~ " ' ·· ' , _; \ --: 
• . - 1 ~ . - • 

ders coupletten; 14 . Uit Ty- · ,.~. , ,,.· · 't · 1,,.;.- , ·· , . . · -- ~ 

rol; 15. De marketentster; Î ;:, ~\:,'.-\)~1 ~~~ _,_;~~: ~. 
16. Het neuzenlied. .1 - , iif~,~-··:i ' ':_ i\C'-'t: fflt] !~ :::!t i~==~: ::n n:ngz:e!:::: (· .· 1·. / · Î ·, :i ~~/.\~'. .~i 
van dergelijke voordrachten ' \~ ~ · - ~ c.-:.=~=---: ~~'"" 

~!:.:;: :~~!n .::~e~::~ eeuw ~J'. .1F_ . lil~l;~I-11 
.. 4 . . .Ij~- ' . . ei . • ' 1 ;_ . • -~., 

.· •· ' '( ,'IÎ\il\i. ~' •. . ·- -. <: ·_J:_~; ~ -i 
Het Weeshuisplein. 
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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 
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