
Uitgave nummer 17 - Goudsche straatnamen (uitverkocht)  
   

Geen bundel heeft een zo lange voorgeschiedenis als het door A. Scheygrond samengestelde boek 
Goudsche straatnamen, in 1979 verschenen als zeventiende verzameling in de serie Bijdragen. Op 
14 november 1950 schreef G.J.J. Pot aan het bestuur van die Goude dat het ernstige overweging 
verdiende tot een uitgave in boekvorm te komen van de door hem in de Nieuwe Zuid-Hollander 
geplaatste artikelen over de herkomst en de geschiedenis van de Goudse straatnamen. De grote 
financiële risico’s aan deze onderneming verbonden, waren volgens hem tot dan toe een beletsel 
geweest daaraan uitvoering te geven. Wellicht was een dergelijke uitgave mogelijk - zo stelde hij 
tot slot - met morele en financiële steun van die Goude. Het is niet uitgesloten dat Pot zijn einde 
voelde naderen en daarom zijn geestelijk erfenis veilig wilde stellen, want twee dagen later 
overleed hij. Kort daarop werd op initiatief van die Goude een commissie gevormd om een 
straatnamenboek samen te stellen. Redactie-voorzitter A. Scheygrond, oud-custos S.H. van der 
Kraats en diens opvolger G. Schrijvers hadden hierin zitting. Gedurende een reeks van jaren 
kwamen zij iedere donderdagavond bijeen om de door Pot verzamelde gegevens te controleren en 
waar mogelijk aan te vullen. Na het overlijden van Van der Kraats in 1963 trad gemeente-archivaris 
J.E.J. Geselschap toe tot de commissie. In een latere vacature, ontstaan door het vertrek van 
Schrijvers naar Capelle aan den IJssel, werd niet voorzien.  

Het boek is opgezet volgens een vast stramien: de naam van de straat, de herkomst ervan en de 
geschiedenis. Hierin is duidelijk de hand voelbaar van de botanicus Scheygrond, getraind in 
systematisch werken. Om te voorkomen dat de studie te omvangrijk zou worden, werd de grens 
gelegd bij 1903, het jaar waarin de gemeenteraad het eerste moderne uitbreidingsplan behandelde. 
Vooral om financiële redenen heeft de uitgave van het boek lang op zich laten wachten. Eenmaal 
verschenen, werd het werk, waarin ook de verdwenen straatnamen en de namen van verdwenen 
straten zijn opgenomen, zo goed verkocht dat binnen enkele weken een herdruk nodig was.  

Deze bundel is uitverkocht, maar is mogelijk nog wel antiquarisch verkrijgbaar.  

die Goude heeft eind 2006 een werkgroep geïnstalleerd.  Deze werkgroep heeft inmiddels een  
geheel nieuwe uitgave, in 4 delen, van het straatnamenboek van Gouda samengesteld onder de 
naam: "Stad van de Gouwenaars". De nadruk ligt hier o.a. op de bouwkundige aspecten bij het 
ontstaan van straten en wijken.  

Zie de uitgave nummers 37 t/m 40 in het uitgavenoverzicht.  

 


