
Stadswandeling ziekte en gezondheid  

 

Ziekte en gezondheid spelen een rol in ons leven. Dat geldt niet alleen voor ons, maar ook voor de 

mensen die in vorige eeuwen in Gouda leefden. De Historische Vereniging die Goude heeft een 

stadswandeling samengesteld langs plekken die de geschiedenis van de ziekenzorg laten zien.  

 

 

 

1. Spieringstraat 113 

De Spieringstraat behoort tot de oudste straten van Gouda. De Spieringstraat werd in de eerste helft 

van de 13e eeuw met de Haven, de Peperstraat en de Groeneweg als onderdeel van een 

samenhangend stedenbouwkundig plan aangelegd. Daarbij werd de monding van de Gouwe 

vergraven tot de Spieringstraatgracht. Vanaf 1361 werd deze straat Hofstraat of -steeg genoemd, 

naar het hof of het kasteel van de Graven van Blois dat ten zuiden van de straat aan de Hollandse 

IJssel gebouwd werd. Vanaf het einde van de 14e eeuw raakte dit deel van de binnenstad 

volgebouwd met kloosters en andere gebouwen van religieuze instellingen. In de 15e eeuw kreeg de 

naam Spyerinx- of Spirincstraet de overhand. Hierlangs bevonden zich tot de Reformatie (1572) 

tegelijk of achtereenvolgens het Margarethaklooster, het Mariaklooster, het Noodgodsgasthuis, het 

Sint-Elisabethgasthuis, het klooster Ten Viver en het Minderbroederklooster. Het perceel van 

Spieringstraat 113 is in ieder geval sinds 1383 bebouwd. In de 19e eeuw bevond zich hier een 

koetshuis met stal. Het geheel kwam in 1861 in handen van de gemeente die er een openbare 

gymnastiekschool vestigde. Aan het begin van de 20e eeuw bestemde de gemeente het gebouw 

voor het Bureau van Bouw en Woningtoezicht. Daartoe werd het ingrijpend verbouwd. De conciërge 

was de heer A.A. Signer, die boven het kantoor woonde en het gebouw tot 1928 beheerde. In dat 

jaar verliet het bureau het pand. Vervolgens kwam er een medisch centrum. Schoolarts, 

controlerend geneesheer van de gemeente, consultatiebureau voor zuigelingen en kleuters en een 

praktijk voor reumapatiënten waren hier gevestigd. Het consultatiebureau was vooral bedoeld voor 

moeders die om wat voor reden dan ook geen borstvoeding konden geven. Ze moesten dagelijks 

langskomen om melk voor de volgende 24 uur op te halen. De vuile luiers dienden als bewijs dat de 



zuigeling daadwerkelijk de voorgeschreven hoeveelheid had gedronken. Tegenwoordig krijgt iedere 

baby die in Nederland geboren wordt, te maken met het consultatiebureau.  

 

Op 16 april schreef F.L.J. Lafeber een briefje aan de directeur van Gemeentewerken: "Als bewoner-

conciërge van het gebouw Spieringstraat No. 113 (Zuigelingenbureau), vraag ik beleefd Uw aandacht 

voor onderstaande vragen:  

Indien de mogelijkheid daar is, zoudt U mij dan het genoegen willen doen het bovengedeelte van 

mijn woning te willen verven??  

Zoudt u mij ook verder het genoegen willen doen om eveneens de boven-gelegen slaapkamers 

opnieuw te willen doen behangen??  

Bescheiden merk ik op dat beiden te doen verrichtingen naar ik meen te weten al meerdere malen 

op de begroting zijn voorgekomen, maar daar tot op heden nog geen uitvoering aan gelegd is.” 

Of de bovenverdieping uiteindelijk geverfd en behangen is, vertelt het archief niet. Wel schrijven 

burgemeester en wethouders in augustus 1941 een briefje, waarin staat: "Het is noodzakelijk 

gebleken het gebouw van den Gemeentelijken Geneeskundigen- en Gezondheidsdienst aan de 

Spieringstraat no. 113, uit te breiden met een paar lokalen, welke dienst zullen moeten doen als 

spreek- en wachtkamer voor den gemeente-geneesheer P. de Boer." Deze verbouwing zou volgens 

de begroting iets meer dan 1000 gulden kosten en voor die financiën zorgde de gemeente.  

 

Op dit moment is het pand aan de Spieringstraat 113 een woonhuis, maar als u aanbelt is de kans 

groot dat u een kijkje kunt nemen in het voormalig medisch centrum.  

 

 

 
 

2. Metaheerhuis (achter 'De Haven' aan de Oosthaven 31)  

 

Het Metaheerhuis is alleen op afspraak open: info@goudsmetaheerhuis.nl.   

 

In 1841 huurde het Joodse Armbestuur een pand in de Groenendaal, dat bedoeld was als Joods 

bejaardentehuis. Zeven jaar later verhuisden de bewoners naar de Turfmarkt en weer zeven jaar 

later naar een groter pand in dezelfde straat. Daar werd het 'Israëlitisch Oude Mannen- en 
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Vrouwenhuis' gevestigd. Toen ook dat pand te klein was, verhuisde men naar de Oosthaven 31. Op 5 

juni 1894 werd het huis geopend en in gebruik genomen door dertien bewoners. Het kreeg de naam 

'Centraal Israëlietisch Oude Mannen- en Vrouwenhuis voor Nederland en de Koloniën'. 

Niet alleen het Joodse bejaardentehuis verhuisde van plek, maar ook de Joodse begraafplaats. Deze 

was tot 1930 gevestigd aan de Boelekade en daarna aan de Bloemendaalseweg. 

 

Een Metaheerhuis – huis der reiniging - is bedoeld voor het ritueel reinigen en in de kist leggen van 

de doden. Bij deze reiniging wordt het lichaam geheel afgedekt met een laken terwijl er, onder het 

uitspreken van zegeningen, kommen warm water over het lichaam uitgegoten worden. In 

tegenstelling tot andere Joodse bejaardencentra was het Metaheerhuis niet op de begraafplaats zelf, 

maar werd het in 1899 gebouwd aan de Oosthaven. Door zijn ligging in een authentieke omgeving 

vormt het voormalig Metaheerhuis een belangrijke bijdrage aan het bewaren van de herinnering aan 

de vroegere Joodse gemeenschap in Gouda. Vanwege de architectonische en cultuurhistorische 

waarde werd het Metaheerhuis in 2000 als rijksmonument geregistreerd.  

 

Tweemaal per jaar, in mei en in september, is de tuin van Oosthaven 31 opengesteld en is de 

gedenkplaats voor iedereen toegankelijk. Op de avond van 4 mei wordt er een korte plechtigheid 

gehouden, die voorafgaat aan de dodenherdenking op de Markt. Verder is het Metaheerhuis op de 

jaarlijkse Open Monumentendag (dit jaar op 10 september) de gehele dag voor het publiek geopend. 

Daarnaast kunnen mensen op afspraak het Metaheerhuis bezoeken. Meer informatie staat op 

www.goudsmetaheerhuis.nl. 

 

 
 

3. Westhaven 29: Nationaal Farmaceutisch Museum  

 

Kijk voor de openingstijden van het museum op www.farmaceutischmuseum.nl of bel met  

(0182) 687142.    

 

Farmaciegeschiedenis houdt zich bezig met de geschiedenis van het geneesmiddel in al zijn facetten: 

het gebruik, de bereiding en de ontdekking van nieuwe geneesmiddelen. Het gebruik van 

geneesmiddelen is waarschijnlijk zo oud als de mensheid, vanaf het begin van zijn bestaan heeft de 

mens verlichting voor pijn en ziekte gezocht door producten uit de natuur te gebruiken. In de loop 

van de geschiedenis werden die producten ook bewerkt en ontstonden er voorschriften voor 

samengestelde geneesmiddelen met een groot aantal ingrediënten.  

http://www.goudsmetaheerhuis.nl/


 

In Europa ontstaat ongeveer in de 13e eeuw een aparte beroepsgroep die zich met de 

geneesmiddelbereiding gaat bezighouden: de apothekers. Aan het eind van de 19e eeuw begint de 

opkomst van een farmaceutische industrie, die zich intensief bezig gaat houden met de bereiding van 

geneesmiddelen. Geneesmiddelen worden dan niet meer uitsluitend gemaakt uit natuurlijke 

grondstoffen maar worden ook langs chemische weg geproduceerd. In de beroepsuitoefening van de 

apotheker verschuift in de 20e eeuw het bereiden van geneesmiddelen naar het afleveren van door 

anderen gemaakte producten.  

 

In het Nationaal Farmaceutisch Museum is er aandacht voor alle aspecten van de 

geneesmiddelgeschiedenis. Natuurlijke grondstoffen zijn te bewonderen in een prachtige achttiende-

eeuwse simpliciakast; een compleet laat negentiende-eeuws apotheekinterieur geeft een tot de 

verbeelding sprekende impressie van het werkterrein van de apotheker. De talloze 

voorschriftenboeken voor de bereiding van geneesmiddelen laten zien dat het geneesmiddel in 

vorige eeuwen werd samengesteld uit tientallen ingrediënten, en ook de apparatuur die daarbij werd 

gebruikt heeft een plaats gekregen in het museum. Hedendaagse geneesmiddelen krijgen aandacht 

in een aansprekende foto-impressie. 

 

Het museum heeft een beeldpresentatie van de bekende Goudse apothekersfamilie Grendel in de 

vaste collectie opgenomen. Al zeven generaties lang is apotheek Grendel in Gouda gevestigd en van 

vader op zoon overgegaan. In de beeldpresentatie is de snelle ontwikkeling te zien van het 

apothekersberoep. En een stukje Goudse nostalgie. 

De eerste apotheker Grendel die zich in Gouda vestigt, staat volgens het Album studiosorum van de 

Leidse Universiteit in 1762 ingeschreven als student in de medicijnen. François Grendel vestigt zich 

als apotheker omstreeks 1770 op de hoek aan de Westhaven/Gouwe. François overlijdt in 1804 en 

laat een ‘bloeyende affaire’ na en het ‘eigen’ recept voor de Urbanus Pillen, een bekend 

laxeermiddel, dat aan de hand van een geheim recept is gefabriceerd en verkocht is tot ongeveer 

1920. 

De 5e nazaat van deze Goudse apothekersfamilie, dr. Elize (Eep) Grendel, interesseert zich naast de 

farmacie ook voor geschiedenis. In de oorlogsjaren begint hij het onderzoek naar het leven van zijn 

voorvaderen. In 1957 promoveert hij op een proefschrift over de ontwikkeling van de 

artsenijbereidkunde in Gouda tot 1865. Dit proefschrift is – op afspraak - in de bibliotheek van het 

nationaal farmaceutisch museum in te zien. 

Ook is dr. E Grendel één van de initiatiefnemers om een museumapotheek te stichten op de plek 

waar in 1954, door verplaatsing van de gemeenteapotheek, een einde kwam aan drie eeuwen 

farmaceutische geschiedenis in het Catharina Gasthuis (nu museumgoudA). In 1974 werd hij voor zijn 

grote verdiensten tot ereburger van de stad Gouda benoemd.  
Een groot gedeelte van de door dr. E. Grendel verzamelde collectie is nu onder beheer van zijn zoon 

Frans en in bruikleen afgestaan aan het museum. Drs. F. Grendel, oud-apotheker en 6de generatie, is 

één van de initiatiefnemers bij de totstandkoming van het Nationaal Farmaceutisch Museum en nog 

steeds nauw betrokken bij de ontwikkeling van het museum. De beeldpresentatie is tijdens 

openingsuren van het museum te zien in de Grendelzaal. 



 

 
 

4. Westhaven 11: Diaconessehuis De Wijk  

(op het gebouw staat ‘callicarpa’; dat is een struik met paarse besjes).  

 

In de negentiende eeuw was er geen professionele ziekenzorg. De kerken, die geconfronteerd 

werden met zieken die er erbarmelijk aan toe waren, namen contact op met de Hervormde 

Diaconesseninrichting in Amsterdam. Deze stuurde in 1897 zuster Mieke Hogewerf naar Gouda. Ze 

kreeg de beschikking over een klein huisje Achter de Vismarkt, dat al snel te klein bleek voor haar en 

de andere wijkverpleegsters. In 1902 bood de familie Temminck het pand Callicarpa aan de 

Westhaven 11 aan de wijkverpleging aan. De zusters gingen hier wonen en er kwamen wat kamers 

voor patiënten. Ook kwam er een operatiekamer. Zo ontstond De Wijk. In 1941 werd De Wijk een 

Diaconessenhuis. Diaconessen waren vrouwen die in opdracht van de kerk voor zieken en armen 

zorgden. De diaconessen, ook wel Liefdezusters genoemd, droegen een traditioneel kostuum. Het 

bestond uit een donkere jurk met daaroverheen een wit schort. Verder hadden ze een witte kraag en 

een wit kapje met een strik, het zogenaamde sluiertje. De kostuummantel was zwart. Eind jaren 

vijftig werd het traditionele kostuum aangepast. Door de kostuums waren de diaconessen goed 

herkenbaar. Ze legden bezoeken af bij zieken en verzorgden hen. Ook organiseerden ze avonden 

voor meisjes die in de Goudse fabrieken werkten. Verder hielden ze kinderen bezig. Ze waren dus 

meer sociaal werksters dan verpleegkundigen. 

 

Na de oorlog kampte De Wijk met ruimtegebrek. Een oplossing werd gevonden door de 

verloskundige afdeling te verplaatsen naar Westhaven 42. Het pand werd de ‘Dr. Montagnekliniek’ 

genoemd, naar de Goudse chirurg en gynaecoloog A. Montage. Met deze aankoop werd het zevende 

pand van De Wijk aan de Westhaven verworven.  

In de jaren vijftig was er overleg tussen De Wijk en het Van Iterson Ziekenhuis over een fusie. A.A.G. 

van Iterson was één van de oprichters van de Goudse Kaarsenfabriek. Zijn dochters lieten hun 

vermogen (bijna een half miljoen gulden) na aan het stadsbestuur van Gouda, onder de voorwaarde 

dat het gebruikt zou worden voor een ziekenhuis met een capaciteit van tenminste vijftig bedden. 

Het ziekenhuis werd in 1910 in gebruik genomen, maar verouderde al snel. De Wijk en het Van 

Iterson Ziekenhuis fuseerden in 1971 tot het Bleuland Ziekenhuis, vernoemd naar de bekende 

Goudse stadsdokter en latere hoogleraar Jan Bleuland (1756-1838). Inmiddels is het Bleuland 

Ziekenhuis met het Sint Jozefziekenhuis gefuseerd tot het Groene Hart Ziekenhuis.  

 



5. Catharina Gasthuis  

 

 

Catharina was maagd en martelares. Ze leefde in de 4e eeuw in 

Egypte. Ze bekeerde zich tot het christendom en wees de 

Romeinse keizer Maxentius op zijn wreedheden tegen de 

christenen. Hij kon haar argumenten niet ontzenuwen, ook niet 

met behulp van vijftig filosofen. De keizer veroordeelde 

Catharina tot de brandstapel, maar het vuur kreeg geen vat op 

haar. Daarna probeerde hij haar te doden door haar onder een 

rad met messen te leggen, maar het rad viel in stukken. 

Uiteindelijk liet Maxentius haar onthoofden. 

 

Het oudste gedeelte van het Catharina Gasthuis dateert uit de 14e eeuw. Vanaf de 14e eeuw 

werden er in het gasthuis niet alleen reizigers, maar ook zieken verzorgd. Dit waren vooral de arme 

mensen, want de rijkere mensen lieten zich thuis verzorgen. 

Verschillende onderdelen van de collectie herinneren aan de oorspronkelijke functie van het 

gebouw, zoals de gasthuiszalen, de stadsapotheek en de chirurgijns-gildekamer.  

  

De gasthuiszaal was tot 1910 ziekenzaal. Vermoedelijk stonden langs de wanden rijen met houten 

bedsteden. Vaak lagen daar gezonden en zieken naast elkaar; van besmettingsgevaar was men zich 

nog niet bewust.  

De verzorging van de zieken was in handen van de nonnen. Het verzorgen en steunen van mensen 

die dat nodig hebben, is één van de zeven werken van barmhartigheid. Tot die zeven werken 

behoren: hongerigen spijzen, dorstigen laven, naakten kleden, doden begraven, vreemdelingen 

herbergen, zieken bezoeken en gevangenen verlossen.  

 

In de dolcel, een kleine houten cel, werden ‘dollen’ tijdelijk opgesloten als hun gedrag te storend was 

voor hun omgeving. Geesteszieken werden namelijk in het gasthuis verzorgd, temidden van de 

andere patiënten. Door een luikje in de deur werd het voedsel aangegeven.  

  

Naast de gasthuiszaal was de apotheek. Het 18e eeuwse interieur is in 1954 overgenomen uit de 

inboedel van een apotheek in Zierikzee. Vanaf 1655 was op deze plek de stadsapotheek gevestigd. 

Beneden was de werkplaats van de apotheker. Het was de taak van de leerlingen om daar de 

ingrediënten zo fijn te maken, dat ze door de apotheker gebruikt konden worden om in de recepten 

verwerkt te worden.  

 

In de apotheek staat een beeld van de Griekse god Asklepios, door de Romeinen Aesculapius 

genoemd. Hij was de god van de geneeskunde. Hij heeft als attribuut een slang die rond een 

afgesneden tak slingert. Het vel van de slang wordt steeds vervangen; een symbool voor een ziek 

lichaam dat weer gezond wordt. Daarnaast wordt het slangevlees gebruikt als bestandsdeel voor 

medicijnen.  



Ook heeft de god een blad van de Aloë Vera in zijn hand; een plant die gebruikt wordt in 

uiteenlopende recepten. 

  

In de middeleeuwen was het aantal apothekers nog te klein om een eigen gilde te vormen. 

Apothekersleerlingen werden opgeleid door een meester in zijn werkplaats. In de 17e eeuw, toen de 

medisch-farmaceutische gilden werden opgericht, begon ook de opleiding meer gestalte te krijgen. 

De examens werden door de doctores medicinae afgenomen. De leerling moest laten zien dat hij 

voldoende theoretische en praktische kennis bezat.  

  

De Goudse chirurgijns hadden een eigen chirurgijnsgildekamer. Op de plek waar nu de Etos zit, zat 

vroeger een herberg. In deze herberg vergaderde het chirurgijnsgilde. Omdat de chirurgijns bang 

waren dat ze werden afgeluisterd door kwakzalvers, vroegen ze om een eigen kamer in het Catharina 

Gasthuis. In de kamer komt het teken van het gilde (een pentagram met in het midden een stralende 

zon en bovenin twee sterren) een aantal keer terug.  

In de kamer hangt een groot schilderij, de Anatomische les van Dr. Zacheus de Jager uit 1640, 

geschilderd door C. Coevershoff. Een anatomische les werd uitgevoerd op een lijk dat meestal van 

het galgenveld kwam. Dat gebeurde overigens niet in Gouda, want hier werden geen anatomische 

lessen gegeven.  

  

Bron: Aderlaten en adderkoekjes. Een uitgave van het Catharina Gasthuis 

 

 
 

Op het poortje bij het Catharina Gasthuis is Lazarus te zien. In de bijbel wordt meerdere keren 

gesproken over lepra of melaatsheid. Zo vertelt Jezus in een gelijkenis over een rijke man en de arme 

Lazarus. Ook al staat in de bijbel niet dat Lazarus melaats is, toch is hij symbool geworden voor 

leprapatiënten. Het Nederlandse woord dat vroeger gebruikt werd voor lepra, Lazerije, is afkomstig 

van Lazarus. Zo betekent ‘iemand belazeren’ eigenlijk dat je iemand lepra toewenst. De gelijkenis van 

Lazarus is verbeeld in een beeldhouwwerk. Dat sierde eerst de ingang aan het Nonnenwater van het 

Gouds Leprooshuis (dat eerder gevestigd was aan de Wachtelstraat 52). 

In de veertiende eeuw kwam er een Leprooshuis in Gouda. Om besmetting te voorkomen, werden 

leprapatiënten afgezonderd. Alleen op Koppermaandag (de eerste maandag na Driekoningen op 6 

januari) en de dag erna mochten de lepralijders de stad in. Daarbij moesten ze speciale kleren dragen 

en met een klepper hun komst aankondigen. In ‘Duizend jaar Gouda, een stadsgeschiedenis’ staat: 



“Van patiënten van het Goudse Leprooshuis werd verwacht dat zij enig handwerk zouden verrichten 

of helpen in de huishouding. In het huis heerste een strenge discipline, maar daarnaast werd het de 

bewoners zo aangenaam mogelijk gemaakt. (…) Iedere patiënt had recht op een rantsoen van twee 

pinten bier per dag, dat belastingvrij werd geleverd door het Catharina Gasthuis.” Overigens zaten er 

niet alleen mensen met lepra in het Leprooshuis, maar ook mensen met andere huidaandoeningen 

(soms doordat ze een verkeerde diagnose hadden gekregen). 

 

 
 

6. Agnietenstraat: bioscoop, voorheen kazerne en pesthuis  

 

Wist u dat er anno 2006 nog steeds pestgevallen bij mensen voorkomen? Niet in Europa, maar wel 

bijvoorbeeld in China. In 1346 al deed in Europa al het gerucht de rond over een verschrikkelijke 

plaag die in China was ontstaan en die over India en Perzië, Mesopotamië, Syrië, Egypte en heel 

Klein-Azië was verspreid. De Europeanen waren niet bang. Waren ze dat maar wel geweest, want wie 

weet hadden ze dan voorzorgsmaatregelen genomen...  

 

De pest kwam via een schip Europa binnen. Het havenstadje Kaffa aan de Zwarte Zee werd belegerd 

door de Tartaren. Op een dag zagen de bewoners van Kaffa dat het kamp van de Tartaren was 

opgebroken. Toen ze een kijkje gingen nemen in het vijandelijke kamp, troffen ze honderden doden 

aan. Vele inwoners van Kaffa raakten besmet. En niet alleen zij: Italiaanse kooplieden uit Genua 

hadden in Kaffa een handelspost. Een schip, dat in oktober 1347 vanuit Kaffa naar de haven van 

Messina op Sicilië ging, nam de pest mee en zo drong deze vreselijke ziekte Europa binnen. Een 

Europa waar heel wat misoogsten waren geweest, waardoor veel mensen jaren achter elkaar honger 

hadden geleden en een lage weerstand hadden. Een derde deel van de Europese bevolking overleed.  

In Nederland werd de pest ook wel Gadoot, Grote Sterfte of Zwarte Dood genoemd. Men had geen 

idee waardoor de ziekte veroorzaakt werd. Medici dachten aan zwavelachtige dampen uit het 

binnenste der aarde of een reusachtige strijd tussen de planeten en oceanen; het gewone volk kwam 

al snel bij 'Gods toorn' uit. Vloeken, drinken en gokken werden verboden en er werden 

boetprocessies georganiseerd. Niemand had door dat de ziekte verspreid werd door ratten, die een 

normaal verschijnsel waren in de straten van bijvoorbeeld Gouda. Het duurde wel even voordat er 

een pesthuis was. Op 27 mei 1395 schonk ene Godevaert Jelyszoon aan burgemeesters en 

schepenen van Gouda een huis in de buurt van de Groeneweg. De broeders die zich daar vestigden, 

de Cellebroeders, hielden zich voornamelijk bezig met het verplegen en begraven van (pest)zieken. 

Ook werden de pestlijders vaak ondergebracht in het Catharina Gasthuis. Er werd een paar keer 

geprobeerd om een special ziekenhuis in te richten voor pestlijders en in 1617 was het eindelijk 



zover: er kwam een pesthuis, op het terrein van het Maria Magdalenaconvent. 

 

 
 

7. Kattensingel: Anna van Hensbeek  

 

Veel vroedvrouwen vestigden hun praktijk net buiten de singels, dus over de Kleiwegbrug. Waarom 

dat is, wordt hieronder uitgelegd. Over de Kleiwegbrug naar de Kattensingel is niet nodig.  

 

Om de armen behoorlijke medische zorg te bieden en de risico´s op volksziekten te beperken stelt 

Gouda al in de vijftiende eeuw genees- en heelkundigen aan. In 1512 wordt voor het eerst ook een 

‘vroetwijf’ genoemd. Eén van de bekendste Goudse vroedvrouwen was Anna van Hensbeek. Zij 

werd in 1750 geboren en overleed in 1808. Op 26 oktober 1777 trad zij in Bodegraven in het huwelijk 

met de weduwnaar Maarten van der Piek. Uit dit huwelijk werden twee kinderen geboren. In 1788 

vestigde het gezin zich in Gouda. Anna, die al in haar vorige woonplaats als vroedvrouw werkzaam 

was, wilde dit beroep ook in Gouda uitoefenen. Pas in 1794 kreeg zij hiervoor toestemming van het 

stadsbestuur. Zij werd stadsvroedvrouw en kreeg het vierde kwartier van Gouda toegewezen als haar 

werkgebied. Zij ontwikkelde zich tot een uiterst bekwame vroedvrouw, die een grote reputatie 

genoot onder kraamvrouwen in Gouda.  

 

Anna van Hensbeek kwam echter in conflict met het stadsbestuur, omdat zij weigerde tijdens de 

bevalling van ongehuwde moeders de vraag naar het vaderschap te stellen. Vroedvrouwen waren 

verplicht deze vraag te stellen, omdat anders de kosten van het kind ten laste van de stad zouden 

komen. Toen Anna niet voldeed aan de eis van de gemeente om de naam van de vader op te eisen bij 

de ongehuwde moeder, kreeg zij een boete van 25 gulden (dat was waarschijnlijk ongeveer een 

maandloon). Anna weigerde op principiële gronden de haar opgelegde boete te betalen. Het 

stadsbestuur ontsloeg haar en verbood haar de verloskunde nog langer in Gouda uit te oefenen. 

Anna besloot zich buiten de stadspoorten te vestigen als ‘Vroedvrouw voor Buyte’. In de 

buitenwijken van Gouda bouwde zij een bloeiende praktijk op. Veel vrouwen verbleven speciaal voor 

de bevalling een poosje buiten de stad. Het stadsbestuur restte weinig anders dan Anna - zij het 

tandenknarsend - weer als vroedvrouw in de stad toe te laten. Toen Anna in 1798 opnieuw weigerde 

de vaderschapsvraag te stellen, moest zij haar uithangbordje inleveren en werd ze definitief uit het 

ambt gezet. 

 



 
 

Als u via de Kleiweg naar de Turfmarkt loopt, komt u bij Bakker Bart één van de Stolpersteine tegen. 

Stolpersteine zijn betonnen gedenksteentjes van 10 x 10 cm met een messingplaatje erop ter 

herdenking aan door de nazi’s weggevoerde en vermoorde mensen.  

 

8. Turfmarkt 54-56: woonhuis stadsarts Büchner  

Gouda was in de eerste helft van de negentiende eeuw een stad in verval. Veel bedrijven leidden een 

kwijnend bestaan, terwijl de bevolkingsontwikkeling stagneerde. In de smalle straten en stegen was 

de armoede zichtbaar aanwezig. De meeste arbeiders woonden met hun grote gezinnen in lage 

bedompte huizen, waar elke vorm van comfort ontbrak. Het eten was karig en het drinkwater kwam 

uit vervuilde grachten. Vuilnishopen verspreidden een verpestende stank. Besmettelijke ziekten als 

pokken en cholera hadden vrij spel met het onvermijdelijk gevolg dat de gemiddelde leeftijd laag 

was. Alcohol was voor menig Gouwenaar het middel bij uitstek om zich gedurende een korte periode 

aan dit deprimerende bestaan te onttrekken. Op het eerste gezicht was Gouda niet een stad voor 

een jonge, veelbelovende geneesheer. Maar de pas afgestudeerde Willem Frederik Büchner zag dat 

anders. Hier kon hij als stadsdokter zijn talenten inzetten om het zware bestaan van het arme deel 

van de bevolking enigszins te verlichten. Hij zorgde goed voor zijn patiënten, wees hen op het belang 

van persoonlijke hygiëne, spoorde het stadsbestuur aan Gouda schoon te houden, trof maatregelen 

bij naderende epidemieën en schreef bovendien de nodige medische verhandelingen. Zijn 

belangrijkste publicatie, één van de eersten in zijn soort, is de Bijdragen tot de geneeskundige 

topographie en statistiek van Gouda uit 1842. 

 

Büchner beschrijft in zijn werk niet alleen de stad Gouda zelf, maar ook de Gouwenaar: “Hij munt 

vooral uit door zindelijkheid in zijne woning, door zijne taal en door zijne gehechtheid aan zijne 

geboortestad; aan zijne bloedverwanten, betrekkingen en vrienden, is hij door onderlinge 

welwillendheid naauw verbonden. Medelijden en mededeelzaamheid zijn deugden, die de 

Gouwenaar sieren; zelfs de armste verzaakt zelden deze pligten.” 

 

Büchner woonde aan de Turfmarkt 54-56, met zijn vrouw Elisabeth Polijn en hun zeven kinderen. 

Elisabeth overleed al toen ze 37 was.  

 



 

 
 

9. Vest: gebied aan de voet van de molen de Roode Leeuw 

De Hortus Botanicus in Gouda 

 

Al in de tiende eeuw noemden Arabieren de gunstige werking van citroenmelisse bij 

zwaarmoedigheid. En de Latijnse naam van Duizendblad is Achillea millefolium, waarbij Achillea 

verwijst naar de Griekse held Achilles die met duizendblad de wonden van zijn krijgers genas. Er zijn 

veel voorbeelden van geneeskrachtige planten. En er zijn ook veel voorbeelden van giftige planten, 

zoals de aronskelk en het lelietje-der-dalen.  

 

In de negentiende eeuw had Gouda een geneeskundige commissie, waarvan stadsarts W.F. Büchner 

voorzitter was. De commissie stelde voor om een plantentuin in te richten, zodat 

apothekersleerlingen kennis konden opdoen van geneeskrachtige en giftige planten en kruiden. 

Buiten de stadsmuur, vlakbij de korenmolen De Roode Leeuw, was een stuk grond beschikbaar van 

68 meter lang en 9 meter breed.  

 

Stadsarts Büchner en apotheker H. Hoefhamer brachten in de geneeskundige commissie een plan 

voor de tuin ter tafel, dat afkomstig was van de beheerder van de Leidse Hortus Botanicus. De 376 

plantensoorten die voorkwamen op de Index van de Leidse Hortus Botanicus golden als uitgangspunt 

voor de inrichting van de tuin. Voor de verbouwing van het terrein bij De Roode Leeuw vond een 

aanbesteding plaats en de opdracht ging naar aannemer W. Korevaar, met bijna 200 gulden de 

laagste inschrijver. Stadsbouwmeester W. van Bemmel fungeerde als toezichthouder en kreeg in ruil 

daarvoor van Büchner een zilveren soeplepel!  

 

In juli 1839 werd de tuin opengesteld, met name voor apothekers en hun leerlingen. De tuin was 

iedere woensdag open van drie uur ’s middags tot zeven uur ’s avonds. Vanaf 1847 werd de tuin ook 

op zaterdagochtend opengesteld. In de tussenliggende jaren kwam er een stookkas in de tuin en 

werd er een gedrukte catalogus uitgegeven. Daarin stonden de 376 plantensoorten die bij de 

opening van de tuin te zien waren en de soorten die er in de loop van de tijd bij waren gekomen.  



Begin juli 1851 troffen verschillende bezoekers de tuin op woensdagmiddag gesloten aan. Apotheker 

H. Hoefhamer, die toen vice-president van de geneeskundige commissie was, sprak de tuinman 

hierop aan. Na verloop van tijd verflauwde de aandacht voor de plantentuin en werd deze 

opgeheven.  

 

 
 

10. Asschuur aan de Turfsingel  

In de negentiende eeuw komt er aandacht voor het schoonhouden van de openbare ruimte. De 

gemeente verpacht het ophalen en verwerken van haardas, puin, vuilnis en baggerspecie. Afval mag 

niet langer in de grachten en op straat worden gestort. Haardas wordt in de in 1841 uit gele 

ijsselstenen opgetrokken Asschuur langs de Turfsingel (waar nu So What gevestigd is) opgeslagen; 

huisvuil wordt gestort op de Kleikade. Vanaf 1888 valt er met het ophalen van haardas en huisvuil 

niets meer te verdienen. De gemeente besluit om de werkzaamheden tegen betaling uit te besteden. 

Omdat het ophalen van het huisvuil niet naar behoren functioneert, neemt de gemeente in 1915 de 

stadsreiniging in eigen beheer. De Asschuur krijgt de bestemming van paardenstal en opslagplaats 

voor reinigingsmateriaal, op de bovenverdieping komt het kantoor. De gemeentelijke 

reinigingsdienst huist tot eind jaren zestig in de Asschuur. In 2000 gaat de dienst op in het regionaal 

vuilverwerkingsbedrijf. Nu verzorgt Cyclus, gevestigd aan de Goudkade, de inzameling en overslag 

van het huisvuil.  

 

We hadden niet alleen te maken met de pest, maar ook met de cholera. Dat is een infectieziekte die 

veroorzaakt wordt door de Vibrio cholerae-bacterie. Belangrijkste kenmerken zijn diarree, braken (de 

ziekte wordt ook wel braakloop genoemd) en uitdroging. De ziekte is niet voor iedereen dodelijk, 

maar wel voor relatief kwetsbare groepen als baby’s en bejaarden. Cholera wordt overgebracht via 

besmet water. Bijvoorbeeld doordat mensen vis eten die in het besmette water heeft gezwommen. 

De eerste cholera-epidemie in Gouda was in 1832 (tot groot ongenoegen van de Gouwenaars werd in 

verband met de epidemie de jaarlijkse kermis afgelast). De Goudse arts Büchner kwam met een 

aantal voorstellen om de ziekte in de hand te houden. Zo stelde hij voor om het huis waar een 

choleralijder woonde aan te duiden met een bordje met ‘braakloop’ erop. Ook stelde hij voor om 

plaatsen in te richten waar de choleralijders verpleegd konden worden. Uiteindelijk werd de Kazerne 

(waar nu de bioscoop gevestigd is) bestempeld tot ziekenhuis (iets waar de omwonenden niet zo blij 

mee waren!). Verder gaf hij aan dat gestorven choleralijders buiten de stad begraven zouden moeten 

worden om verdere besmetting te voorkomen. Büchner constateerde het eerste geval van cholera 

op 3 augustus 1832. Het ging om een 34-jarige pijpmaakster, die twee kinderen had en zwanger was 

van de derde. De patiënte overleed. Net als 116 anderen; 148 zieken overleefden de cholera. Nog 

geen jaar later, op 16 juli 1833, brak de cholera opnieuw uit. Deze epidemie duurde maar kort, net 

als die van 1848. In de zomer van 1849 stak de cholera weer de kop op, met 559 zieken tot gevolg.  

 

Zoals aangegeven wordt cholera overgebracht via besmet water. En dat was volop aanwezig in 



Gouda. De inwoners van de stad schepten hun drinkwater uit de grachten. Grachten die ook 

gebruikt werden als riool. In ‘Ach lieve tijd. Zeven eeuwen Gouda, de Gouwenaars en hun ziekten’ 

(1987) staat hierover: “Dokter Büchner had berekend dat dagelijks zo’n 15.000 kilo uitwerpselen en 

urine in het water terechtkwamen. Tel daarbij nog op de kadavers, het vuilnis en ander afval dat er 

ronddreef, dan is het niet verwonderlijk dat af en toe ‘de vischen bedwelmd in de stadsgrachten 

bovenkwamen en konden worden opgeschept doordat het water stinkende en bedorven was.” In 

1872 werd een begin gemaakt met de aanleg van riolering en “op 14 juli 1883 werd de Goudsche 

Waterleidingmaatschappij opgericht. Twee jaar later stroomde uit de kranen van 165 woningen 

helder IJsselwater. Voor acht gulden per jaar kon men aangesloten worden” (eveneens uit ‘Ach lieve 

tijd. Zeven eeuwen Gouda, de Gouwenaars en hun ziekten’). Tegenwoordig betalen we wel meer 

voor ons schone drinkwater. Maar ach, als we daarmee een nieuwe cholera-epidemie kunnen 

voorkomen… 

 

 


