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Redactioneel

Het artikel van Bart Ibelings ‘Goudse grootheidswaan en 
slordigheid’ in de Tidinge van mei jongstleden riep ge-
mengde reacties op. Enkele lezers gaven aan het nogal 
vreemd te vinden ongezouten kritiek te leveren op de op 
diverse websites aanwezige foutieve informatie over de 
geschiedenis van de stad. Anderen gaven juist aan ge-
lukkig te zijn met de punten die Ibelings aanroerde. Een 
van hen was dhr J. Lafeber die zelf regelmatig bijdragen 
levert aan Wikipedia. Wikipedia is niet meer weg te den-
ken als informatiebron, maar kent ook zijn  beperkingen. 
In zijn reactie maakte Lafeber ons attent op de werkwijze 
van Wikipedia. De website kent geen inhoudelijke redac-
tie. Iedereen kan bijdragen leveren door eenvoudigweg 
op de kop ‘bewerk’ boven een artikel te klikken. De con-
trole op de inhoud vind dan ook plaats door iedere lezer, 
die onjuiste informatie kan corrigeren en/of verwijderen. 
‘Soms wordt dat als zwakte van Wikipedia gezien omdat 
daarmee de inhoudelijke kwaliteit niet gegarandeerd kan 
worden. Aan de andere kant is dat ook een van de sterke 
kanten. Kritiek zoals die van Ibelings kan direct worden 
verwerkt, zeker als daarbij steekhoudende argumenten 
en betrouwbare bronnen worden verstrekt’ aldus Lafe-
ber. 

Hij merkt ook op dat fouten en/of gebreken echt niet 
lang op Wikipedia hoeven te blijven staan, als meer his-

torici en meer historisch geïnteresseerden de pagina’s 
kritisch doornemen en zelf een (corrigerende) bijdrage 
leveren Dat kan alleen maar de kwaliteit verhogen.  Daar-
mee wordt dan ook voorkomen dat – zoals Ibelings aan-
gaf – onjuistheden worden overgenomen door scholie-
ren of in historische literatuur.

Overigens is het in de historische wereld gebruikelijk dat 
men elkaars producten kritisch bekijkt en becommenta-
rieerd. Daarbij gaat het niet alleen om verschil in inzicht, 
maar ook om het corrigeren van fouten. 

RW, met dank aan J. Lafeber

Plattegrond Gouda van Blaeu (samh)
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da, op een steenworp afstand van de Pot-
terspoort en de stadsmuren, woonden de 
uitgestoten zieken. Er was een klein ‘zieken-
huis’ gebouwd, bij een kapel, dat onderdak 
gaf aan de leprozen van de stad. Het stadsle-
prooshuis bood een nieuw huis voor de le-
prozen die door familie en de samenleving 
werden verstoten. De leprozenmeesters, af-
gevaardigden van het Goudse stadsbestuur, 
vingen deze zieken op in het leprooshuis, 
gaven hen een bestaan en organiseerden 
de leprozenzorg. Het leprooshuis fungeer-
de zoveel mogelijk zelfstandig, als een ge-
sloten gemeenschap in de periferie van de 
stad. De meesters probeerden de leprozen 
zoveel mogelijk te isoleren op het Lazaru-
serf en poogden de marginale positie van 
de leproos in de samenleving zoveel moge-
lijk te behouden. Hierbij hoorde een aparte 
werkwijze die invloed had op de relaties tus-
sen de leproos, het leprooshuis en het stads-
bestuur. 

Leven buiten de stadsmuren
de wijze van functioneren van het goudse leprooshuis 

in de late middeleeuwen 

Daan van Leeuwen

In de stichtingsbrief uit 1394 staat opgetekend dat Aernd Pic Dyrcxz een 
huis met erf ter beschikking stelt aan het Goudse stadsbestuur voor de 
opvang van de zieken ‘die beziect sijn mitter lazarijen’. ‘0075 Archief van 
het leproos- en proveniershuis te Gouda, 1354-1902, inventarisnummer 4, 
Akte waarbij Aernd Pic Dyrckx zijn huis bestemt tot leprooshuis, 1394’.  
(foto samh)

De komst van lepra naar Holland

Om een beeld te kunnen scheppen van het functione-
ren van een leprooshuis in een stedelijke samenleving is 
het van belang eerst een context te scheppen van wat 
de ziekte betekende voor Holland. Lepra (Mycobacterium 
Leprae) is een besmettelijke ziekte1 die voornamelijk tus-
sen 1100 en 1600 in de Europese samenleving veel voor-
kwam. In de middeleeuwen was het gebruikelijk om de 
term ‘melaatsheid’ of ‘lazerij’ te gebruiken. De ziekte is 
besmettelijk doordat de bacterie via niezen of hoesten 
kan worden overgedragen. De leprabacterie huist vooral 
in de ‘koelere’ delen van het lichaam, zoals de ledema-
ten en in het gezicht. De bacterie tast de zenuwen vlak 
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van leprozen en waren gebaseerd op de Mozaïsche wet-
ten uit Leviticus 13.4 

De wetten zetten de Hollandse stadsbesturen ertoe 
aan om de leprozen een eigen plaats te geven buiten 
de stadsmuren, maar deden dit wel in het rechtsgebied 
van de stad. Zo konden zij controle blijven houden op 
de zieken. Sommige stadsbesturen bouwden een aan-
tal eenvoudige huisjes waar de leprozen konden leven.5 
De levenswijze van absolute isolatie die de wereldlijke 
en geestelijke regels voorschreven, kon uit praktisch 
oogpunt niet worden nageleefd. De leprozen bleven in 
contact staan met de gemeenschap om aalmoezen te 
kunnen vergaren. De isolering van de leprozen en ont-
wikkelingen binnen de leefgemeenschap zorgden voor 
een sociale kloof tussen de stadsbewoners en de lepro-
zen, die groepsvorming en vervreemding tot gevolg had. 

Vanaf de veertiende eeuw zien we in Holland de eerste 
leprooshuizen ontstaan uit de gemeenschap van lepro-
zen. De huizen werden ook wel ‘leprozerieën’ of ‘laza-
rushuizen’ genoemd. In het laatste geval zijn de huizen 
vernoemd naar Lazarus de beschermheilige van de le-
prozen. Lazarus is een arme bedelaar, die de hoofdrol 
speelt in de door Jezus vertelde gelijkenis. Het verhaal 
gaat over een rijke man en Lazarus, wiens huid is over-
dekt met zweren. Hij moet zich voeden met de etens-
resten die van de tafel van de heer vallen. Honden likken 
zijn wonden. Uiteindelijk zullen de rollen omgedraaid 
zijn. Lazarus erft de hemelse heerlijkheid en de rijke man 
de vlammen van het dodenrijk. Hoewel de Bijbel niet ex-
pliciet vermeldt dat Lazarus melaats is, is hij toch een 
symbool voor leprapatiënten geworden. 

Het is opmerkelijk dat in de tweede helft van de der-
tiende eeuw, toen de ziekte op zijn hoogtepunt was, 
nog geen pasklare oplossingen waren voor de opvang 
van leprozen. Het onderbrengen van leprozen in een le-
prooshuis liet in Holland nog ongeveer een eeuw op zich 
wachten. De meeste Hollandse leprooshuizen stammen 
dan ook uit de tweede helft van de veertiende eeuw.6 
De oorzaak van de late overgang naar georganiseerde 
leprozen is vermoedelijk te verklaren door het urbanisa-
tieproces van de Hollandse steden. Het stadsbestuur be-

onder de huid aan, waardoor er gevoelloze rood-witte 
vlekken op de huid ontstaan. Doordat de lichaamsdelen 
gevoelloos worden, kunnen opgelopen wonden en infec-
ties leiden tot verminkingen. De ziekte is daardoor zeer 
zichtbaar voor de omgeving.2 

De ziekte was al langer in Europa aanwezig, maar door 
hernieuwde handelscontacten met het Midden-Oosten, 
de terugkomst van kruisvaarders en de opkomende ur-
banisatie groeide lepra in de Middeleeuwen snel uit tot 
een epidemie.3 De stedelijke autoriteiten moesten een 
oplossing bedenken voor het toenemende aantal lepro-
zen en maakten vooral gebruik van de bestaande geeste-
lijke en wereldlijke regels die gericht waren op de isolatie 

1.  Met de ziekte Lepra (Mycobacterium Leprae) wordt een lichame-
lijke aandoening bedoeld die binnen de medische wereld de ziekte 
van Hansen wordt genoemd. De Noorse arts Armauer Hansen ont-
dekte in 1873 de bacterie die lepra veroorzaakt.
2.  www.leprazending.nl (geraadpleegd op 7 december 2011); K. Al-
næs, De geschiedenis van Europa, 1300-1600 (Amsterdam 2004) 90.
3.  G.A. Lindeboom, Inleiding tot de geschiedenis der geneeskunde (Rot-
terdam 1993) 101.
4.  Leviticus 13: 1,42-46. Oude Testament in Nieuwe Bijbel verta-
ling (NBG, Hilversum 1999): De Heer gaf Mozes en Aäron de vol-
gende aanwijzingen: (…) Blijkt nu dat er op de kruin of van voren 
inderdaad een roodachtig wit gezwel is ontstaan dat eruit ziet als 
een huidziekte, dan is de man door die huidziekte aangetast. Hij 
is onrein, en vanwege de zieke plek op zijn hoofd moet de pries-
ter hem onmiddellijk onrein verklaren. Wanneer iemand aan een 
huidziekte lijdt, moet hij in gescheurde kleren rondlopen, zijn haar 
los laten hangen, zijn snor en baard bedekt houden en roepen: On-
rein, onrein! Zolang de ziekte duurt, blijft hij onrein; in afzondering 
moet hij leven, buiten het kampterrein.
5.  W. de Keyzer, ‘Leprozerieën, het uitzicht’ in E. Persoons (red.), 
Lepra in de Nederlanden (Brussel 1989) 48-56, aldaar 48. Historici en 
auteurs noemen deze gemeenschap van leprozen ook wel ‘akker-
zieken’ of ‘veldzieken’, vernoemd naar de plaats waar de leprozen 
woonden. Het is aannemelijk dat deze termen in de late middel-
eeuwen in Holland niet werden gebruikt, omdat er in de primaire 
bronnen niet aan deze woorden worden gerefereerd.
6.  K. Goudriaan, ‘Die Frühgeschichte des Hospitalwesens in den 
Grafschaften Holland und Seeland und im Niederstift Utrecht’ in 
M. Pauly (red.), Einrichtungen der sozialen Sicherung im mittelalter-
lichen Lotharingien (Luxemburg 2008) 197-255, aldaar 233-244. De 
bouwjaren van de leprooshuizen in steden te Holland: Amsterdam 
(1399), Delft (1390), Dordrecht (1309), Gouda (1394), Haarlem (1394), 
Leiden (1386-1390). 
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gon zich in deze eeuwen steeds meer verantwoordelijk 
te voelen voor de minderheden binnen de stad en was 
nauw betrokken bij de bouw en de organisatie van de le-
prooshuizen. Daarnaast veroorzaakte de bevolkingsgroei 
in de Hollandse steden een grotere kans op besmetting 
binnen de stadsmuren, waardoor uitsluiting meer maat-
schappelijk gewenst en aanvaard werd.7

Het is moeilijk om te concluderen hoeveel Hollandse 
leprooshuizen er precies gesticht zijn. Verschillende his-
torici noemen uiteenlopende aantallen. Dit kan onder 
andere worden verklaard, doordat in een aantal gevallen 
de leprozen inwoning namen in een huis zonder georga-
niseerde zorg. Historici verschillen van mening of deze 
huizen wel als ‘leprooshuizen’ moeten worden gezien. 
Bij het schatten van het aantal leprooshuizen in Holland 

kan er gebruik worden gemaakt van hulpbronnen als 
kaarten van de cartograaf Jacob van Deventer. Hij heeft 
tussen 1558 en 1575 een groot aantal steden en hun le-
prozenhuizen in kaart gebracht. Het aantal leprooshui-
zen dat in Holland in de middeleeuwen heeft bestaan, 
kunnen we schatten op twaalf, waarvan het Goudse le-
prooshuis één is.8 

De bouw van het Goudse leprooshuis

Uit de Goudse archiefbronnen omtrent de bouw blijkt 
dat het moeilijk is om in te schatten wanneer de ge-
meenschap van leprozen werd ondergebracht in een 
leprooshuis. Een aanknopingspunt voor het begin van 
het Goudse leprooshuis is een stichtingsbrief. Aernd Pic 

Het reliëf in de Lazaruspoort. Hierop is de geschiedenis van Lazarus te zien. Hij bevindt zich rechtsonder. De honden likken zijn wonden. De poort ver-
schafte vroeger toegang tot de binnenruimte van het Proveniershuis. Bij de sloop van dit gebouw werd de Lazaruspoort verplaatst naar Achter de Kerk. 
(foto Cornelis de Keizer, Empire Imaging) 
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charitatieve en logistieke diensten aan. In 1408 werd het 
beheer van het college overgegeven aan leproosmees-
ters, die verantwoording verschuldigd waren aan het 
stadsbestuur.13

De ordonnantie werd in 1408 op verzoek van het 
Heilige Geestcollege vastgesteld. In Gouda werd vanaf 
1484 een lijst bijgehouden van regenten die namens het 
stadsbestuur als leprozenmeesters dienst deden als be-
heerders van het leprooshuis.14 Het stadsbestuur nam 
tevens de verantwoordelijkheid om het onderhoud van 
het leprooshuis te bekostigen.15 De leprozenmeesters 
waren belast met het beheer, het onderhoud, de organi-
satie en inkomsten van het huis.

Dyrcxz stelde in 1394 een huis met erf ter beschikking 
voor de opvang van de leprozen van Gouda (‘die be-
ziect sijn mitter lazarijen’).9 Alleen de Goudse leprozen 
werden aangesproken om in het beschikbaar gestelde 
huis te gaan wonen. In 1423 dienden de zieken het erf 
te verlaten en verhuisden naar een nieuw gebouw bij de 
Sint Jobskapel buiten de Potterspoort, langs de Kromme 
Gouwe.10 

Vanaf het moment dat het leprooshuis van Gouda een 
duidelijk bestemming had gekregen, wees Dyrcxz het 
Heilige Geestcollege aan voor het beheer van het huis.11 
Het college van de Heilige Geestmeesters, behorend tot 
de parochie, speelde de hoofdrol binnen de armenzorg 
in de stad. Het college werd krachtig ondersteund door 
het Goudse stadsbestuur.12 De Heilige Geestmeesters 
verstrekten voedsel voor de gehele gemeenschap van 
wereldlijke en geestelijke armen in Gouda. Naast het uit-
delen van voedsel zorgde het ook voor hout en turf in de 
wintermaanden. Het college bood het leprooshuis vooral 

7.  K. Westerink, Het leprooshuis bij Haarlem (Utrecht 1985) 23.
8.  G.N.A. Ketting, Bijdrage tot de geschiedenis van Lepra in Nederland 
(’s Gravenhage 1922) 131-172. 
9.  Gouda, Streekarchief Midden-Holland (samh), Archief van het 
leproos- en proveniershuis te Gouda, inventarisnummer 5: Editie: J. 
G. W. F. Bik, Vijf eeuwen medisch leven in een Hollandse stad (Gouda 
1955) 518-519.
10.  Bik, Ibidem, 69-70. 
11.  samh, Archief van het leproos- en proveniershuis te Gouda, inv. 
5: Editie: Bik, Ibidem, 518-519.
12.  K. Goudriaan, ‘Gilden en broederschappen in de middeleeuwen’ 
in K. Goudriaan e.a., De gilden in Gouda (Zwolle 1996) 21-63, aldaar 
32; P.H.A.M. Abels (red.), Duizend jaar Gouda, een stadsgeschiedenis 
(Hilversum 2002) 144.
13.  Abels (red.), Ibidem, 144-146; Goudriaan, ‚Die Frühgeschichte 
des Hospitalwesens in den Grafschaften Holland und Seeland und 
im Niederstift Utrecht‘, 213. 
14.  samh, Archief van het leproos- en proveniershuis te Gouda, inv. 
7. 
15.  samh, Archief van het leproos- en proveniershuis te Gouda, inv. 
6, 295: Editie: Bik, Vijf eeuwen medisch leven in een Hollandse stad, 521; 
‘Van den Menschen die Lazarus zijn, te ontvangen’: Editie: L.M. 
Rollin Couquerque en A. Meerkamp van Embden, Rechtsbronnen der 
stad Gouda (’s-Gravenhage 1917) 125-126.

Het leprooshuis, later Proveniershuis met zijn ingang aan de Hoge 
 Gouwe op de plek waar later de lichtfabriek werd gebouwd. Nu wordt 
hier het project Bolwerk gerealiseerd. (foto samh)
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Het dagelijkse leven 

Een groot deel van het dagelijks leven van de Goudse 
leproos stond in teken van God. Dit uitte zich in gods-
dienstige rituelen en verplichtingen zoals in de Middel-
eeuwen gebruikelijk was. Deze waren opgenomen in de 
reglementen die in 1408 en later in 1604 opgesteld waren 
door het Goudse stadsbestuur. Zo moesten de leprozen 
drie maal per dag het Ave Maria opzeggen en elke week 
deelnemen aan de mis. Binnen de strenge huisorde viel 
ook seksuele onthouding.16 Wie zich niet aan deze regels 
hield wachtte een straf die kon variëren van geen avond-
eten als er geen gebed werd gedaan tot opsluiting in een 
strafhuisje bij godslastering. De schepenen controleer-
den niet zelf of de leprozen de regels naleefden, dit de-
den de leproosmeesters, de portier en de zorgmoeders. 
Zij konden rekenen op steun van het Goudse gerecht als 
een leproos de huisregels bleef overtreden.17  

Als we de bronnen over het dagelijks leven van de 
leprozen vergelijken, valt het op dat er bijna niet werd 
gerefereerd aan de zorg voor de zieken. De woorden 
‘verplegen’, ’zorg’ en ‘ziekenhuis’ hebben in de Mid-
deleeuwen een andere betekenis. Het verplegen in mo-
derne ziekenhuizen kan niet los worden gezien van de 
geneeskunde, terwijl dat in de Middeleeuwen wel het 
geval was. Er moet duidelijk onderstreept worden dat 
de zorg zo was ingericht dat de leproos alleen verpleegd 
werd, omdat lepra, volgens de middeleeuwse visie, als 
ongeneselijk werd gezien. De behandeling in het Goudse 
leprooshuis bestond uit het verzorgen van wonden, het 
schoonhouden van het lichaam en het brengen van voed-
sel en drank. Niet alle leprozen waren overigens bedle-
gerig, de dagelijkse zorg bij mobiele leprozen beperkte 
zich tot het verbinden van de zweren en wonden.18

Een verblijf in het leprooshuis betekende een bed, 
een maaltijd en een haard om aan te warmen. Dit was 
reglementair vastgelegd. Bovendien stond beschreven 
waaraan de leproos zich moest houden, wilde hij recht 
hebben op deze basisbehoeften.19 Een voorwaarde was 
het dragen van een lijfbrief, waarin stond beschreven wat 
zijn rechten en plichten waren. 

rig onderdak in het leprooshuis. De stad zorgde wel voor 
de leprozen binnen de stadsgrenzen. Dit zegt veel over 
de waardering van de stedelijke gemeenschap en over 
de benadering en motieven van de zorg voor leprozen. 
Vreemde leprozen mochten wel als passant gebruik ma-
ken van het leprooshuis. In de Goudse instelling was een 
verblijf van hooguit twee nachten geoorloofd. Er was een 
stedelijke keur die inhield dat niemand in het leproos-
huis mocht worden ontvangen als hij geen loden teken 
had van de leprozenmeesters.20 Deze meldingsplicht 
gold voor iedere leproos, zowel voor vreemde als voor 
Goudse. Het stadsbestuur hield daarmee de controle op 
het toelatingsbeleid aan de deur van het leprooshuis. 

De inwoners moesten zelf hun inkomsten genereren. 
De meeste mobiele leprozen verwierven dat door mid-
del van bedelarij op de leprozenbegraafplaats, die aan 
de weg naar de stadsmuren lag. Eén van de zieken mocht 

Een Franse afbeelding van een leproos, afgebeeld als duivel, ca. 1500. 
In zijn rechterhand houdt hij zijn klepper. Deze afbeelding toont hoe er 
in deze tijd tegen leprozen werd aangekeken. Herkomst?? (foto samh)

Wat betreft de rechten van de leproos valt er bij de be-
studering van de bronnen nog iets op. De rechtsbronnen 
van de steden geven aan dat er absoluut geen vreemde 
leprozen welkom waren binnen de stad. De zieken kon-
den daarmee ook geen beroep doen op zorg en langdu-
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voor de kapel staan om bezoekers en voorbijgangers om 
een aalmoes te vragen.21 De leprozen waren bovendien 
verplicht om deel te nemen aan het huishouden en agra-
rische werkzaamheden op het erf van het leprooshuis te 
verrichten.22 

Dagelijks kregen de leprozen, na het doen van hun 
dagtaak, twee pinten bier van het Sint Catherina Gast-
huis. Het Goudse gasthuis verkocht het bier aan het 
leprooshuis zonder accijnzen te heffen.23 Er werden 
simpele maaltijden gegeten aan een lange tafel bij het 
haardvuur, waarbij alle leprozen aanwezig moesten zijn. 
Als de avondklok sloeg, moesten de leprozen hun gebe-
den doen en zich verplaatsen naar hun bed.24  

De relatie tussen stadsbestuur en het leprooshuis 

De invloed van het Goudse stadsbestuur bleef niet be-
perkt tot het opstellen van de reglementen binnen het 
leprooshuis en het aanstellen van leproosmeesters voor 
het beheer van het huis. Het bestuur gaf ook richtlijnen 
voor de leproos buiten de muren van het huis. De leproos 
kon niet onbeperkt bedelen aan de wegen die naar de 
stadspoorten leidden. Het stadsbestuur vaardigde in 
de vijftiende eeuw meerdere keuren uit om het bedel-
gedrag van leprozen aan banden te leggen.25 De reden 
van de uitvaardiging van de keuren was de zorg om de 
toestroom van vreemde leprozen.26 Uit een keurboek van 
1411 blijkt dat leprozen alleen mochten bedelen als ze 
een leprozenklepper met zich meebrachten.27 De klep-
per bestond uit drie plankjes die bij het op en neer be-
wegen op elkaar sloegen en moest gebruikt worden om 
hun komst aan te kondigen. 

Het inperken van het bedelgedrag hield in dat er plaat-
sen en tijden werden aangewezen voor de leprozen om 
te kunnen bedelen. De leprozen mochten op de jaar-
lijkse ‘ommegangh op coppermaandag’, veertig dagen 
voor Pasen, binnen de stadsmuren collecteren. Ze wa-
ren welkom op kermissen en liepen mee in de processie 
van de stadspatroon.28 Ze hielden dan een bedeloptocht 
met trommelslag om zoveel mogelijk medelijden te wek-
ken bij de Goudse burgers. Aan het einde van de tocht 

16.  Abels (red.), Duizend jaar Gouda, een stadsgeschiedenis, 146; J.H. 
Carlier, ‘Het leprooshuis met de Sint Jobskapel en de leprozen te 
Gouda’, in Die Goude (Gouda 1943) 50-74, aldaar, 68.
17.   samh, Archief van het leproos- en proveniershuis te Gouda, 
inv. 7. 
18.  S. Ebbinge Wubben, Leven als doodverklaarden, leprozenzorg in 
Europa (500-1800) (Zeist 1993) 77.
19.  samh, Archief van het leproos- en proveniershuis te Gouda, 
inv.7.
20.  samh, Archief van het leproos- en proveniershuis te Gouda, inv. 
6, 7; ‘Lazarussen ofte Leprosen, 6 december 1411’, ‘Van den Men-
schen die Lazarus zijn, te ontvangen’: Editie: Rollin Couquerque 
en Meerkamp van Embden, Rechtsbronnen der stad Gouda, 57-58, 
125-126. 
21.  Bik, Vijf eeuwen medische geschiedenis in een Hollandse stad, 92. 
22.  Abels (red.), Duizend jaar Gouda, 398.
23.  Ebbinge Wubben, Leven als doodverklaarden, 104.
24.  Carlier, ‘Het leprooshuis met de Sint Jobskapel en de leprozen 
te Gouda’, 67-68.
25.  samh, Archief van het leproos- en proveniershuis te Gouda, inv. 
6; ‘Van den Menschen die Lazarus zijn, te ontvangen’: Editie: Rol-
lin Couquerque en Meerkamp van Embden, Rechtsbronnen der stad 
Gouda, 125-126.
26.  Carlier, ‘Het leprooshuis met de Sint Jobskapel en de leprozen 
te Gouda’, 69.
27.  ‘Lazarussen ofte Leprosen, 6 december 1411’: Editie: Rollin Cou-
querque en Meerkamp van Embden, Rechtsbronnen der stad Gouda, 
57-58.
28.  samh, Archief van het leproos- en proveniershuis te Gouda, 
inv. 6.

Leprozen moesten zich houden aan strenge kledingvoorschriften en 
moesten een klepper gebruiken. Een Lazarusklepper bestond uit drie 
plankjes die op elkaar sloegen en een hard geluid veroorzaakten. (Mu-
seum Gouda)
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aten de leprozen een warme maaltijd in het Sint Elisa-
bethgasthuis.29 Vreemde leprozen werden op de Goudse 
kermis geweerd, zodat de plaatselijke leprozen de kans 
kregen om meer op te halen; dit werd besloten in het 
stedelijk reglement van 1470.30 

Leprozen werden gezien als een aparte groep binnen 
het rechtsgebied van de stad. Om ze binnen de stads-
muren te weren werd het ook verboden om aan lepro-
zen bier te verkopen, aldus een Goudse keur op de bier-
verkoop aan leprozen. Opvallend is dat het alleen gold 
voor leprozen en niet voor andere minderheden binnen 
het Goudse rechtsgebied, zoals zigeuners, zwervers of 
joden. Degene die het wel verkocht aan de zieken ris-
keerde een hoge boete.31

De leproos werd overigens niet alleen door gedrags-
regels onderscheiden van de gewone stedeling, maar 
ook door het dragen van attributen en voorgeschreven 
kleding. De klepper is daarvan een voorbeeld dat reeds 
gegeven is. In tegenstelling tot andere steden met le-
prooshuizen is er geen voorbeeld van een keur voor de 
Goudse leprozen waarin bepaald werd wat voor kleding 
zij moesten dragen. Het is aannemelijk dat er wel voor-
schriften of wetten omtrent de kleding zijn geweest in 
Gouda. Er is geen reden om te denken dat het in Gouda 
anders werd geregeld dan in andere Hollandse steden als 
Haarlem of Leiden. Anno 1586 kwam er een kledingvoor-
schrift voor heel Holland, toen prins Maurits van Oranje 
de ‘ordre op ’t schouwen en bedelen der leprosen’ uit-
vaardigde. De kledingvoorschriften werden daarin nauw-
keurig beschreven: de leproos moest een vliegermantel 
en een hoed met witte band dragen.32 

De leprozen van Gouda hoefden geen geld te betalen 
om gebruik te maken van de diensten die het huis aan-
bood. Pas na de dood van de leproos werd er betaald; 
een deel van de erfgelden werd ingenomen. Daar stond 
wel tegenover dat de zieken moesten bedelen of werken 
op de landerijen, maar met die inkomsten kon er niet 
worden voorzien in alle onkosten van het leprooshuis. 

Bronnen van inkomsten

Een onderzoek naar de inkomsten van het Goudse le-

prooshuis in de archieven wijst uit dat er op vele ma-
nieren inkomsten werden vergaard. Het leprooshuis 
ontving giften uit testamenten van rijke stedelingen en 
ambachtslieden; die vormden een wezenlijk onderdeel 
van de inkomsten. Per jaar werden drie tot zeven maal 
bedragen van zes tot honderd guldens overgedragen aan 
het leprooshuis.33 Ook giften in natura kwamen voor, 
van gouden ringen tot landerijen met melkkoeien.34 Het 
was aan de leproosregenten om deze te verkopen of er 
pacht over te heffen. Het kwam incidenteel ook voor dat 
misdadigers die een wet hadden overtreden het boete-
geld moesten betalen aan het leprooshuis, als een ver-
plicht blijk van weldadigheid.35

De leprozen mochten geen beroep uitoefenen, ze 
mochten immers de vervaardigde producten niet ver-
kopen op de markten binnen de stadsmuren. Wel kon-
den de leprozen werken op de landerijen rondom het 
leprooshuis om gewassen te verbouwen voor het huis. 
De overschotten werden door derden verkocht op de 
markt. De arme leprozen moesten bedelen langs de we-
gen die naar de stad leidden. In de stad mochten ze niet 
komen, met uitzondering van de jaarlijkse ‘ommegang’. 
Dit bezoek vormde een hoogtepunt van het jaar voor de 
zieken, omdat ze op de kermissen veel geld konden bin-
nenhalen. 

Uit enkele keuren blijkt dat het stadbestuur en de le-
prozenmeesters betrokken waren bij het bedelproces. 

De binnenplaats van het voormalig Proveniershuis. (foto samh)
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rest van het leven hadden ingekocht in het leprooshuis. 
Proveniers waren welvarende stedelingen die een bedrag 
betaalden voor onderdak, eten en drinken tot het einde 
van hun leven. De uitkeringen werden proven genoemd, 
afgeleid van het oud-Hollandse woord ‘preuve’. Preu-
ves zijn dus uitkeringen in geld of natura, die op gezette 
tijden werden verstrekt. In de tweede helft van de vijf-
tiende eeuw werden er ook gezonde proveniers toege-
laten tot het leprooshuis. Wanneer de eerste provenier 
inwoning nam in het Goudse huis is niet bekend, maar 
het eerste provenierscontract dat is bewaard stamt uit 
1571.40 

Een nieuwe bestemming van het leprooshuis

Een tegenstrijdige ontwikkeling is dat er in tijde van de 
bouw van de meeste leprooshuizen, aan het begin van 
de vijftiende eeuw, een einde kwam aan de toename 
van het aantal zieken.41 De eerste leprooshuizen in Hol-
land ontstonden na de grote pestplaag, halverwege de 
veertiende eeuw. Vanaf het einde van de veertiende en 
het begin van de vijftiende eeuw ontstonden de meeste 
leprooshuizen in Holland.42 In de zestiende eeuw begon 
lepra langzaam te verdwijnen uit de Nederlanden, terwijl 
de huizen nog goed functioneerden. 

Historici en medici kunnen nog niet verklaren wat de 
reden was van de afname van de ziekte. Vaak wordt dit 
in verband gezien met andere ziektes als de pest.43 Met 
de afname van het aantal leprozen lieten de stadbestu-
ren steeds vaker gezonde proveniers toe in de huizen en 
zochten ze naar nieuwe bestemmingen voor de lepro-
zenhuizen.44 

Het Goudse leprooshuis werd op last van het stadsbe-
stuur in 1574 gesloten, ten gevolge van de dreiging van 
de Spaanse invasie. Het stadsbestuur wilde het gebouw 
afbreken en de leprozen in het Magdalenenconvent on-
derbrengen, dat overigens midden in de stad lag. Het 
aantal proveniers in het huis nam aan het begin van de 
zeventiende eeuw sterk toe terwijl het aantal leprozen 
afnam. Pas in 1735 werd er voor het eerst melding ge-
maakt van het ‘proveniershuis’. De laatste keer dat er 
een leproos werd opgenomen, was in het jaar 1652 vol-

29.  Abels (red.), Duizend jaar Gouda, 399.
30.  samh, Archief van het leproos- en proveniershuis te Gouda, 
inv. 6.
31.  ‘Den Lazarussen niet te setten om bier te vercoepen’: Editie: 
Rollin Couquerque en Meerkamp van Embden, Rechtsbronnen der 
stad Gouda, 240.
32.  ‘Ordre op ’t schouwen en bedelen der Leprosen. Den 13 october 
1568’. Editie: M. Tóth – Ubbens, Verloren beelden van miserabele bede-
laars, Leprozen – armen – geuzen (Lochem 1987)  98-99. 
33.  samh, Archief van het leproos- en proveniershuis te Gouda, inv. 
7. Verschillende bladzijden. 
34.  samh, Archief van het leproos- en proveniershuis te Gouda, inv. 
16, 18, 39. 
35.  Bik, Vijf eeuwen medisch leven in een Hollandse stad, 79.
36.  ‘21 maart 1489’, ‘Leprosenhuys, 9 december 1509’: Editie: Rol-
lin Couquerque en Meerkamp van Embden, Rechtsbronnen der stad 
Gouda, 489, 502.
37.  ‘21 maart 1489’: Editie: ibidem.
38.  ‘Leprosenhuys, 9 december 1509’: Editie: Rollin Couquerque en 
Meerkamp van Embden, Rechtsbronnen der stad Gouda, 502.
39.  Carlier, ‘Het leprooshuis met de Sint Jobskapel en de leprozen 
te Gouda’, 70.
40.  samh, Archief van het leproos- en proveniershuis te Gouda, 
inv. 7.
41.  Lindeboom, Inleiding tot de geschiedenis der geneeskunde, 101.
42.  Goudriaan, ‚Die Frühgeschichte des Hospitalwesens in den 
Grafschaften Holland und Seeland und im Niederstift Utrecht‘, 
233-244.
43.  S. Ell, ‘Plague and leprosy in the Middle Ages: a paradoxial 
cross-immunity’, International Journal of Leprosy, 55 (1987) 345-350.
44.  Forrier, ‘Lepra, verspreiding in tijd en ruimte’, 22.

Door andere instellingen te verplichten om collectes te 
houden en wekelijkse donaties te doen, reguleerde het 
stadsbestuur een vast inkomen naast de bedelarij van de 
leprozen.36 Het Goudse stadbestuur bepaalde in 1489 
dat de leprozenmeesters bij kerkmeesters, gasthuis-
meesters en getijdenmeesters om donaties mochten 
vragen.37 Vanaf 1509 kwam er een keur waarin het stads-
bestuur het Goudse gasthuis en het Heilige Geestcollege 
verplichtte om elke week een vast bedrag te doneren aan 
het leprooshuis.38 De leprozen konden ook collecteren 
aan de vaarroutes die langs Gouda liepen. Er werd aan de 
schippers een bedrag gevraagd voor de zorg en onder-
houd van het leprooshuis.39 

In Gouda zien we dat melaatse proveniers zich voor de 
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gens de Goudse keurboeken. Door de proveniers kon het 
leprooshuis reserves opbouwen en het stadsbestuur ging 
zich actiever bemoeien met de boekhouding. Regelmatig 
kwam het voor dat het stadsbestuur bedragen uit de re-
serves van het leprooshuis nam en schonk aan een Gouds 
gasthuis of aan het Schiedammer leprooshuis.45 

Conclusie 

In de hoge en late middeleeuwen werd Gouda geplaagd 
met uitbraken van de ziekte lepra. De stedelijke autori-
teiten moesten een oplossing bedenken voor het toene-
mende aantal leprozen in de stad. Vanaf het einde van 
de veertiende eeuw werd de leprozenzorg georganiseerd 
in het leprooshuis, dat was gehuisvest in een huis en erf 
vlak buiten de Potterspoort. Goudse leprozen kregen 
bepaalde plichten en privileges, die vreemde leprozen 
niet kregen. 

Vanaf de in gebruikname van het leprooshuis ontstond 
er een geheel nieuwe relatie tussen de leprozen en het 
stadsbestuur. Alles werd vanaf dit moment bepaald door 
het stadsbestuur. Binnen de muren werd dat gedaan 
door de leproosmeesters, buiten de muren door wetten 
en verordeningen van de stad. Dit is kenmerkend voor 
het laatmiddeleeuwse beleid van vele Hollandse stads-
besturen en was bedoeld om de greep te houden op 
deze marginale bevolkingsgroep. Door de toename van 
zwervende en pseudo-leprozen werden er vele wetten 
uitgevaardigd waarin het bedelgedrag werd ingeperkt. 
Het aantal bedelplaatsen nam af, de bedeltijden werden 
korter, de vrije toegang van de leprozen tot de stad werd 
ontzegd en er werden kledingvoorschriften uitgegeven 
door het stadsbestuur. De archiefbronnen met wetten, 
kledingvoorschriften en de toenadering tot alternatie-
ve inkomstenbronnen bewijzen dat de invloed van het 
stadsbestuur op het functioneren van het leprooshuis 
altijd groot is geweest.

45.  Bik, Vijf eeuwen medisch leven in een Hollandse stad, 70-71, 82-85.

Het Nonnenwater. Rechts bevond zich de poort van het Leprooshuis/
Proveniershuis. Geheel rechts is nog het laatste deel te zien van de kan-
toren van de voormalige lichtfabriek, het latere Gemeentelijk Energie 
Bedrijf. (foto: Cornelis de Keizer, Empire Imaging) 
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Criminaliteit in Gouda 1750 – 1800
 

J.J.E. Blok

Gouda scoort al enkele jaren hoog in de 
misdaadladder van het Algemeen Dagblad. 
Hoewel in plaats gedaald, viel de gemeente 
ook in 2012 weer op met een hoog aantal 
inbraken en vernielingen. Nieuw is de cri-
minaliteit geenszins. Misdaad is van alle tij-
den. Dat bewijst ook dit artikel dat een beeld 
geeft van de criminaliteit in de periode 1750-
1800. Dit artikel is een samenvatting van 
een uitgebreid onderzoek, waarbij circa 120 
strafrechtelijke vonnissen, aanwezig in het 
Streekarchief Midden-Holland, zijn bestu-
deerd. 

1750-1760 1761-1770 1771-1780 1781-1790 1791-1800
Vonnissen inzake :
Vermogensdelicten (%) 11(29) 7 6 7 19 (58)
Zedendelicten 4 7 7 - -
Geweldsdelicten 4 1 - 1 1
Inbreuk op de openbare orde 19 8 3 3 13

Totaal gevonniste personen 38 23 16 11 33
Vonnissen per jaar 3,5 2,3 1,6 1,0 3,3
Aantal mannen (%) 27 (71) 13 (57) 15 (55) 6 (55) 28 (85)
Aantal vrouwen (%) 11(29) 10 (43) 1(6) 5 (45) 5 (15)

Aantal strafvonnissen verdeeld naar delictsoorten in Gouda  

Bron: Archief van het Gerecht van Gouda 1477 – 1811 (AGG), toegangsnummer 2, inventarisnummer 180 (voor de periode 1750 – 1756) 
en 181 (voor de periode 1756  - 1800). eigen bewerking.

Criminaliteit in cijfers

Uit de onderstaande tabel blijkt dat het totaal gevon-
niste personen in Gouda vanaf een vrij hoog niveau tus-
sen 1750 en 1760 gestaag daalde tot en met circa 1790 en 
daarna scherp steeg, met name vanwege een toename 
van de vermogensdelicten en van overtredingen tegen 
de openbare orde. Deze delicten en in mindere mate de 

Het Goudse Sint-Catharinaklooster dat dienst deed als tuchthuis (foto 
samh)
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bij marteling aan het doden voorafging. Mannen traden 
ook op in groepen, zoals in 1798 een uit vier personen 
bestaande jeugdbende, in de leeftijd van twaalf tot vijf-
tien jaar, met een basis aan de Wintersteeg. 

De gemiddelde leeftijd van de veroordeelde vrou-
wen was 34 jaar, ze waren vaak alleenstaand of onge-
huwde moeder. Individueel opererende vrouwen stalen 
goederen om te overleven. Werkten zij samen met een 
man dan ging het meer om inkomensvermeerdering. Ar-
moede wordt, als er al motieven worden opgegeven, het 
meest genoemd, voornamelijk bij oudere alleenstaan-
den en jonge ongehuwde moeders. Vermogensdelicten 
werden bestraft met een combinatie van verbannings-, 
tuchthuis-en geselstraffen. Bij de mannen lag de na-
druk op verbanning, voor vrouwen in Gouda geboren of 
woonachtig en vijftig jaar of ouder, was het tuchthuis en 

geweldsdelicten, waren de gehele periode van dien aard 
dat ze strafrechtelijk vervolgd werden. 
Op het eerste gezicht lijken de aantallen veroordelingen 
niet hoog voor een stad van gemiddeld 16.000 inwoners. 
Opgemerkt moet echter worden dat in de vroegmoderne 
periode, ruwweg voor 1789, sommige geschillen buiten 
de rechter om, langs infrajudiciele weg, geregeld konden 
worden, met name zeden- en geweldsdelicten. Bij ze-
dendelicten was compositie, afkopen van strafvervolging 
mogelijk. Verder was de schout niet verplicht bij elke 
aangifte tot vervolging over te gaan. Hij had de vrijheid 
om een eigen beleid te voeren. Deze vrijheid staat be-
kend als het opportuniteitsbeginsel. De schout kon dus 
prioriteiten stellen bij de soorten te vervolgen delicten 
al naar gelang hij ze bijvoorbeeld als bedreigend voor het 
functioneren van de burgerlijke samenleving beschouw-
de. Naast compositie, infrajudiciele praktijk, en oppor-
tuniteitsbeginsel zouden ook capaciteitsproblemen en 
veranderende opvattingen in de maatschappij, de laat-
ste twee vooral bij zedendelicten, van invloed zijn op het 
aantal strafechtelijke vervolgingen. 

Vermogensdelicten

De vermogensdelicten gepleegd in Gouda kenden vele 
vormen zoals (herhaalde) diefstal, medewerking aan 
diefstal, diefstal door huispersoneel, wisseltrucs en zak-
kenrollen. Sommige veroordeelden hadden daarnaast 
andere misdaden begaan, zoals het plegen van ontucht, 
inbraak, heling en het opgeven van een valse naam. Uit 
de vonnissen kan worden afgeleid dat over de gehele pe-
riode 74 procent van de daders man was en 26 procent 
vrouw. Van de veroordeelde mannen was de gemiddelde 
leeftijd 28 jaar, met een grote spreiding. De jongste ver-
oordeelde was de twaalf à dertienjarige Ary Begeer, alias 
Muys, in 1752, de oudste, in 1798, de zeventigjarige Wil-
lem den Hond. Niet alle in Gouda veroordeelden kwamen 
uit Gouda, maar ook uit Amsterdam en Rotterdam. De 
mannen traden individueel op of in groepen. De ten-
lastelegging van de 63 jarige Jan van Santen beslaat 32 
kantjes. Hij werd wegens herhaalde diefstallen en moord 
in 1756 veroordeeld tot de verzwaarde doodstraf, waar-

Het schavot aan de achterzijde van het stadhuis. Hier vonden executies 
plaats. Een prent van Dirk Johannes van Vreumingen. 
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naar de na 1790 toegenomen vermogensdelicten en met 
name naar de overtredingen tegen de openbare orde, 
van belang voor het in stand houden van het staatsbe-
stel. Bijzonder is de daad van Catharina Michels die in 
1781 haar pasgeboren kind liet verdrinken. Geweldsde-
licten werden bestraft met onttrekking aan de Goudse 
samenleving, hetzij in het tuchthuis, hetzij door verban-
ning.

Overtredingen tegen de openbare orde

Onder overtredingen tegen de openbare orde wordt een 
groot aantal zaken begrepen: landlopen, al dan niet in 
combinatie met diefstal, geweld, zakkenrollen of bede-
len, banbreuk, pro-Oranje uitingen vanaf 1795 en het 
optreden van baldadige soldaten, het in de stad bren-
gen van kadavervlees als gevolg van de veepest, vissen in 
verboden water, ordeverstoringen en verzet tegen over-
heidsdienaren. Ook een zaak waarbij een vrouw zich had 
uitgegeven als man. Bij deze overtredingen waren vooral 
mannen veroordeeld. Bestraffing bestond uit tuchthuis/
verbanningscombinaties. 

Meer weten? 

In het volledige onderzoeksverslag Criminaliteit in Gouda 
1750 – 1800 van 75 pagina’s wordt deze materie ver-
der gedetailleerd, met onder andere aandacht voor de 
vroegmoderne strafrechtpleging, de economische ont-
wikkeling in de Republiek en in Gouda tussen 1750 en 
1800, en veel delictbeschrijvingen. 

Geïnteresseerden kunnen het verslag voor de prijs van 
€ 11,50 bestellen bij:
drs. J.J.E.Blok MA, Wilgenlaan 30, 2969 BT Oud-Alblas. 
Email: jjeblok@kpnplanet.nl en telefoon 0184692297

niet verbanning de basisstraf. Jongeren onder de twin-
tig jaar die uit Gouda kwamen werden gestraft met een 
aanschouwingsstraf, reprimande van de baljuw, geseling 
binnenskamers (ook bij de oudsten) of een verblijf in het 
tuchthuis. De toename na 1790 is het gevolg van de toe-
genomen armoede, af te leiden uit de uitgaven van de 
Gereformeerde diaconie.

Zedendelicten

Blijkens de tabel kwamen er na 1780 geen zedenzaken 
meer voor de Goudse strafrechter, mogelijk omdat de 
Verlichtingsideeën inzake zedenzaken na 1770 terrein 
wonnen, of omdat capaciteitsproblemen de rechtbank 
na 1790 dwongen de prioriteit in het vervolgingsbeleid te 
verleggen naar de sterk toegenomen vermogensdelicten 
en de overtredingen van de openbare orde. Uit de stuk-
ken blijkt dat voornamelijk vrouwen individueel werden 
veroordeeld, met een gemiddelde leeftijd van 32 jaar. 
Een aantal was gehuwd met een zeeman bij de VOC of 
WIC, zoals de ruim 35-jarige Geertruy Hagen, pijpmaak-
ster van beroep. In 1758 vertelt zij de rechtbank dat haar 
man in 1741 is vertrokken naar West-Indië. Eerst ging 
zij in het speelhuis en later ging zij samenwonen, eerst 
met Pieter Roodenburg, later, elf jaar lang, met Jacob 
van Cleef uit Gouda, van wie zij een inmiddels tweejarig 
kind heeft. Vrouwen werden veelal gestraft met verban-
ning, de mannen met “spijziging met water en brood” of 
boete. Compositie heb ik in de stukken niet gevonden.

Geweldsdelicten 

Strafrechtelijk vervolgde geweldsdelicten kwamen in 
Gouda gedurende de gehele periode voor in lage fre-
quentie, volgden geen patroon en waren op een vrou-
welijke dader na, een mannenzaak. Vrouwen genoemd 
in de vonnissen verkeren in een slachtofferrol maar laten 
zich niet gemakkelijk opzij zetten. Bij het geringe aantal 
veroordelingen in de tabel moet worden bedacht dat het 
daar alleen gaat om geweld of bedreiging met een mes 
of sabel. Geweld zonder mes kwam vaker voor. Denkbaar 
is dat schout en schepenen het vervolgbeleid ombogen 
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Negentiende-eeuwse verkeersveiligheid

Ronald van der Wal

Dit jaar heeft het Erfgoedhuis Zuid-Holland 
speciale aandacht voor het openbaar vervoer 
in de provincie. In Gouda werd het bestaande 
openbaar vervoernetwerk van postkoetsen 
en passagiersschepen vooral in de tweede 
helft van de negentiende eeuw uitgebreid: 
eerst met de trein, later met trams. In dit ar-
tikel kijken wij vooral naar de verkeersveilig-
heid. Daarbij richt de blik zich niet alleen op 
het openbaar vervoer maar meer algemeen 
op het toegenomen verkeer in de stad. 

De komst van de spoorwegen en tramlijnen

In 1851 maakte Gouda kennis met de nieuwe tijd. De stad 
kreeg een spoorverbinding met Utrecht en Rotterdam, 
een lijn die voerde naar Arnhem en de Duitse grens. In 
1869 werd de bestaande spoorlijn Gouda Rotterdam ver-
dubbeld en kwam er een verbinding met Amsterdam tot 
stand. Een jaar later werd de verbinding met Den Haag 
voltooid. Gouda lag nu op het snijpunt van drie belang-
rijke spoorlijnen. Behalve het personenvervoer kreeg het 
station ook een belangrijke functie voor het vervoer van 
goederen, want met de ontwikkeling van Gouda tot een 
moderne industriestad zag men ook steeds meer het 
voordeel in van goederentransport per trein. 

Nu de hoofdverbindingen met de grote steden waren 
gerealiseerd, richtte de blik zich op het achterland. Er 

Straatbeeld zonder verkeer. De Lange Groenendaal ca. 1890 (sahm) 

reden wel postkoetsen naar Schoonhoven en Oudewater 
maar het aantal plaatsen in zo’n koets was beperkt. Veel 
mensen uit de omliggende gemeenten kwamen daarom 
op eigen gelegenheid naar de stad. Boeren die de week-
markt bezochten kwamen met handkarren of met paard 
en wagen. Anderen kwamen per koets. Alleen de welge-
stelden hadden over het algemeen een eigen koets. Wie 
geen koets kon betalen, huurde bij bijzondere gelegen-
heden als bruiloften en begrafenissen een koets bij een 
van de vele stalhouderijen die de stad rijk was. Dat gaf 
een enorme drukte. 

In de jaren tachtig werd het achterland ontsloten door 
twee tramlijnen. De eerste voerde van Gouda naar Bode-
graven. Deze stoomtram maakte in 1882 zijn eerste rit. 
De tram reed zeven maal per dag. Het spoor was slechts 
75 centimeter breed en liep vanaf het station, via de 
Bodegraafse Straatweg in de richting van Reeuwijk en 
Bodegraven.1 Een jaar later kwam de tramlijn naar Oude-
water tot stand. De lijn naar Oudewater ging van het Sta-
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1.  H. Sprokholt, Gouda in volle vaart. Verkeer en vervoer door de eeuwen 
heen, Stichting Open Monumentendag 1995, p. 8.
2.  Verordening
3.  J.E. Geselschap, De straatweg Rotterdam-Gouda (1680-1857) en 
het Goudse wagenveer (1653-1853), p. 217 
4.  Verordening van Policie in de gemeente Gouda, 1854, samh, No-
tulen Gemeenteraad 1854, Archief Secretarie 1814-1920.

tionsplein, door de Crabethstraat, de Kattensingel, naar 
het Kleiwegplein. Dan ging de lijn over de Kleiwegbrug, 
de Kleiweg naar de Markt waar een halte was. De tram 
vervolgde zijn weg via de Korte en Lange Tiendeweg, de 
Fluwelensingel, de Goejanverwelledijk naar Haastrecht 
en Oudewater. 

De verkeersveiligheid

Foto’s van Gouda gemaakt in de laatste decennia van de 
negentiende eeuw stralen vaak een rustig straatbeeld 
uit. Typisch voor die plaatjes zijn de groepen mensen die 
voor de camera van de fotograaf samendrommen. Ver-
keer zien we niet veel. Daardoor krijgen we een beeld 
van een stad waarin de problematiek van de verkeersvei-
ligheid nauwelijks speelde. Dat komt mede door de fo-
tografische technieken uit die tijd. Camera’s waren nog 
niet of nauwelijks in staat om bewegende beelden vast 
te leggen. Fotografen zullen dergelijke beelden hebben 
willen vermijden om een foto niet te laten mislukken.

Het werkelijke beeld was anders. De groeiende econo-
mie bracht veel verkeer naar de stad. Bedrijven moesten 
worden bevoorraad en de halffabricaten of eindproduc-
ten werden op hun beurt weer naar het station of de aan-
legplaatsen in de Turfsingel en aan de Veerstal gebracht. 
Grote wagens, voorgetrokken door paardenspannen re-
den met zware ladingen door de smalle straatjes richting 
de laad en losplaatsen. De met ijzer beslagen wielen ra-
telden over de oneffen straatklinkers en keien en moeten 
het nodige lawaai hebben gegeven. 

Gouda had van oudsher een regionale marktfunctie. 
Op de wekelijkse marktdagen kwamen grote aantallen 
boeren en handelaren uit de wijde omtrek naar de stad 
om hun waren aan de man te brengen. Daarbij ging het 
niet alleen om kaas, groente en fruit, maar ook om vee 

en landbouwwerktuigen. Dit gaf een enorme drukte. Met 
zwaar beladen wagens kwamen velen vanuit de Krimpe-
nerwaard, via de Haastrechtse tolbrug de stad binnen. 
Daarnaast was er het personenvervoer per koets of til-
bury. Tenslotte was er een levendige straathandel. Niet 
alleen de dagelijkse leveranciers als bakkers en melkboe-
ren, maar ook scharenslijpers en stoelenmatters bereden 
met handkarren en hondenkarren de smalle straatjes en 
steegjes om hun diensten te leveren. 

Dat maakte dat de verkeersveiligheid voor het ge-
meentebestuur een punt van zorg was. Om het verkeer 
in goede banen te leiden en de veiligheid van alle wegge-
bruikers te garanderen waren regels nodig. Deze waren al 
in de eerste helft van de negentiende eeuw vastgelegd in 
de gemeentelijke politieverordening. De verkeersregels 
hadden betrekking op de rijrichting, de snelheid en de 
veiligheid. Alle voerlieden en berijders moesten aan de 
rechterkant van de straat rijden. Vracht en molenwagens 
waren gehouden aan speciale regels inzake het gewicht 
van de lading, de breedte van de velgen van de wielen en 
het aantal voerlieden of berijders. Bij twijfel aan het ge-
wicht van de lading had de politie het recht om de vracht 
te controleren en te wegen. Ook het laden en lossen was 
aan regels gebonden. Zakken mochten niet vanaf de zol-
ders op wagens, sleden of schuiten worden geworpen.2 

Om de doorstroom van het verkeer te bevorderen en 
opstoppingen te voorkomen waren er regels gesteld voor 
het parkeren van goederenwagens, alsook voor het laden 
en lossen. Op bepaalde plaatsen, met name nauwe stra-
ten, gold een parkeerverbod. Een zelfde soort regel was 
ook gesteld voor het personenvervoer. Passagiers moch-
ten niet willekeurig in- en uitstappen. Speciaal voor hen 
had de gemeente een aantal vaste in- en uitstapplaatsen 
aangewezen. De postwagens, die ook het personenver-
voer naar Rotterdam voor hun rekening namen, hadden 
vaste opstapplaatsen aan de Kleiweg, de Veerstal en de 
Lange Tiendeweg.3 Alleen op deze halteplaatsen moch-
ten de koetsiers hun passagiers aanroepen. Zij moesten 
hun rijtuig keurig in de rij aansluiten en bij vertrek de 
juiste rijrichting aanhouden.4 Dat zij dit alleen op de ge-
noemde plekken mochten doen was ook om het zogehe-
ten snorren tegen te gaan. Met dit snorren, een term die 
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voermiddelen veilig en technisch in orde waren. Gebre-
ken moesten binnen een bepaalde tijd worden hersteld. 
Meestal kreeg de eigenaar hiervoor enige dagen de tijd, 
waarna een herkeuring plaatsvond. Op de goedgekeurde 
rijtuigen werden het stadswapen en het jaartal van keu-
ring ingebrand op zowel de sponningen van de bak als 
op het onderstel. Aan dit brandmerk konden de politie-
agenten herkennen of de wagen de keuring had door-
staan.6 De Goudse wagenkeuring is wel te vergelijken 
met de huidige apk-keuring voor motorrijtuigen. 

Handhaving van de verkeersregels

Het handhaven van de regels was een vak apart. Niet elke 
weggebruiker hield zich aan de regels. Met grote regel-
maat schreef de politie bekeuringen uit voor hard rijden 
of het onbeheerd achterlaten van bespannen voertuigen. 
Daarmee kwam zij ook tegemoet aan het onbehagen dat 
veel Gouwenaars uitspraken over vele snelheidsovertre-
dingen. In een tijd waarin snelheid steeds belangrijker 
was geworden, werden met name de snelheidsregels 
steeds vaker overtreden. Voerlieden joegen hun paarden 
woest en onbesuisd door de straten, zonder te letten op 
de voetgangers. Vooral spelende kinderen liepen gevaar. 
Meer dan eens klaagden Gouwenaars over het gebrek-
kige politietoezicht. Dat laatste was niet verwonderlijk. 
Met een gemeentelijke politiemacht van nog geen acht 
agenten was het in de jaren zestig en zeventig vrijwel on-
mogelijk om het toezicht op het verkeer goed te kunnen 
uitoefenen.

ook nu nog in de taxiwereld wordt gebezigd, probeerden 
koetsiers elkanders passagiers weg te lokken. De politie 
controleerde of men zich wel aan de regels hield. Maar 
net als nu kon de politie niet altijd aanwezig zijn. Daarom 
beperkte het politietoezicht zich tot de drukke tijden. 
Alleen dan was er een agent aanwezig bij de opstap-
plaatsen, die waakte over de goede orde. 

Snelheid was een aandachtspunt. Ook met paarden 
kon immers onverantwoord hard worden gereden. Daar-
om was bepaald dat de snelheid binnen de bebouwde 
kom niet harder mocht zijn dan een matige draf. De 
zwaardere post- en molenaarswagens mochten niet har-
der dan stapvoets rijden. Alleen bij de op- en afritten 
van bruggen mochten zij versnellen, wat wel nodig was 
omdat de kar anders niet over het talud heenkwam. Na 
het wachten voor een open brug hadden voetgangers 
voorrang op rijtuigen en wagens.5

 En dan waren er nog de regels met betrekking tot 
het parkeren van paard en wagens. Een voerman mocht 
nimmer een bespannen rijtuig onbeheerd achterlaten. 
Evenmin mocht hij zijn paard aan een afgespannen wa-
gen vastbinden. Want wat zou er gebeuren als het beest 
onrustig werd en de benen nam. Dan kon een ongemend 
rijtuig voor levensgevaarlijke situaties zorgen en enorme 
schade aanrichten. Dat laatste was al menig maal ge-
beurd. De voerman mocht zijn beest ook niet vastbinden 
aan straatmeubilair, zoals brugleuningen of lantaarnpa-
len noch aan bomen. 

De jaarlijkse voertuigkeuring

Een extra maatregel betrof de veiligheid van de rijtui-
gen zelf. Wanneer de eerste keuring precies plaatsvond 
is niet te achterhalen, maar vast staat dat dit al vóór 
1850 gebeurde. Jaarlijks werden alle wagens, rijtuigen, 
en koetsen in de stad gekeurd. Dit betekende dat elke 
eigenaar verplicht was zijn rijtuig of meerdere rijtuigen 
te laten inspecteren. De keuring vond plaats Achter de 
Waag en gebeurde onder leiding van de commissaris van 
politie. Hij kreeg assistentie van drie door het gemeen-
tebestuur aangewezen deskundigen. Dit keuringsteam 
beoordeelde de wagens en rijtuigen. Zij keken of de ver-

De stoomtram Gouda-Bodegraven voor het station Gouda (sahm)
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willekeurig in beweging zetten om hun passagier op te 
halen. Het gevolg was een enorm gedrang, waarbij men 
het risico liep tussen de rijtuigen bekneld te raken.9 

Ongelukken

Niettemin bleef het aantal ongelukken beperkt. Daar 
waar zich ongelukken voordeden kwam dit meestal door 
het onbeheerd achterlaten van ingespannen paarden. De 
schade die een loslopend paard met wagen kon veroor-
zaken was vaak aanzienlijk. In 1883 sloeg een paard op 
hol op de Gouwe. Het dier holde in blinde paniek met 
kar en al over de Gouwe, de Turfmarkt en de Kleiweg. 
Omstanders moesten haastig opzij springen om niet te 
worden geraakt. Pas in de St. Antoniestraat kon het dier 
worden gegrepen nadat de kar op een paal stuitte. De 
bestuurder raakte licht gewond.10

Gelukkig bleef het aantal dodelijke verkeersslachtof-
fers klein. In april 1863 liep een aanrijding wonderwel 
goed af. In de Groenendaal zag een landbouwer uit Nieu-
werkerk twee spelende kinderen over het hoofd. De bei-
de kinderen raakten onder zijn wagen. Het paard stapte 
over hen heen en zij bleven precies binnen de wielen. 
Slecht een van de kinderen raakte licht gewond aan het 
hoofd. De paniek in de straat was er niet minder om.11

In februari 1865 een gebeurde zo’n ongeluk bij de Ble-
kersbrug aan de Kattensingel. Het overkwam een land-
bouwer uit de Zuidplaspolder die zojuist graan in de 
stad had afgeleverd en beladen met kolen terugging naar 
huis. Bij het afrijden van de brug schoot de pin uit de 

Op marktdagen was de overlast het grootst. Berucht 
was de hoek van de Korte en de Lange Tiendeweg. Daar 
waar de winkelstraat een knik maakte, werd vaak veel te 
hard gereden. Door de hoge snelheid namen de voerlie-
den de bocht te krap. Al meerdere malen waren de goot-
platen, die tegen de huizen aan lagen, kapot gereden. 
Ook werd er volgens bewoners veel te weinig gelet op 
het vee dat op donderdag naar en van de markt werd 
gedreven. Hele winkeluitstallingen werden soms door 
de kudden omvergeworpen en beschadigd. Het kwam 
zelfs voor dat koeien de winkels binnenkwamen en daar 
schade aanrichten. Een verbolgen Gouwenaar wees in de 
Goudsche Courant van december 1862 op het voortdu-
rende gevaar dat spelende kinderen in dergelijke geval-
len liepen.7 

Ook het uitgaansleven bracht verkeer op gang. In een 
ingezonden brief in de Goudsche Courant ergerde een 
Gouwenaar zich aan de onveilige situaties die het uit-
gaande publiek veroorzaakte. Vooral de Haven was zo’n 
punt. Aan de Oosthaven waren meerdere uitgaansgele-
genheden gevestigd, waaronder Sociëteit De Reünie en 
Lokaal Nut en Vermaak, beiden bestemd voor het chi-
quere publiek. Op avonden dat er een concert of to-
neeluitvoering was, raakte de smalle rijbaan verstopt 
met rijtuigen. Voetgangers en bezoekers moesten zich 
moeizaam een weg banen tussen de rijtuigen en de paar-
denhoofden.8 Bij slecht weer was het gedrang op zijn 
hevigst. Dan stonden de rijtuigen in een lange file langs 
de gracht geparkeerd. Bij het uitgaan van de voorstelling 
ontstonden soms chaotische taferelen. In plaats van het 
huisgaande publiek op te roepen voor het eerstvolgende 
rijtuig, riepen de bezoekers de koetsiers aan, die zich 

5.  Verordening van Policie in de gemeente Gouda, 1854, samh, No-
tulen Gemeenteraad 1854, Archief Secretarie 1814-1920
6.  Verordening van Policie in de gemeente Gouda, 1854, samh, No-
tulen Gemeenteraad 1854, Archief Secretarie 1814-1920
7.  Goudsche Courant, 12 december 1862.
8.  Goudsche Courant, 5 januari 1865.
9.  Goudsche Courant, 2 maart 1874.
10. Goudsche Courant, 16 januari 1883.
11.  Goudsche Courant, 11 april 1863.

Nog een afbeelding van de tram naar Bodegraven. De lijn was onren-
dabel en daarom werden de locomotieven noodgedwongen verkocht en 
vervangen door paarden.  (sahm)
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naar Bodegraven bekneld tijdens het rangeren. Hij over-
leefde het ongeluk niet. Nog geen twee weken later viel 
een tweede dodelijk slachtoffer. Het was het veertien-
jarige hulpje van een landbouwer uit Lange Ruigeweide. 
De landbouwer wilde op de Fluwelensingel een drietal 
rijtuigen inhalen die net stonden te wachten op de te-
gemoetkomende stoomtram uit Oudewater. Het paard 
reageerde schichtig. De jongen sprong van de wagen 
om het dier te kalmeren. Hij kon de naderende tram 
niet meer ontwijken. Met grote vaart werd hij door het 
voertuig gegrepen en meegesleept tot op de singel. Met 
verbrijzeld hoofd bleef hij op de straat liggen. Het rijtuig 
was geheel vernield. 16 Eind maart deed zich ter hoogte 
van de Tiendeweg opnieuw een gevaarlijke situatie voor. 
Ditmaal botste de tram bijna op een bestelwagen die 
daar stond te laden. De jonge assistent van de machinist 
die uit voorzorg in het donker steeds met een lantaarn 
voor de tram uitliep, was te ver naar voren gelopen om 
nog te kunnen waarschuwen. Gelukkig merkte de machi-
nist de bestelwagen nog net op tijd op.17

In januari 1893 kwam ook burgemeester Van Bergen 
IJzendoorn met zijn echtgenote in botsing met de tram. 
Dat gebeurde op de hoek van de Crabethstraat en de 
Kattensingel. Blijkbaar had hij de aankomende tram uit 
Oudewater niet zien aankomen. Hij botste met de eerste 
wagen, waardoor zijn paard ten val kwam en het rijtuig 
werd beschadigd. Gelukkig bleef het overeind staan en 
het burgemeestersechtpaar kwam met de schrik vrij.18 

Verkeersmaatregelen

Vanwege de dodelijke ongelukken met de tram naar Ou-
dewater werden in 1885 de verkeersregels voor dit ver-
voermiddel aangescherpt. Om verdere ongelukken te 
voorkomen besloot de raad dat de tram tijdens de ker-
mis van 1885 alleen nog met speciale toestemming van 
de commissaris van politie door de stad mocht rijden.19 
Dan was het eenvoudigweg te druk op de markt en waren 
de risico’s te groot. Op gevaarlijke en onoverzichtelijke 
puntenvroeg men de trammaatschappij een wachter te 
plaatsen die aankomende rijtuigen kon waarschuwen 
voor de tram. Bovendien werden de tramwagens in het 

dissel die de paarden met de wagen verbond. De paar-
den liepen door en de ongelukkige man raakte beklemd 
tussen de wagen en een boom aan de gracht. Hij liep een 
verbrijzeld been dat uiteindelijk moest worden geampu-
teerd. Enkele dagen later overleed hij aan wondkoorts.12 

Spectaculair was het ongeluk dat in september 1875 
plaatsvond, toen een rijtuig met paard in de Haven be-
landde. Een van de wielen botste tegen de brugleuning, 
waardoor de wagen uit balans raakte en van de brug 
schoot. Het rijtuig kwam op een boot terecht en vervol-
gens in het water. Het paard overleefde de val niet. De 
beide inzittenden hadden meer geluk. Zij konden net op 
tijd van het rijtuig springen.13 

Twee jaar later sloeg een paard met koets op hol ter 
hoogte van de Blekerssingel. Het dier reed met inzitten-
den en al de gracht in. Beiden kwamen met de schrik en 
een nat pak vrij. Het zijn slechts enkele voorbeelden van 
de ongelukken die zich in de stad met bespannen paar-
den voordeden.14 

Trams en verkeershinder

Gedurende de jaren tachtig nam de verkeersdrukte toe. 
Nieuw waren de trams naar Bodegraven en Oudewater, 
die voor nieuwe verkeersproblemen zorgden. Ten be-
hoeve van de verkeersveiligheid bij het station had het 
gemeentebestuur bepaald dat de tram naar Oudewa-
ter zijn wagens duwde tot aan het Kleiwegplein. Daar 
draaide de locomotief om vanaf dit punt de wagens te 
trekken.15 De lijn voerde dwars door het stadscentrum en 
vooral op drukke marktdagen en tijdens de kermisweek 
in juli ontstonden onveilige situaties. Inwoners drongen 
er bij het gemeentebestuur regelmatig op aan om de 
tram van de Markt te verbannen en de lijn om te leggen, 
zodat de tram geheel via de singels naar de IJsseldijk kon 
rijden. Bedongen werd dat op gevaarlijke punten, zo-
als onoverzichtelijke hoeken en smallen doorgangen de 
tram vaart minderde en een jongen met een vlag vooruit-
ging om het tegemoetkomende verkeer te waarschuwen. 
Deze bepaling werd aan de Algemene Politieverordening 
toegevoegd. 

Begin maart 1885 raakte een machinist van de tram 



101

Ti
di

ng
e 

20
13

pen was dan ook niet altijd aanwezig. Het economische 
belang van een goede doorstroom van het verkeer woog 
zwaar. Dat was ook de reden dat bijvoorbeeld verzoeken 
van bewoners van de Korte en de Lange Groenendaal en 
de Aaltje Bakstraat in respectievelijk 1889, 1892 en 1893, 
om hun straat af te sluiten voor rijverkeer of in ieder ge-
val tot eenrichtingsverkeer te maken, het niet haalden.21 
In de Groenendaal bevonden zich twee scholen, maar 
ook twee kaaspakhuizen. De eigenaren van de laatsten 
wonnen het pleit. Zij gingen tegen het verzoek van de 
bewoners in. Hun pakhuizen moesten bereikbaar blijven.

 
   Besluit

Aan het einde van de eeuw werd het stadsverkeer nog 
complexer toen ook rijwielen hun plek opeisten. Later 
kwam hier ook de automobiel nog eens bij. Beide voer-
tuigen kregen een plek in de Algemene Politieverorde-
ning. De tramlijn naar Oudewater bleek geen succes. 
Winstgevend was de lijn allerminst. Bovendien werd zij 
geplaagd door ongelukken, die na 1885 nog twee maal 
leidden tot een rijverbod. Het laatste rijverbod in 1907 
betekende de doodsteek voor de tramlijn. Ook de lijn 
naar Bodegraven bleek niet rendabel. Dat was onder 
meer reden om de locomotieven te verkopen en over te 
gaan op paardentractie. In 1917 werd de lijn opgeheven. 
Een latere tramverbinding met Schoonhoven die in 1914 
gereed kwam, bleek evenmin een succes. 

Het voorgaande relaas laat zien dat ook in een negen-
tiende-eeuwse stad als Gouda het verkeer voortdurend 
de aandacht had. De huidige verkeersproblematiek is be-
slist niet nieuw. Hard rijden, parkeren, wel of geen open-
baar vervoer op de Markt, veilige speelstraten brachten 
ook toen al de gemoederen in beweging. 

vervolg ook onderdeel van de jaarlijkse rij- en voertui-
genkeuring. 

Al eerder was een discussie ontstaan over het aan-
leggen van trottoirs. In 1876 had het gemeenteraadslid 
Samsom voorgesteld om de Kleiweg te voorzien van trot-
toirs. Zijn doel was tweeledig. Enerzijds meende hij dat 
een verhoging van het plaveisel de straat zou opsieren. 
Anderzijds kwamen de trottoirs de verkeersveiligheid 
ten goede. Met name op drukke markt, zon- en feestda-
gen en op concert en komedieavonden kon een trottoir 
ongelukken voorkomen. Zijn mede-raadsleden waren 
het niet met hem eens. Behalve de marktdagen, viel het 
volgens hen wel mee met de drukte. Eerder geloofden zij 
in een strenge handhaving van de politievoorschriften. 
Het plan ging niet door.20 

De politieke wil om verkeersmaatregelen aan te scher-

12.  Goudsche Courant, 23 februari 1865
13.  Goudsche Courant, 10 september 1875.
14.  Goudsche Courant, 25 november 1877.
15.  H.J. Sprokholt, Gouda in volle vaart. Verkeer en vervoer door de 
eeuwen heen, Gouda, 1995, p. 8.
16. Goudsche Courant, 13 maart 1883.
17. Goudsche Courant, 22 maart 1883.
18.  Goudsche Courant, 19 januari 1883.
19.  Archief Gemeentepolitie, 
20.  Goudsche Courant, 14 juni 1876.
21.  Notulen gemeenteraad, 1889, 1892, 1893.

De tramlijn Gouda-Oudewater ter hoogte van de Ouderwaterse Tram-
weg. (uit G. de Gunst e.a., Het begon met de trekschuit. Geschiedenis 
van de infrastructuur van de gemeente Oudewater tussen 1814 en 1940)
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museumStuk

‘Van de nood een deugd maken’ was de titel 
van een presentatie die museumdirecteur 
Gerard de Kleijn onlangs hield. Onderwerp 
was het depotbeleid dat sinds 2011 ontwik-
keld is en inmiddels vorm gaat krijgen. 
Hieraan voorafgaand zijn ingrijpende be-
leidskeuzes gemaakt die verder reiken dan 
alleen de depots, het hele museum verkeert 
in een overgangsfase.

De collectie van Museum Gouda bestaat uit zo’n 40.000 
voorwerpen. Deze zijn deels op zaal te zien maar voor het 
overige zijn ze opgeslagen in 21 verschillende depots. Je 
vraagt je af hoe het kan, maar 20 van de 21 depots zijn 
gevestigd in het historische Catharinagasthuis. De ‘kruip 
door, sluip door’ situaties die daarbij voor komen zijn 
niet bepaald wenselijk en het museum was genoodzaakt 
daar verandering in te brengen. 

Bij het aantreden van de huidige directeur in 2010 la-
gen er vergevorderde plannen op tafel om samen met 
Gemeente en meerdere partijen uit het culturele veld 
de depotproblematiek op te lossen. Het zou daarbij 
gaan om een extern depot. Voor het Museum bleek die 
oplossing uiteindelijk niet betaalbaar en dus niet aan-
vaardbaar, zeker ook omdat de depotproblematiek niet 
op zichzelf stond, maar de hele museumorganisatie aan 
‘restauratie’ toe was. Besloten werd daarop het heft in 
eigen hand te nemen en zelfstandig naar oplossingen te 

Van de nood een deugd maken

Imelda van der Linden

zoeken. Er werd een meerjarenplan opgesteld met een 
visie die het Museum op alle fronten herpositioneerde. 
Streven was om in die periode zowel de financiële, als 
ruimtelijke (w.o. depots) als personele problemen het 
hoofd te bieden.

Als eerste werd besloten Museum Gouda te gaan profi-
leren als stadsmuseum. Drie bestaande collecties zouden 
hier de basis van vormen; de religieuze collectie uit de 
16e eeuw, de schilderijen uit de 19e eeuw (School van 
Barbizon en Haagse school) en Gouds plateel uit de 20e 
eeuw. (Aangetekend wordt hierbij dat het Ruim met de 

Het ontwerp van de ‘Schatkamer’ in de Gasthuiszaal door 
bureau PlOT uit Amsterdam.
Enkele kernwoorden binnen de opdracht waren: 
- Toon de massa en de overweldigende collectie
- Neem het publiek mee op ontdekkingstocht
- Toon de geheimzinnige functionaliteit (van een doorgaans
 verborgen ruimte)

- Tast het gebouw en de zaal niet aan 
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schuttersstukken, de regentenkamer en de chirurgijn-
kamer buiten de discussie stonden). Als attractieve pu-
bliekstrekker werd daarbij bedacht een maquette van 
Gouda uit 1562 te laten bouwen en die, omringd door 
historische Gouwenaren en een groeikaart van de stad, 
als middelpunt te laten fungeren. Een keur aan ‘Goudse’ 
objecten, afkomstig uit de huidige stijlkamers en het pij-
penkabinet moest vervolgens de afwisselende presenta-
tie compleet maken. 

Door te focusseren op bovenstaande keuzes zou de 
overige collectie kunnen worden afgestoten. Dat besluit 
trof echter wel een heel gevoelige snaar zowel bij mu-
seumliefhebbers als bij museumconservatoren, denk aan 
de reuring rondom de verhuizing van de speelgoedcol-
lectie, de verkoop van ‘The Schoolboys’ en het opgeven 
van ‘de Moriaan’. Maar ondertussen heeft die beslissing 
al wel positieve invloed gehad op de gestelde doelen. 

Depots

Naast minder depots moest ook de kwaliteit van de op-
slag verbeterd worden. De beschikbare mogelijkheden 
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en middelen waren echter uiterst beperkt en er moest 
dus een ‘list’ worden verzonnen. Die list bestond hier-
uit dat enkele ruimtes in het gebouw, die niet als depot 
te boek stonden, zouden worden omgevormd tot zoge-
naamde ‘open depots’. Een fenomeen dat momenteel 
steeds vaker te zien is, ook in gerenommeerde musea 
in binnen- en buitenland en daardoor zelfs trendy ge-
noemd kan worden. 

Dit plan de campagne krijgt momenteel haar beslag 
in het Museum. Een veelomvattend project waarvan het 
eerste onderdeel inmiddels is afgerond. Twee ruimtes, 
grenzend aan de Plateelzaal (boven de Gasthuiszaal) zijn 
heringericht als open depot. De hele plateelcollectie is 
nu op die zolderetage ondergebracht en zichtbaar voor 

Houten hondenkar, speelgoed uit de speelgoedfabriek in Waddinxveen. 
Een van de pronkstukken die in de galerij rondom de Schatkamer komt 
te staan. (foto Museum Gouda)

Het plateeldepot (foto Cornelis de Keizer, Empire Imaging)
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De ontwerpers van de Schatkamer hebben willen aan-
tonen dat ‘iets praktisch ook mooi kan zijn’. Of ze daarin 
geslaagd zijn mag u vanaf half september zelf komen be-
oordelen. Maar ‘van de nood een deugd maken’ is deze 
jaren in Museum Gouda noodgedwongen het motto. De 
tijd zal leren of er ooit oplossingen kunnen komen die 
het hart van het historische pand minder raken.

het publiek. Het tweede, meest ingrijpende onderdeel 
van het project speelt zich af in de grote Gasthuiszaal. 
Daar wordt momenteel nog gewerkt aan de inrichting 
van een nieuw opgetrokken depot van twee verdiepin-
gen hoog. In dat ‘gebouw binnen een gebouw’ dat ‘de 
Schatkamer’ gaat heten, zal binnenkort een groot aantal, 
aan de stad Gouda gerelateerde objecten worden onder-
gebracht die nu nog elders in het museum (stijlkamers, 
pijpenkabinet) of in een van de depots een plaatsje heb-
ben. Als bezoekers kunnen wij die voortaan in een open 
depotopstelling bekijken. De huidige stijlkamers komen 
daarmee vrij voor tijdelijke exposities.

Bij de besluitvorming die heeft geleid tot de keuze van 
deze ‘gevoelige’ locatie als open depotruimte is niet over 
een nacht ijs gegaan. Gasthuiskapel, galerijzalen en stijl-
kamers, ze zijn door de museumprojectleiding en haar 
adviseurs allemaal overwogen, maar vielen om meerdere 
redenen af. Dat de keus op de Gasthuiszaal is gevallen 
was vooral een praktische. Dubbel grondgebruik is daar 
vanwege de hoogte mogelijk, dus relatief veel opslag-
capaciteit per m2. Daarnaast pleitte ook andere techni-
sche aspecten voor die keus. Maar doorslaggevend was 
toch de logische zonering van de Schatkamer (met haar 
Goudse collectie) nabij de stadsmaquette. 

Het open depot in de Gasthuiszaal zal door haar bouw, 
design en inrichting attractief worden voor bezoekers, 
maar het blijft wel een depot. Dat betekent het tonen 
van ‘massa’ maar ook van diversiteit, echter wel zonder 
de bekende informatiebordjes. De verdere inrichting van 
het depot blijft in dit artikel buiten beeld maar belooft 
de nodige aansprekende onderdelen zoals bijvoorbeeld 
een galerij met ‘pronkstukken’.

Servies dat werd vervaardigd voor de Holland-America Line (Foto Cor-
nelis de Keizer, Empire Imaging)

Servies dat is voorzien van het Goudse stadswapen (foto Cornelis de Kei-
zer, Empire Imaging)
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goudana

Goudse Koppermaandaguitgaven: 
drukwerk van wisselende kwaliteit

Paul H.A.M. Abels

Gouda is altijd een stad van boekdrukkers 
geweest. In de vijftiende eeuw was Geraert 
Leeu hier de eerste die dit ambacht uitoefen-
de. Na hem volgden nog velen die als druk-
ker en typograaf in zijn voetsporen traden. 
Dat leverde de stad niet alleen werkgelegen-
heid en inkomsten op, maar ook reclame. De 
naam van de stad prijkte op het titelblad en 
de omslag van menig boek dat zijn weg vond 
naar kopers en lezers in binnen- en buiten-
land. Zo leverde niet alleen de kaas, maar 
ook het gedrukte boek Gouda veel naamsbe-
kendheid op. Een groep liefhebbers van de 
boekdrukkunst heeft zich vorig jaar verenigd 
in de Drukkerswerkplaats Gouda die de rela-
tie van de stad met het gedrukte boek onder 
de aandacht wil brengen, onder meer door 
lezingen, tentoonstellingen en bijzondere 
uitgaven van boekjes en prenten. Zij hebben 
een onderkomen gevonden in de Jeruzalem-
kapel, waar inmiddels ook de oude drukpers 
met alle toebehoren van de Drentse mees-
terdrukker Gerard Kleis is geplaatst, die vrij 
naar Geraert Leeu tot Sub Signo Leonis is 
 omgedoopt.

Titelblad van het vroegste geschrift over Laurens Jansz. Coster, de ver-
onderstelde uitvinder van de boekdrukkunst in Haarlem, geschreven 
door Petrus Scriverius. Collectie auteur.
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Van de vele persen die in Gouda door de jaren heen 
hebben gedraaid, zijn ontelbare druksels gekomen, van 
Statenbijbels tot miniatuurboekjes, van prentenboeken 
tot leesboeken. Verantwoordelijk hiervoor waren hon-
derden drukkers, lettergieters, zetters, drukkersgezel-
len, vormgevers, boekbinders, uitgevers et cetera. Zij 
waren concurrenten van elkaar, maar wisten elkaar ook 
te vinden als gezamenlijke belangen behartigd moesten 
worden. Aanvankelijk gebeurde dit in de klassieke vorm 
van een gilde. Niet dat de sector in Gouda groot ge-
noeg was om een afzonderlijk boekdrukkersgilde in het 
leven te roepen, maar al op 31 januari 1487, toen het 
St. Lucasgilde werd opgericht voor ‘scilders, beeldesni-
ders, glaes-maeckers, burduerwerckers en andere cun-
steners’, sloten zich daarbij ook ‘prenters’ aan.1 Dat is 
nauwelijks tien jaar nadat Geraert Leeu zijn eerste boek 
in deze stad van zijn pers had laten komen en vier jaar 
nadat hij zijn werkplaats had verplaatst naar Antwerpen. 

Over georganiseerde belangenbehartiging van am-
bachtslieden uit de drukkerswereld in Gouda is helaas 
bijzonder weinig bekend. Van specifieke gildebijeen-
komsten of gilde-activiteiten is in geen enkele bron 
sprake. Wel zien we soms samenwerking tussen druk-
kers en drukkerijen, alsmede de nodige familiale dwars-
verbanden. In de negentiende eeuw, als de gilden zijn 
verdwenen en de vakbonden opkomen, lopen de Goudse 
drukkers ook niet over van enthousiasme voor dit soort 
samenwerkingsverbanden. Bekend is dat de grote druk-
kerij van G.B. van Goor nog in 1869 geen vakbondsleden 
in dienst wenste te nemen of te houden. Wel kenden de 
drukkerijen in de stad hun eigen interne opleidingen, 
die de vorm hadden van een leerling-gezel-meester-
verhouding. 

In Gouda ontbrak dus een specifieke belangenver-
eniging voor de Goudse boekdrukkers, zoals die vanaf 
1830 wel werden opgericht in diverse andere steden. Een 
voorbeeld hiervan is ‘Door Eendracht ‘t Zaam Verbon-
den’, waarin Haagse drukkers elkaar in 1843 vonden.2 
Dergelijke verenigingen hielden elk jaar voor hun leden 
op zogeheten Koppermaandag, de eerste maandag na 
Driekoningen (6 januari), een groot feest, waarop de lof 
gezongen, het glas geheven en toneel gespeeld werd 

van, op en over de boekdrukkunst. Vaak werd daarbij 
een episode uit het leven van de veronderstelde uitvin-
der van de boekdrukkunst, Laurens Jansz. Coster, uitge-
beeld.3 De ‘Typographische toonneelvereeniging Coster’ 
ontleende zelfs haar naam aan deze Haarlemmer. In de 
Vaderlandse Letteroefeningen, een tijdschrift uit 1841, 
wordt met instemming een gedicht aangehaald van de 
gezellen van boekdrukkerij C.A. Spin, met de aansporing 
dat ‘drukkers zich moeten bedenken dat hun vaderland 
tevens het Vaderland is van den Vader der drukkunst’. 
De verering van Coster, waarvan de oorsprong ligt in Pe-
trus Scriverius’ Laure-crans voor Laurens Coster uit 1628, 
vormt een constante in alle Koppermaandagfestiviteiten.

Hij lijkt aannemelijk dat Goudse drukkers en hun ge-
zellen ook dergelijke Koppermaandagfeesten in naburige 
steden als Rotterdam of Den Haag hebben bezocht. Het 
begrip Koppermaandag als ‘toogdag’ van de boekdruk-
kers was ook in Gouda in elk geval niet onbekend. Kop-
permaandag kende een Middeleeuwse oorsprong, maar 
was aanvankelijk een veel breder feest. Zo was het in 
Amsterdam de dag waarop de leprozen mochten bedelen 
in de stad. Daarnaast is bekend dat diverse andere am-
bachtsgilden op deze dertiende dag na Kerst feesten or-
ganiseerden voor hun leden. Pas in de achttiende eeuw 
eigenden de boekdrukkers zich Koppermaandag steeds 
meer exclusief toe. Wilhelmus Goeree merkte in 1700 
met enige spot op, dat Koppermaandag:

‘Verloore Maandag in de wandeling [heet]; maer om 
te-bet een sweem van ‘t oude hoerdom te staaven; 

Koppermaandagprent G.B. van Goor 1843. Collectie samh Gouda
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nu Koppeltjes-Maandag genoemd word. Vallende 
altijd korts naa Nieuw-Jaar in Loumaand. Alhoewel 
de almanak-drukkers door onkunde in de oorsprong 
deezer benaaming, quaalijk Kopper-Maandag zetten. 
En veele dezelve geern in Koster-Maandag (ter eeren 
van den Haarlemzen Laurens Koster, als vinder der 
drukkonst) en zoo tot een slemp-dag zouden willen 
vermompen’.4

Het citaat van Goeree stipt vele aspecten aan die in de 
eeuwen daarna een rol hebben gespeeld in deze tradi-
tie. Het begrip Verloren Maandag, door anderen weer 
verbasterd tot Flora Maandag of Verzworen Maandag, 
wordt door sommigen verklaard uit het feit dat deze 
eerste werkdag van het nieuwe jaar niet productief was 
door allerlei formele plichtplegingen. Anderen veron-
derstellen dat dit de dag was waarop drukkers buiten de 
stadspoorten trokken om daar lijm en roet te verbran-
den voor het maken van inkt. Dit ‘uitje’, noodzakelijk om 
stankoverlast in de stad te voorkomen, zouden zij graag 
aangegrepen hebben om een stevig glas te drinken. 
Drankmisbruik (‘slempdag’) en losbandig gedrag (‘kop-
peltjes-maandag’) gingen volgens Goeree vaak hand in 
hand en deze bewering kan menigmaal in de bronnen 
worden gestaafd, tot in de negentiende eeuw toe. Dat 
verklaart wellicht ook dat vele historici en etnografen de 
oorsprong van de naam Koppermaandag etymologisch 
zoeken in het woord ‘copper’, dat in de middeleeuwen 
feestmaaltijd betekende.5 Dat de boekdrukkers de dag 
ook wel omdoopten tot Kostermaandag is ook verklaar-

baar, gelet op de reeds genoemde verheerlijking van 
deze Haarlemmer in kringen van typografen.

Wat in de door Goeree beschreven traditie nog niet ge-
noemd wordt als onderdeel van Koppermaandag is de 
vervaardiging van een bijzonder drukwerk voor deze spe-
ciale gelegenheid. Het lijkt erop dat dergelijke Kopper-
maandagprenten pas begin negentiende eeuw in zwang 
raakten, al zijn er ook enkele achttiende-eeuwse exem-
plaren uit Amsterdam bekend. Dergelijke prenten waren 
oorspronkelijk bedoeld om bij wijze van Nieuwjaarswens 
door drukkergezellen te laten afgeven bij voorname 
burgers in de stad, in ruil waarvoor zij een klein bedrag 
kregen ten behoeve van een te organiseren feest. Een 
dergelijk gebruik was eind achttiende eeuw populair in 
veel bredere kring. In Gouda liet de schutterij rond de 
jaarwisseling bijvoorbeeld ook voor een soortgelijk doel 
steevast een fraaie prent met gedicht drukken, die langs 
de deuren verkocht werd.6

De kalenders van Van Goor

Voorzover valt na te gaan verscheen de eerste Goudse 
Koppermaandagprent in 1843.7 Verantwoordelijk hier-
voor waren de ‘Gezamenlijke Gezellen’ van boekdruk-
kerij G.B. van Goor, gevestigd aan de Kleiweg in Gouda. 
Conform het gebruik in die jaren schonken de druk-
kersgezellen hiermee een proeve van hun ambachtelijke 

1. P.H.A.M. Abels e.a. (red.), Duizend jaar Gouda. Een geschiedenis 
(Hilversum 2002) 241.
2. Opregte Haarlemsche Courant, 12 januari 1847.
3. J. de Zoete, J., M. Versteeg, Koppermaandagprenten. Verkenning van 
een Nederlandse grafische traditie. Copper Monday Prints. Observations 
on a Dutch printing traditions (’s-Gravenhage 1991).
4. Willem Goerree, Joodse oudheden ofte voor-bereidselen totde Bijbel-
sche wysheid, II, (Amsterdam 1690) 1385.
5. De Zoete, Versteeg, Koppermaandagprenten, 15-16; W. van Osta, 
‘Over oorsprong en betekenis van Verloren Maandag en aanver-
wanten’. Volkskunde 92 (1992) 317-346,
6. Zie eerdere Goudana: ‘Unieke gekleurde Nieuwjaarskaart uit 
1791’. Tidinge van die Goude 29 (2011) 22-25.

Koppermaandagprent G.B. van Goor 1847. Collectie samh Gouda
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geduide prenten waren de twaalf zogeheten maandta-
fels en het Koppergedicht met loftuitingen aan het adres 
van Coster en de patroon van de drukkerij. De gedichten 
geven een aardige inkijk in de patriarchale arbeidsver-
houdingen in het midden van de negentiende eeuw. De 
gezellen putten zich keer op keer uit in superlatieven om 
hun werkgever te prijzen:

‘Als vader van de drukkerij
Moet elk hem hulde toonen
Ons voegt het steeds, dat wij altijd blij
Hem jaarlijks juichend loonen’.

In de negentiende-eeuwse Koppermaandagprenten ligt 
de nadruk nog sterk op de tekst en de vormgeving. Het 
zijn ellenlange gedichten, die op creatieve wijze om-
lijst worden met fraaie ornamenten. Afbeeldingen zijn 
schaars en in één kleur gedrukt, zoals een afbeelding van 
een drukkerij op de prent van 1848; de prenten zelf tel-
len slechts drie kleuren: rood, blauw en goud. Het goud 
wordt ook gebruikt voor het Goudse stadswapen, dat de 
fraaiste en meest evenwichtige prent in deze reeks, die 
van 1851, siert. Het wapen wordt geflankeerd door de 
volgende dichterlijke ontboezeming op de wapenspreuk 
van Gouda:

Door de doornen tot de sterren
Is het troostrijk onderschrift
Dat – als onder ‘t Goudsche wapen –
Ons in ‘t harte staat gegrift
(…)

vaardigheden aan de patroon van hun firma, de heer 
Gerrit Benjamin Van Goor. Deze eerste prent kent nog 
een zeer eenvoudige uitvoering: het gaat om een dubbel 
te vouwen afbeelding van de boekdrukkerij, getekend 
in strakke lijnen, en in twee kleuren gedrukt. Op de ge-
tekende gevel staan onderaan de aanduidingen ‘boek-
handel’ en ‘leesbibliotheek’. Onder de afbeelding is een 
gedicht afgedrukt, met een lofzang op de boekdrukkunst 
in Gouda (‘Moog zij bloeijen, welig tieren, Hier ook aan 
den IJsselboord!’) en uiteraard op haar uitvinder Coster. 

Het is onduidelijk of de gezellen van Van Goor in de 
daaropvolgende jaren ook weer zo’n prent hebben ver-
vaardigd. De volgende van de bewaard gebleven Kopper-
maandagprenten dateert van 1847. Deze editie heeft een 
heel ander karakter. Het grote vel papier is in drie kleu-
ren bedrukt en vormt een soort collage van titelpagina’s 
van boeken die in de drukkerij van de persen gekomen 
waren, waaronder het Jaarboekje van de stad Gouda van 
1847. In het hart van de prent staat een klein gedicht, 
ook weer opgedragen aan Van Goor. Uit de tekst kun-
nen we opmaken dat de baas van de drukkerij voor de 
eerste keer een locatie heeft afgehuurd ten behoeve van 
een groot Kopperfeest voor zijn personeel. Ook in Gouda 
werd deze maandag dus feestelijk luister bijgezet, tot 
grote vreugde van de drukkersgezellen: 

‘Ja, wij willen luide zingen u ter eere, Schutspatroon
Die in Vrouw Jacoba’s veste, Koster’s vinding spreidt 
ten toon
U, wiens zorg voor ons, Gezellen, heden ons voor de 
eerste maal
‘t Vrolijk Kopperfeest doet vieren in een overschoon 
Lokaal’.

Een jaar later verschijnt er weer een Koppermaandag-
prent bij Van Goor. Dit keer heeft deze de vorm van een 
groot blad dat dienst kan doen als wandkalender; een 
vorm die ook in de jaren daarna werd gekozen. Daarmee 
heeft de prent een karakter dat ook de uitgaven van de 
vele andere drukkerijen in Nederland kenmerkte en was 
daarmee niet langer alleen bedoeld voor de baas, maar 
ook voor de voornaamste klanten van de drukkerij. Vaste 
onderdelen van dergelijke, als ‘Almanak-Kalender’ aan-

Koppermaandagprent G.B. van Goor 1848. Collectie SAMH Gouda
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jaarlijks met koppermaandag een min of meer sierlijke 
adreskaart aan te bieden in de vorm van een almanak’. 
De hoofdredactie moest daarin tot haar spijt vaststellen:

ædat de ruime oogst van kopperalmanakken ook dit 
jaar weer geen schitterend denkbeeld geeft van den 
schoonheidszin onzer drukkers. In het algemeen treft 
ons het gemis aan stijl. Dat wil nu niet zeggen, dat 
tegenwoordig niets meer mooi is als ‘t geen oud-Hol-
landsch tintje heeft – heusch niet, geachte na-neef 
van Bleau en Elzevier; wij bedoelen daarmee eenheid 
in samenstelling, zowel wat stijlmotieven zelve als de 
verwerking daarvan aangaat’.

Ook de Goudse Koppermaandagprenten krijgen diverse 
keren een vermelding in een van de dagbladen, soms 
positief getoonzet, soms neutraal, maar enkele keren 
ook met een zeer kritische noot. Dankzij deze vermel-
dingen weten we bijvoorbeeld dat in 1892 de Goudse 
drukkerij Edauw & Johannissen, vooral bekend vanwege 
de uitgave van De Nieuwe Gouwenaar,9 ter gelegenheid 
van Koppermaandag een memorandum-scheurkalender 
naar de klanten heeft gestuurd. De firma Koch & Knuttel, 
gevestigd aan de Turfmarkt, presenteerde in 1901 ‘een 
rijk versierden, bijna overladen kalender met maandta-
feltjes, goed gedrukt in tal van kleuren en versierd met 
een gezicht op den Nieuwen Veerstal te Gouda’. Hier-
uit blijkt dat de kalenders rond die tijd ook al meer met 
afbeeldingen verfraaid werden. Dat gebeurde ook vier 
jaar later, toen dezelfde drukkerij een wandkalender uit-
gaf, bestaande uit een enkel in kleuren uitgedrukt blad, 
waarop twee afbeeldingen van de drukkerij waren opge-
nomen. Dat daarnaast ook Van Goor door bleef gaan met 
de uitgifte van dergelijke kalenders blijkt uit een vermel-
ding in 1916.

Met name de firma Koch & Knuttel kreeg in deze jaren 
enkele keren behoorlijke kritiek te slikken op de kwaliteit 
van haar Koppermaandagprenten. Zo schreef het Alge-
meen Handelsblad in 1900: ‘Koch & Knuttel te Gouda ge-
ven een van kleuren en figuren overloopenden kalender: 
hier is zeker een teveel’. Het Nieuws van de Dag was in 
1911 ook niet erg complimenteus over de wandkalender. 

Zoo ook, zal in Gouda’s veste
Eenmaal ‘t rustuur voor ons slaan
Als wij eindlijk door de doornen
Tot de sterren zijn gegaan

De Koppermaandagprent van Van Goor uit 1852 is 
de laatste van de serie die bewaard is gebleven in het 
Streekarchief. Daarmee raakte de vervaardiging van der-
gelijke uitgaven echter zeker niet in onbruik in Gouda. 
Helaas zijn de meeste prenten echter niet bewaard ge-
bleven, wat niet verwonderlijk is omdat het formaat en 
het tot één kalenderjaar beperkte gebruikersnut van het 
blad niet bepaald bijdroegen aan de bewaarzin van de 
eigenaren. Voor de volgende decennia zijn wij dan ook 
volledig aangewezen op wat de diverse dagbladen uit die 
jaren schreven over de Koppermaandagprenten.8

Kritische recensies

Drukkerijen stuurden vanaf de tweede helft van de ne-
gentiende eeuw in groten getale hun Koppermaandag-
kalenders en -prenten naar de diverse landelijke en regi-
onale dagbladen, in de hoop dat er enige aandacht aan 
geschonken werd in de krant en dat zij daarmee enige 
gratis reclame zouden krijgen voor hun bedrijf. De kran-
ten maakten doorgaans braaf melding van de ontvangen 
drukwerkjes, maar voegden daar wel een oordeel aan toe 
over de kwaliteit ervan. Hun oordeel was zeker niet al-
tijd positief. Het Algemeen Handelsblad wijdde er in 1886 
zelfs een hoofdredactioneel commentaar aan ‘het vroom 
gebruik onzer boek- en steendrukkers hun klanten 

7. samh, Archief van uitgeversbedrijf G.B. van Goor Zonen te Gou-
da, mus. 51.414: Koppermaandagprenten van de drukkersgezellen 
voor hun patroon G.B. van Goor, 1843, 1847 - 1849, 1851, 1852. Alleen 
de laatste twee prenten waren overigens bekend bij de samenstel-
lers van het standaardwerk van De Zoete, Versteeg, Koppermaan-
dagprenten uit 1991.
8. Koninklijke Bibliotheek, Historische Kranten – Nederlandse dag-
bladen; digitale collectie. Via de zoekfunctie zijn de hieronder ge-
bruikte passage over Koppermaandag gevonden.
9. B. de Wit, Op hoop van Zaken. De industrialisatie van Gouda (Gouda 
2004) 252.
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Deze was weliswaar aangenaam van vorm en had een 
goede indeling, maar het bovengedeelte van het schild 
vertoonde volgens de krant een reproductie in kleuren, 
die niet zeer geslaagd was, wat juist de weergave van de 
kleur betrof. Tot overmaat van ramp werd de betreffende 
afbeelding, een schilderij van Elchanon Verveer, abusie-
velijk toegeschreven aan Johannes Vermeer.

Het vervaardigen van Koppermaandagprenten raakte 
rond de Eerste Wereldoorlog in onbruik.10

De boekjes van Koch & Knuttel

Het duurde tot de jaren vijftig voordat Koppermaandag 
ook in Gouda weer luister werd bijgezet met speciale 
drukwerkjes. De eerste melding hierover stamt uit 1948. 
Volgens het Drukkersweekblad van dat jaar hoorde Gouda 
tot de vier steden waar Koppermaandag weer werd ge-
vierd.11 Onbekend is bij welke drukkerij dit gebeurde. In 
de jaren vijftig nam de drukkerij van Koch & Knuttel in elk 
geval dit initiatief over. Niet langer werd er nu een prent 
of kalender gedrukt, maar een klein boekwerkje. Het was 
nu ook niet het personeel van de drukkerij die dit aan-
bod aan de baas en de klanten, maar het bedrijf zelf dat 
met deze uitgaven de vaste klanten beloonde voor hun 
klandizie.12 Daarbij was het de bedoeling dat de druk-
kerij met het Koppermaandaggeschenk een proeve van 
zijn kunnen gaf, zowel wat betreft druktechnieken als 
vormgeving. Dit initiatief leverde vanaf 1956 een reeks 
van twaalf boekjes op, die een fraai beeld geven van de 
mogelijkheden van de drukpers en de smaak van die tijd. 

De boekjes zijn zeer divers qua formaat, vormgeving en 
thematiek. 

Toch zijn er ook overeenkomsten tussen de boekjes. 
Achterin werd in bijna alle gevallen precies aangegeven 
welke druktechnieken, lettertypes en papiersoorten ge-
bruikt waren. Vijf ervan werden ontworpen door vorm-
gever Johan H. van Eikeren. Hij koos daarbij voor een 
tamelijk klassieke opmaak, terwijl ook de thema’s van 
zijn boekjes zeer toegankelijk waren en waarbij auteurs 
van naam betrokken werden. Vier van de vijf boekjes die 
door hem zijn ontworpen hebben Goudse onderwerpen, 
te beginnen met het eerste naoorlogse Koppermaan-
daggeschenk van Koch & Knuttel uit 1956, gewijd aan 
de grondlegger van de Goudse boekdrukkunst, Geraert 
Leeu. De bekende mej. E. Kronenberg, gespecialiseerd in 
incunabelen, schreef de tekst. De waterbewegingen rond 
Gouda vormden het onderwerp van de uitgave van 1958, 
waarbij de Goudse burgemeester K.F.O. James en de 
Hoogheemraad S.J. Fockema Andrae als adviseur optra-
den. De boekjes van 1960 en 1962 hadden achtereenvol-
gens gebrandschilderd glas en Gouda als stad van kaas, 
stroop en cultuur als thema, waarbij James opnieuw als 
adviseur optrad. Het enige niet-Goudse thema dat Van 
Eikeren in 1957 vormgaf betreft een gedichtenbundel 
van Cees Budding, Acht gorgelrijmen, met het beroemde 
Blauwbilgorgel-gedicht.

Een meer modernistische vorm kregen de geschen-
ken van 1959 en 1961, beide ontsproten aan de fantasie 
van Piet Marée. Het eerste boekje heeft het zwaarmoe-
dige thema MM, dat staat voor Memento Mori en Mens 
en Masker, en bevat foto’s van tamelijk naargeestige 
sculpturen van P. Toebente. Het idee, de fotografie en 
de vormgeving van het tweede werk waren volledig in 
handen van Marée. Met het Gebed des Heren koos hij 
opnieuw voor een ernstig en niet-Gouds thema. In 1963 
zocht Koch& Knuttel het voor de verandering eens in het 
buitenland. Gerennomeerde Britse vormgevers Fletcher, 
Forbes & Gill uit Londen werd gevraagd met vreemde 
ogen de stad Gouda te bekijken. Dit initiatief leverde 
een zeer bijzonder boekje over Gouda op, met onder 
meer een uitvouwbare middenplaat waarop foto’s van 
een groot aantal Goudse gevels tot één fantasiestraat sa-

Koppermaandaggeschenk Koch & Knuttel 1958. Collectie samh Gouda
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permaandagreeks aan de klanten aan. Terugblikkend 
stelde de directie vast dat met wisselend succes derge-
lijke boekjes waren uitgegeven. Het vaste ritme, gedic-
teerd door de vaste datum, werkte in de praktijk vaak 
hinderlijk en was weinig verrassend. Daarom meldde de 
drukkerij definitief afscheid te nemen van ‘het vriende-
lijke anachronisme Koppermaandag’. Voortaan zou men 
voor een andere formule kiezen. In de laatste uitgave, 
een samenwerkingsverband met het Postmuseum en de 
ptt en gewijd aan de ontwerpen voor een reeks zomer-
postzegels, heette dan ook ‘Goodwill uitgave’.

Toch liet de firma Koch & Knuttel – inmiddels over-
genomen door Unilever – in elk geval in 1969 en 1970 
opnieuw enkele keren een Koppermaandaguitgave 
het licht zien. Nu betrof het geen speciaal vervaardigd 
boekje, maar een zogeheten “drukkersattentie”. In 1970 
was dit een serie ansichtkaartjes met envelopjes, die de 
klant op zijn beurt dan weer kon versturen en zo reclame 
zou maken voor de drukkerij. De kaarten hadden diverse 
historische onderwerpen, waaronder ook Goudse, zoals 
de entrée van De Blaauwe Haan, de gevelsteen van de 
Drie Notenboomen, Goudse pijpen en het stadswapen 
in goud.

Terug naar de prenten

Het duurde ongeveer tien jaar voordat de Koppermaan-
dagtraditie in Gouda nieuw leven werd ingeblazen. Druk-

mengevoegd zijn. De voorzijde is een collage van trein-
kaartjes naar Gouda. Opvallend bij dit boekje is dat voor 
het eerst in deze reeks geen expliciete Koppermaandag-
vermelding is terug te vinden. Ook in de boekjes die in 
de jaren daarna verschenen is het Koppermaandagaspect 
alleen nog op de aanbiedingskaart terug te vinden. 

Een laatste vormgever die in deze reeks twee keer de 
kans kreeg zijn kunnen te etaleren was Gijs Nord. Hij 
maakte in 1964 en 1966 boekjes over achtereenvolgens 
windmolens en de Deltawerken, beide volledig in zwart-
wit uitgevoerd. Het Koppermaandagaspect raakte met 
deze uitgaven steeds verder ondergesneeuwd. In plaats 
van lokale thema’s werden nu nationale zaken uitgelicht 
en werd de samenwerking gezocht met andere partijen 
en belanghebbenden. Het meest opvallend is dit gebeurd 
in de uitgave van 1965, waarbij de nationale tabaksindu-
strie als opdrachtgever fungeerde. Het leverde wel een 
van de mooiste en kleurigste boekjes uit de reeks op, ge-
baseerd op het bekende kinderliedje ‘Moriaantje zwart 
als roet’ en met een afbeelding van het Goudse beeldje 
van de Moriaen op de omslag. 

In 1967 kondigde Koch & Knuttel het einde van haar Kop-

10. De Zoete, Versteeg, Koppermaandagprenten, 27
11. De Zoete, Versteeg, Koppermaandagprenten, 28.
12. samh, Collectie varia: Uitgaven drukkerij Koch & Knuttel ter ge-
legenheid van Koppermaandag, 1956-1967, 12 deeltjes.

Koppermaandaggeschenk Koch & Knuttel 1963. Collectie auteur

Koppermaandaggeschenk Koch & Knuttel 1963, met Goudse straatna-
men en aan elkaar geknutselde gevelwand. Collectie auteur
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handpers hoogwaardig en artistiek drukwerk in kleine 
oplages vervaardigen. Dergelijke prenten zijn nu een ver-
zamelobject voor liefhebbers van bijzonder drukwerk. 
Het Museum Gouda toonde ter gelegenheid van Kopper-
maandag 2013 een collectie van dergelijke prenten die in 
het bezit zijn van de voormalige Goudse stadsdichteres 
Inez Meter.

Waarde

Oude Koppermaandagprenten zijn zeldzaam en vaak van 
museale waarde omdat er zo weinig exemplaren van be-
waard zijn gebleven. Dat geldt ook voor de grote wand-
kalenders die in de negentiende eeuw geproduceerd 
werden door firma’s als Van Goor. De boekjes die Koch & 
Knuttel uitbracht hebben een heel verschillende waarde. 
De Gorgelrijmen van Cees Buddingh zijn zeer gezocht en 
dit dunne dichtbundeltje moet al snel €45 opbrengen. 
Voor het Leeuw-boekje en de uitgave over de Moriaen 
wordt ook al snel tussen de €10 en €20 gevraagd. Andere 
boekwerkjes, die in behoorlijk grote oplage zijn versche-
nen, kunnen vaak voor slechts enkele euro’s aangeschaft 
worden. De prenten van Twigt daarentegen zijn wegens 
hun illustratieve aard zeer in trek, wat ze ook na een 
kwart eeuw nog een of twee tientjes doet kosten.

kerij Van Twigt aan de Burgemeester Van Reenensingel 
nam hiertoe het initiatief. Zij bracht nu geen speciale 
boekjes uit, maar keerde terug naar het oorspronkelijke 
gebruik om fraaie prenten te drukken.13 Opnieuw werd 
daarbij gekozen voor Goudse thema’s. Zo werden in 1983 
een aantal tekeningen van D.J. van Vreumingen gedrukt, 
die samen met een toelichtend boekje over de kunste-
naar en de achtergronden van Koppermaandag aan de 
vaste klanten werd aangeboden. Een jaar later werden 
zij verblijd met een set van vier reproducties van Goudse 
scenes van de hand van Gijsbertus Johannes Verspuy. In 
1985 koos Twigt niet voor een kunstenaar uit de eigen 
regio, maar wel voor Goudse thema’s. De bekende kun-
stenaar Jan Toorop tekende in 1905 in de reeks ‘De mens 
en zijn arbeid’ scenes van kaarsenmaaksters in de fa-
briek, waarvan vier reproducties werden gemaakt die in 
een mapje als relatiegeschenk werden samengebracht. 
Na dit ‘uitstapje’ keerde Twigt een jaar later terug naar 
de oorspronkelijke formule van een lokale kunstenaar en 
afbeeldingen van fraaie plekken in Gouda. Nu waren het 
twee schilderijen van Jaap Nefkens, die in kleurendruk 
werden uitgebracht.

De laatste keer dat Twigt een Koppermaandagge-
schenk uitbracht was 1988. De Goudse kunstenaar Rins 
Heidema maakte speciaal voor die gelegenheid maar 
liefst acht prenten van achterafplekjes in Gouda. Alle 
moeite werd daarbij gedaan de speciale effecten van de 
diepdruktechniek van Heidema ook in offset zichtbaar te 
maken,14 wat alleen bij benadering lukte. Daarmee waren 
deze Koppermaandagprenten terug bij wat zij van oor-
spong waren; een uiterste proeve van wat drukkers met 
behulp van de nieuwste technieken konden produceren.

Na 1988 raakte de Koppermaandaguitgave in Gouda 
wederom in onbruik. Nog één keer bracht een drukke-
rij zo’n prent uit bij deze speciale gelegenheid. Dit keer 
was het de Drukkerij Van Norden, die in 1992 een kleu-
renprent van de Agnietenkapel drukte en aanbood aan 
de burgemeester van Gouda.15 Vanaf die tijd zijn er geen 
drukkerijen in Gouda meer geweest die Koppermaan-
dag op deze wijze in ere hielden. Tegenwoordig is het 
drukken van Koppermaandagprenten hoofdzakelijk nog 
voorbehouden aan zogeheten margedrukkers, echte 

Koppermaandagprenten van Jan Toorop met meisjes uit de kaarsenfa-
briek, uitgegeven in 1885 door Drukkerij Twigt. Collectie auteur

13. samh, Collectie varia, Uitgaven van drukkerij Twigt ter gelegen-
heid van Koppermaandag, 1983-1986.
14. Vriendelijke mededeling dhr. Rins Heideman.
15. Vriendelijke mededeling van dhr. Cees van Norden.
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Peter van Eijkelenburg

‘Mijn werk van 32 jaar als directrice van Huize Juliana is 
afgebroken. Zo voel ik dat. Ik heb de zorg voor de bewo-
ners al die jaren op niveau kunnen houden. Daarna is het 
alleen maar minder geworden. Als je nu een zorgcentrum 
binnenkomt, is er soms geen personeel te bekennen. 

Toen ik begon, kreeg ik het advies om zo snel mogelijk 
alle bewoners bij naam te leren kennen. Dat is goed voor 
je, werd me gezegd. Als er een plek vrijkwam, ging ik 
op huisbezoek bij degene die op dat moment bovenaan 
de wachtlijst stond. Om de achtergrond van die mensen 
te weten te komen, en te peilen wat voor zorg ze nodig 
zouden hebben bij ons. Ik heb nooit iemand geweigerd. 
Ik kwam een keer bij een oud vrouwtje aan de Raam. Ze 
verzorgde zich helemaal niet. Totaal vervuild. Haar toilet 
was op de eerste verdieping, maar ze kon de trap niet 
meer op. Dus ga maar na wat ik aantrof. Ze had geen 
familie en ze was door de maatschappij verwaarloosd. 
Toen ze eenmaal bij ons was, hebben we haar in fases 
moeten wassen. Dus eerst het gezicht, het haar, haar 
bovenlijf, en zo verder. Met één keer in bad doen lukte 
het eenvoudig niet. Daarna heeft ze nog een paar jaar 
heel tevreden op onze verpleegafdeling gelegen. 

Je moet je werk altijd zo goed mogelijk proberen te 
doen. Ik heb het bovendien met een heleboel plezier ge-
daan, met mijn hele ziel en zaligheid. Sommigen zeiden 
wel eens: je verwent de mensen te veel. Dan zei ik: mag 
het alsjeblieft? Ze hebben er hun hele leven hard genoeg 
voor gewerkt.

Annie Maris vertelt
De historie van Gouda, verteld door mensen die het ver-
leden zelf beleefd hebben en meegebouwd hebben aan de 
ontwikkeling van de stad. Dat is de essentie van een serie 
interviews onder de titel Gouwe Verhalen.

gouwe verhalen Annie Maris (1926)

‘Een mooi citaat moet 
er nog ingezet worden’

(foto: Cornelis de Keizer, Empire Imaging)

We hadden een heerlijke grote tuin, een rijkdom. Een 
eigen tuinman in dienst die alles bijhield. We hadden zo-
veel bloemen in de tuin, dat elke bewoner elke week een 
bosje bloemen op de kamer kreeg.

Met Sinterklaas was het dolle pret. Al die oude men-
sen die uit volle borst de liedjes meezongen. Vlak voor 
kerstmis hadden we een gezamenlijk kerstdiner. Daar-
voor kwam al het personeel opdraven, in de eigen tijd, 
uit vrije wil, en zonder betaling. Bij het dessert ging het 
licht uit en kreeg iedereen een bordje met een branden-
de kaars. Die kaarsjes moesten ze dan uitblazen natuur-



114

Ti
di

ng
e 

20
13

lijk. Ik stelde ’n keer voor om dat eens anders te gaan 
doen. Maar nee, daar kwam niets van in, dat zou een 
revolutie teweeg gebracht hebben.

Zestig jaar Gouda

Ik ben geboren in Klundert. Na de middelbare school 
ging ik naar de opleiding tot huishoudkundige voor in-
richtingen, in Breda. Vandaar kwam ik voor een stage te-
recht bij het homeopathisch ziekenhuis in Utrecht. Daar 
kon ik blijven, als hoofd van de huishouding. Na vier jaar 
wilde ik wel eens iets anders en ben naar advertenties 
gaan kijken. Zo kwam ik in Gouda terecht, als hoofd van 
de huishouding in Huize Juliana.

Dat was in 1951. Ik woon dus ruim zestig jaar in Gouda 
en voel me echt ’n Gouwenaar. Ik moest er intern wonen, 
dat was de gewoonte. Je moest altijd aanspreekbaar en 
beschikbaar zijn. Directrice was toen mevrouw Hoorweg. 
Zij woonde ook intern.

Voorzitter van het bestuur was meneer Van Vliet, een 
aannemer. Die werd weduwnaar en ging trouwen met 
mevrouw Hoorweg, toen half in de vijftig. En vanwege 
dat huwelijk hield zij op met werken.

Dus kwam de functie van directrice vrij. Van Vliet vond 
dat wel iets voor mij. Ik was verbaasd. Ik was pas dertig 
jaar en pas vier of vijf jaar hoofd van de huishouding in 
Juliana. Directrice…. En de nieuwbouw zat er aan te ko-
men. Die zou ik dus moeten gaan begeleiden, als ‘bouw-
heer’. Maar Van Vliet zei: als je nou maar gewoon jezelf 
blijft, zul je zien dat het goed gaat. 

Aannemer failliet

Nou, die nieuwbouw werd een enorm drama. Alles bij el-
kaar heeft het vijf jaar geduurd. De aannemer, Van Ger-
wen uit Brabant, ging halverwege failliet. Dat bedrijf had 
eerder Gouwestein gebouwd, en dat was goed gegaan.

Van Gerwen gebruikte bij ons een nieuw funderingssy-
steem, met zogeheten Franki-palen. Maar hij gebruikte 
te korte palen: acht meter in plaats van twaalf meter. 
Voor de kelder gebruikte hij houten damwanden, die ook 
niet diep genoeg staken. Dus de hele boel ging wijken. 
En van de palen bleek de wapening bloot te liggen, er zat 
te weinig beton in. Die bouwer wilde gewoon veel geld 
verdienen door ondeugdelijk en te weinig materiaal te 
gebruiken. Dus de bouw kwam langdurig stil te liggen. 

Annie met broertje Pieter en moeder Geertje Maria van der Snel (Col-
lectie Annie Maris)

Huize Juliana (Collectie Annie Maris)
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De sleutelbos van Huize Juliana. Deze droeg Annie Maris altijd bij zich. 
(Foto Cornelis de Keizer, Empire Imaging)

Van Gerwen heeft nog een proces tegen ons aangespan-
nen, maar dat heeft hij verloren. 

Daarna heeft Bontenbal, uit Reeuwijk, de bouw over-
genomen. Maar toen het klaar was, hadden we wel het 
summum van moderniteit op het gebied van bejaarden-
zorg. Uit alle zustersteden van Gouda kwamen delega-
ties kijken hoe wij het gedaan hadden.

Schifting

Toen ik in Juliana kwam, waren er honderd bedden. Na 
de nieuwbouw waren dat er 225, en na de renovatie kre-
gen de mensen meer ruimte, toen waren er 175 bedden. 
In het begin waren er kamers met vijf bedden. Zo’n bed 
kostte 75 gulden per maand, inclusief voeding en bewas-
sing. Voor echtparen waren er kamers van tien vierkante 
meter, met een tweepersoons opklapbed. Voor de zelf-
betalers waren er grotere kamers, tot wel twintig vier-
kante meter, voor 175 gulden per maand. Daardoor kreeg 
je een soort schifting tussen de bewoners. Dat klinkt nu 
misschien vervelend. Maar mensen zochten toch kennis-
sen op bij wie ze zich thuis voelden. Sommigen gingen 
bridgen in de conversatiezaal, anderen deden de hele 
dag niets.

Bewoners namen ook vrijwillig allerlei taken op zich. 
Vrouwen hielpen in de keuken met groenten schoonma-
ken en aardappels schrappen. Er was een clubje mannen 

dat elke dag de post rondbracht op hun eigen afdelingen. 
Iemand beheerde onze eigen bibliotheek. Quirinus Ver-
boom, een man in een invalidenkar, deed boodschappen 
voor wie dat nodig had. Hij haalde ook altijd de medicij-
nen voor de bewoners, bij de apotheek. En meneer The-
sing was onze vaste geldloper. Hij bracht de huren van 
de bewoners naar de gemeentebank, op de hoek van de 
Wijdstraat en de Lage Gouwe. En hij haalde daar ook de 
salarissen voor het personeel. Hij had een leren buidel-
tje aan een koord, en daarmee sloeg hij altijd over zijn 
schouder, op het ritme van zijn voetstappen. Iedereen 
kende die man en wist dat hij met veel geld liep. Maar 
nooit heeft iemand gedacht dat hij overvallen zou kun-
nen worden. En dat is ook nooit gebeurd. Hij heeft dat 
gedaan tot hij in de tachtig was.

Bewoonsters halen de boontjes af. (Collectie Annie Maris)
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Stalen verpleegster

Als hoofd van de huishouding had ik ongeveer vijftien 
mensen onder me: voor de keuken en het schoonmaak-
werk. Allemaal dames. Er waren vijf mannelijke perso-
neelsleden: twee koks, de tuinman, een timmerman 
en de administrateur. De verpleegkundigen waren ook 
vrouwen.

We kregen ook een ‘stalen verpleegster’, zoals we dat 
noemden. Dat was een soort liftje, om mensen in en uit 
bed te tillen. Hadden we gekocht om het zware tilwerk te 
verlichten. Maar de mensen vertrouwden het niet, von-
den het eng om zo tussen hemel en aarde te hangen. Dus 
dat apparaat hebben we eigenlijk nooit gebruikt. 

Varkens

De bewoners mochten hun eigen huisdier hebben. Een 
poes, een hondje, een papegaai, vissen. En het huis zelf 
had kippen, konijnen, bijen, schapen, een geitje, en een 
paar varkens. Dat was in de oorlog al zo geweest. Toen 
ik kwam waren er geen varkens meer. Al het etensafval 
ging vanuit de keuken zo de sloot in, die om Juliana heen 
liep. Ik heb toen voorgesteld om opnieuw varkens te ne-
men, die de kliek uit de keuken konden opvreten. Dus de 
voorzitter en ik gingen naar de veemarkt, om drie big-
gen te kopen. Een van de bewoners verzorgde die bees-
ten. Het keukenafval ging in de varkenstrog. In die trog 
hebben we nog wel eens een gebit gevonden, helemaal 
schoongelikt. Als de varkens slachtrijp waren, gingen ze 
naar de slagerij van de vader van Henny van Dolder, op 
de hoek van het Bolwerk en de Hoge Gouwe. Dan koch-
ten we weer nieuwe biggen.

Plashuisje

Ik ben heel lang intern blijven wonen. Ik vond het niet 
erg. En als uitlaatklep had ik een plashuisje op Reeuwijk 
gekocht, aan de Platteweg. Mijn rechterhand was juf-
frouw Smit, de adjunct-directrice. Voornamen gebruik-
ten we nooit, zelfs niet als zo nauwe collega’s. Juffrouw 

Smit was een paar jaar ouder dan ik. Zij ging dus eerder 
met pensioen en heeft tot dat moment intern gewoond. 
Het bestuur heeft toen voor haar een flat aan de Bleu-
landlaan gevonden. Daarna vroegen ze of ik daar ook 
voor zou voelen. Want het bestuur vond het eigenlijk 
niet meer van die tijd, als de directrice in het huis zelf 
bleef wonen. Dus ik verhuisde ook naar een flat aan de 
Bleulandweg. Ik woon hier nu al meer dan dertig jaar. 
Lekker ruim voor één persoon. Ruimte om je heen vind 
ik heel belangrijk.

Soroptimisten

Vanuit mijn werk als Juliana-directrice was ik lid van de 
Soroptimistenclub in Gouda. Mijn voorgangster, me-
vrouw Hoorweg, was dat ook geweest. Het is een vereni-
ging waar ze vrouwen uit zoveel mogelijk verschillende 
beroepen willen hebben. Je werd er dus voor gevraagd. 
Een van de leden hield altijd een inleiding op de bijeen-
komsten. Soms was er iemand van buiten. Ook na mijn 
pensioen ben ik nog jaren lid gebleven van de Soropti-
misten.

Roeien op de Theems

Ik heb gezongen bij Toonkunst en ik heb altijd geroeid, 
op Reeuwijk, als lid van de Roei- en Zeil. Ontzettend veel 
plezier gehad in de roeierij. Tot tien jaar geleden ben ik 
er mee doorgegaan. In de wherry, de twee, de vier en de 
acht. Nooit omgeslagen. Alleen de skiff nam ik niet, want 
dan ben je alleen. Ik wilde wel met mensen zijn. We had-
den een vast roeiploegje. Ans van der Want-Eelkema was 
er mijn beste vriendin. Haar schoonvader had de plateel-
fabriek Regina.

Ik heb ook les gegeven in het roeien. Roeien kun je het 
hele jaar doen. Alleen niet bij harde wind en bij vorst. 
Maar vaak gingen we de hele winter door. Het is veel 
moeilijker om in het voorjaar op gang te komen dan om 
in het najaar te stoppen.

We gingen ook naar het buitenland. In Duitsland, 
Frankrijk en Engeland hebben we heel wat rivieren afge-
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Gereformeerd

Ik heb nog een rijbewijs, maar ik rijd toch maar niet 
meer. Mijn zicht is te slecht, vind ik. Naar mijn wekelijks 
bridgeclubje in Stolwijk wordt ik weggebracht en opge-
haald. Dat doet een echtpaar hier in de buurt, dat ik ken 
via de kerk.

Elke zondag probeer ik naar de gereformeerde kerk De 
Veste te gaan. Daar hebben de gemeenteleden onder-
ling een haal- en brengservice opgezet. Heel lang was ik 
diaken en ik was het eerste vrouwelijke lid van de kerke-
raad. Toch vond ik het al die tientallen jaren geen enkel 
probleem om als gereformeerde aan het hoofd te staan 

roeid. Met onze eigen boten. Die gingen dan per vracht-
boot. Later kreeg de vereniging eigen boottrailers. Mijn 
laatste tocht was op de Theems. Die Engelsen keken wel 
vreemd op, zo’n oude vrouw in een roeiboot.

De Roei- en Zeil was van oorsprong wel een elite-club, 
maar erg sjiek vond ik het ook weer niet. Ja, er was een 
ballotage-commissie, onder voorzitter Van Bronkhorst, 
de kantonrechter. Maar ik heb nooit geweten wat de cri-
teria waren bij die ballotage. Later verdween het hele-
maal. Nu moeten ze schrapen om genoeg nieuwe leden 
te werven. Roeien is duur, zo’n club heeft een berg ma-
teriaal in eigendom. In mijn tijd was er een ledenstop bij 
1100 leden.

De vaste bewonersploeg voor de interne post: vlnr de heren Leuvenink, Seljee, Van Loon, Tiemeijer, mevrouw Van Eggele, en de heer Thesingh, die ook 
vrijwillig geldloper was voor Huize Juliana. (Collectie Annie Maris)
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Bergen IJzendoornpark. In Juliana heb je een prachtig 
uitzicht over het water en de polder. De Ronssehof trekt 
me niet. Als ik daar binnenkom, vind ik het er kil, niet 
uitnodigend. En de woningen hebben geen balkon. Ter-
wijl ik er van houd om buiten te zijn. Als je bij de Rons-
sehof naar buiten wilt, moet je voor de deur op straat 
gaan zitten.’

van een algemeen bejaardenhuis als Juliana. Juist niet. In 
een christelijk huis had ik elke ochtend moeten beginnen 
met zo’n opening met gebed. Ik moet er niet aan den-
ken. Ik zou niet eens naar die gebeden geluisterd heb-
ben, denk ik. 

Niet naar Ronssehof

Ik kan nu nog redelijk zelfstandig wonen. Zelf hoop ik 
nooit in een zorgcentrum terecht te komen. Maar als het 
toch zou moeten, dan lijkt me Savelberg wel wat. Pret-
tige sfeer, en de zorg is er hartelijk. Of Gouwestein, dat 
is ook goed, en het ligt natuurlijk prachtig, zo bij het Van 

Annie Maris op de gallerij van de Bleulandflat (foto Cornelis de Keizer, 
Empire Imaging) 
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lezingen die goude in 2013
9 september
Lezing in het kader van Open Monumentendag

14 oktober 
Plateelfabriek Zenith door drs. Friggo Visser

28 november
Floris V door prof. dr. Dick de Boer

De lezingen vinden plaats in het gebouw Concordia aan de 
Westhaven 27 en beginnen om 20.00 uur.

onlangs verschenen 

te verschijnen
In oktober verschijnt deel 3 van het Straatnamenboek

In november verschijnt van Nico Habermehl het boek Nieuw-
veen, dorp van land en water. Hierin beschrijft de bekende 
Goudse historicus de negentiende en twintigste eeuwse ge-
schiedenis van het dorp Nieuwveen. 

AgendaAuteurs

Paul Abels is historicus en verzorgt de rubriek 
Goudana. Hij is redacteur van dit tijdschrift.

Daan van Leeuwen (1985) is historicus en docent. 
Hij studeerde Middeleeuwse en Vroeg Moderne Eu-
ropese Geschiedenis aan de Universiteit Leiden en 
aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Dit artikel 
is gebaseerd op zijn bachelor/premasterthesis ‘Le-
ven buiten de stadsmuren, een comparatief onder-
zoek naar het functioneren van de leprozerieën van 
Gouda, Leiden en Haarlem (’s-Gravenhage 2012)’. 
Zijn dank gaat uit naar prof. dr. K. Goudriaan (Vrije 
Universiteit) en S. Vierbergen voor advies tijdens 
het schrijfproces.

Hans Blok studeerde Maatschappijgeschiedenis. 
Dit artikel en de genoemde studie naar de cri-
minaliteit in Gouda is een nevenproduct van zijn 
masterscriptie over de criminaliteit in Dordrecht 
tussen 1749 en 1800.

Peter van Eijkelenburg is vaste medewerker van 
dit blad en verzorgt de rubriek Gouwe Verhalen.

Imelda van der Linden is redacteur van dit blad en 
verzorgt de rubriek Museumstuk.

Ronald van der Wal is historicus en hoofdredac-
teur van dit tijdschrift.

Willem Barentszhof • Tweede Woudesteinhof • Twijnstraat • Uiterwaardseweg • Uiverplein • Van Baerlestraat • Van Bergen IJzendoornpark • Van Beverninghlaan • Van de Puttestraat 
• Van den Boschstraat • Van der Duyn van Maasdamstraat • Van der Palmstraat • Van Dethpad • Van Dethstraat • Van Hallstraat • Van Henegouwenstraat • Van Henegouwentunnel 
• Van Heuven Goedhartsingel • Van Hogendorpplein • Van Itersonlaan • Van Limburg Stirumplaats • Van Limburg Stirumstraat • Van Middelantstraat • Van Oldenbarneveltstraat • 
Van Persijnstraat • Van Roijenstraat • Van Strijenstraat • Van Swietenstraat • Van Vreumingenstraat • Vasco da Gamalaan • Veenenburg • Veenzoom • Veerstal • Veerstraat • 
Venkelgaarde • Venkelpad • Venroystraat • Verdistraat • Verkeersplein Stolwijkersluis • Verkennerspad • Verlorenkost • Verspuystraat • Verzetslaan • Vest • Vestingweg • Vierde 
Abel Tasmanhof • Vierde Heesterhof • Vierde kade • Vierde Sporkenhouthof • Vijfde Heesterhof • Vijverstraat • Vijzelmolenerf • Vincent Hamanstraat • Vinkeveldpoldersingel • 
Violagaarde • Vissteeg • Vivaldistraat • Vlamingstraat • Vlaserf • Vliegenstraat • Vlierpad • Vlietenburg • Vlietpolderstraat • Vlinderpad • Vlinderplein • Vogelenzang • Vogelkersgaarde 
• Vogelplein • Volmolenhof • Voltaweg • Von Suttnerstraat • Vondelstraat • Voorwillenseweg • Vorstmanstraat • Vossenburchkade • Vossiusstraat • Vredebest • Vreelust • 
Vrijenhoefpolderweg • Vrijheidslaan • Vroonlandpolderstraat • Vrouwepoort • Vrouwesteeg • Vrouwevestesteeg • Vuurdoornlaan • Vuurvlinderstraat • Waarsmanslag • Wachtelstraat 
• Waddinxveensepad • Wagenaarstraat • Walestraat • Walmolenerf • Walraven van Halllaan • Walvisstraat • Warmoezierskade • Watergangpolderplein • Watergras • Watergraspad • 
Waterkers • Waterklaver • Waterlelie • Waterlustlaan • Watermolenhoek • Waterpeper • Waterruit • Wederikplantsoen • Weegbreegaarde • Weegbreepad • Weerestein • Weidelust 
• Weigelialaan • West Traverse • Westerkade • Westerom • Westhaven • Westhoef • Westmolenpad • Wethouder Venteweg • Wiardi Beckmanstraat • Wibautstraat • Wielewaalstraat 
• Wijde Poort • Wijdstraat • Wijnruitgaarde • Wijsmullerstraat • Wilde bertrampad • Wilde wingerdlaan • Wilgepad • Wilhelmina van Pruisenlaan • Wilhelminastraat • Willem 
Barentszlaan • Willem Bontekoesingel • Willem de Zwijgersingel • Willem en Marialaan • Willem Idenburgpad • Willem Tombergstraat • Willem Vroesenpad • Willem Vroesenplein • 
Willem Vroesentuin • Willenskade • Willensplein • Wilsonplein • Wiltenburg • Windhoek • Windmolenerf • Winterdijk • Wipmolenerf • Woudestein • Woudstraat • Wouter Jacobszerf 
• Zaagmolenkade • Zaagmolenpad • Zanddijk • Zandpolderpad • Zebraweg • Zegelvlinderstraat • Zesde Heesterhof • Zeugstraat • Zevende Heesterhof • Zijdepolderpad • Zomerdijk 
• Zomerlust • Zoutmanplein • Zoutmanstraat • Zuidelijk Halfrond • Zuidelijke Burgvlietkade • Zuidelijke Steijnkade • Zuidelijke Zwarteweg • Zuider IJsseldijk • Zuiderwerf • Zuidhoef 
• Zuidpool • Zuidwal • Zwaansgat • Zwarteweg • Zwartewegtunnel • Zwenkgras • Zwolleweg • A.A.W. Versluispad • Aakwerf • Aalberseplein • Aaltje Bakstraat • Aardewerkpad • Aart 
Luteijnstraat • Abel Tasmanlaan • Acaciaplein • Achter de Boomgaard • Achter de Kerk • Achter de Schouwburg • Achter de Vismarkt • Achter de Waag • Achterwillensebocht • 
Achterwillenseweg • Achthovenpolderpad • Achtste Heesterhof • Aderpolderweg • Adriaan Vlackstraat • Adriaen Gerridsz de Vrijestraat • Aernout Drostkade • Agatha Dekenstraat 
• Agnietenstraat • Akeleistraat • Akkerlust • Albert Plesmanplein • Albrechtsveld • Allendestraat • Ambachtspolderpad • Ambachtsstraat • Amundsenlaan • Anemoonpad • 
Anijsgaarde • Ankerpad • Anna Hoeve • Anna van Burenstraat • Anna van Hensbeeksingel • Anna van Meertenstraat • Antwerpseweg • Arie Kerssensteegje • Arnhemweg • Arthurpad 
• Aschpotpad • Aureliastraat • Azaleasingel • Bachstraat • Baden Powellplantsoen • Baliemolenerf • Baljuwslag • Balsemienstraat • Balthazar de Moucheronlaan • Bastion • Beatrix 
Hoeve • Beekpolderpad • Beekpoldersingel • Beemdgras • Beethovenhof • Begoniapad • Beinsdorppolderweg • Bellamystraat • Belle van Zuylenpad • Bentpoldererf • Bentpolderpad 
• Bereklauwpad • Beringlaan • Bernardottelaan • Bernhardhof • Bertelmanstraat • Beukehof • Beukelaan • Beukmolenplantsoen • Bieslookgaarde • Bieslookpad • Bilderdijkstraat • 
Binnenkade • Binnenpolderweg • Blauwstraat • Blekerspoort • Blekerssingel • Bleulandpad • Bleulandweg • Bleysstraat • Blikslagershof • Bloemendaalpassage • Bloemendaalseweg 
• Bloklandpolderstraat • Blommesteinsingel • Bockenbergstraat • Bodegraafsestraatweg • Boegpad • Boelekade • Boelhouwerstraat • Boerensloot • Bogen • Bolwerk • 
Boomgaardstraat • Borsteeghstraat • Bosboom Toussaintkade • Boschlust • Boschpolderstraat • Bosrankhof • Bosranklaan • Bosweg • Boterbloemstraat • Bothastraat • Botterwerf 
• Bouwlust • Bouwmeesterplein • Brahmsstraat • Brandsmastraat • Breevaarthoek • Bremlaan • Briandstraat • Brittenburg • Broekweg • Bruggenpad • Brugmanshof • Büchnerweg • 
Buitenlust • Bunchestraat • Burgemeester Gaarlandtsingel • Burgemeester Jamesplein • Burgemeester Jamessingel • Burgemeester Martenssingel • Burgemeester Martensstraat • 
Burgemeester Mijssingel • Burgemeester van Dijkesingel • Burgemeester van Hofwegensingel • Burgemeester van Reenenpad • Burgemeester van Reenensingel • Burglust • 
Burgvlietkade • Burgvliettunnel • Buurtje • C. Busken Huetstraat • Callunalaan • Calslaan • Cappenerhof • Cappenersteeg • Catharina Hoeve • Catsveld • Cederweg • Chopinstraat • 
Christiaan de Wetstraat • Cipresweg • Citroenvlinderstraat • Claespolderstraat • Clarissenhof • Clematislaan • Clementpolderstraat • Coenecoopbocht • Coenecooprotonde • 
Colijnstraat • Columbushof • Columbuslaan • Componistenlaan • Coniferensingel • Constantijn Huygensstraat • Conventstraat • Coornhertstraat • Cornelis Ketelstraat • 
Corssenpolderstraat • Cort van der Lindenstraat • Crabethpark • Crabethstraat • Crocuspad • Cronestein • Cronjéstraat • D.O.N.K.-straat • Da Costakade • Dagpauwoogstraat • 
Dammaspolderpad • De Andel • De Baan • De Clerstraat • De Genestetstraat • De Groene Vork • De Groene Wal • De Groene Zoom • De Kempenaerstraat • De Kortestraat • De 
Korverplantsoen • De Kwekerij • De la Reylaan • De Lange van Wijngaarden- • straat • De Rijkestraat • De Savornin Lohmansingel • De Schopschijf • De Tuinderij • De Visserstraat • 
De Wissel • Deborah Hoeve • Denneweg • Dercksenstraat • Derde Abel Tasmanhof • Derde Blommesteinhof • Derde Coniferenhof • Derde Cronesteinhof • Derde Gravesteinhof • 
Derde Heesterhof • Derde Hugo de Vrieshof • Derde Hulkesteinhof • Derde kade • Derde Sporkenhouthof • Deventerweg • Diepenbrockhof • Dijkgraafslag • Dijkstraat • Dillegaarde 
• Dillenburgsingel • Distelvlinderstraat • Dobbestraat • Doelenstraat • Doesburgweg • Domela Nieuwenhuisstraat • Doorslag • Dotterplantsoen • Dr. Leydsstraat • Drapiergang • 
Drapiersteeg • Dreef • Driehoeven • Drieweghof • Driewegpad • Driewegplein • Drossaardpad • Drossaardslag • Dubbele Buurt • Dunantsingel • Dutoitstraat • Dwarsslag • Edisonstraat 
• Eendrachtsweg • Eerste Abel Tasmanhof • Eerste Blommesteinhof • Eerste Coniferenhof • Eerste Cronesteinhof • Eerste E.J. Potgieterstraat • Eerste Gravesteinhof • Eerste 
Heesterhof • Eerste Hieronymus van Alphenstraat • Eerste Hugo de Vrieshof • Eerste Hulkesteinhof • Eerste kade • Eerste Loevesteinhof • Eerste Magalhaeshof • Eerste Moordrechtse 
Tiendweg • Eerste Palensteinhof • Eerste Papaverhof • Eerste Poldermeesterhof • Eerste Schoolstraat • Eerste Sporkenhouthof • Eerste Vuurdoornhof • Eerste Weeresteinhof • 
Eerste Willem Barentszhof • Eerste Woudesteinhof • Egelantierlaan • Eikelaan • Elburgplein • Elburgweg • Elckerlycstraat • Elfde Heesterhof • Eline Verestraat • Elisabeth Hoeve • 
Elizabeth Wolffstraat • Elsgeestpolderpad • Elzenburg • Elzepad • Emmastraat • Erasmusstraat • Ereprijsstraat • Ericalaan • Esdoornstraat • Esmoreitstraat • Estafetteweg • 
Eurotonde • Evenaar • F.W. Reitzstraat • Ferdinand Huyckstraat • Fluwelensingel • Forsythialaan • Fourieweg • Francisca Hoeve • Frederik Hendriklaan • Frederikspolderstraat • 
Freesiapad • Fugalaan • Gaardepad • Gaarderslag • Gaffelaarwerf • Gandhiweg • Gansstraat • Ganzenburg • Garenerf • Gaspeldoornlaan • Gasthuispolderweg • Gedenklaan • 
Geerpolderweg • Geertje den Bultsteeg • Geertruida Hoeve • Gentiaanstraat • Gentseweg • Geraniumhof • Geraniumstraat • Gerard Leeustraat • Gerbrandyweg • Gerrit Raesenerf 
• Gershwinstraat • Getijmolenerf • Geuzenstraat • Gildenburg • Gladiolenpad • Globepad • Gloriantplantsoen • Gloucesterstraat • Gnephoekpolderstraat • Goejanverwelledijk • 
Goeman Borgesiusstraat • Googerpolderstraat • Gorbatjovstraat • Gortmolenerf • Gouderakse Tiendweg • Gouderaksedijk • Goudkade • Goudse Houtsingel • Goudse Poort • 
Goudseweg • Goudvlinderstraat • Goverwellepad • Goverwellepassage • Goverwellesingel • Goverwelletunnel • Graaf Adolfstraat • Graaf Florisrotonde • Graaf Florisweg • Graaf 
Hendrikstraat • Graaf Lodewijkstraat • Graaf van Bloisstraat • Gravestein • Gravin Beatrixstraat • Gravin Jacobastraat • Gregorius Coolstraat • Grietpoldersingel • Groen van 
Prinsterersingel • Groeneweg • Groenheuvel • Groenhovenpark • Groenhovenweg • Groenlust • Groningenweg • Grote Lot • H.J.A.M. Schaepmanstraat • H.J. Nederhorststraat • 
Haastenburg • Hagewindestraat • Halewijnplein • Hammarskjöldhof • Hamstergat • Han Hollanderweg • Hanzeweg • Harderwijkweg • Harlekijnpad • Hartenerf • Hazelaarlaan • 
Hazepad • Heempad • Heemraadslag • Heemskerkstraat • Heenpolderplantsoen • Heesterlaan • Helena Hoeve • Helena Rietbergstraat • Hélène Servaesstraat • Helmersstraat • 
Hendrick Barystraat • Herenstraat • Herpstraat • Hertzogstraat • Het Klooster • Heuvellaan • Hillesumstraat • Hoefbladstraat • Hoefslagpad • Hoefsteeg • Hoevenlust • Hof van 
Adriaan • Hof van Jansenius • Hof van Tams • Hofpoldersingel • Hofstedenpad • Hoge Gouwe • Hollandse Tuin • Honkbalpad • Hoogaarswerf • Hoogenburg • Hoogstraat • 
Hoornbloemstraat • Hopgaarde • Hortensiasingel • Houtenstraat • Houtmansgracht • Houtmanspad • Houtmansplantsoen • Houtsingelrotonde • Hovenierskade • Hovenierstunnel 
• Hudsonlaan • Hugo de Vrieslaan • Hulkestein • Ida Hoeve • Idenburgstraat • Iepelaan • IJkerwerf • IJsselkade • IJssellaan • Industriestraat • Ingelandslag • Isoldestraat • J.H. van 
Linschotenlaan • J.P. Heyestraat • Jaagpad • Jaap Edenlaan • Jac.P. Thijsselaan • Jacob Catsstraat • Jacob Lemairelaan • Jacob Roggeveenhof • Jacob Roggeveenlaan • Jacob van 
Lennepkade • Jakob van Necklaan • James Wattstraat • Jan Compagniestraat • Jan den Boerplein • Jan Dommeringlaan • Jan Kottenerf • Jan Kottensteeg • Jan Luykenstraat • Jan 
Mayenlaan • Jan Philipsweg • Jan van Beaumontstraat • Jan van der Heijdenstraat • Jan van Renesseplein • Jan van Riebeecklaan • Jan Verzwollestraat • Jantjeserf • Japieserf • 
Jasmijnlaan • Jeruzalemstraat • Jeu de Boulespad • Johan de Wittlaan • Johan den Haenstraat • Johanna Hoeve • Johannes Poststraat • John Mottstraat • John Rosslaan • Jolwerf • 
Joost de Hondtlaan • Joris van Spilbergenlaan • Joubertstraat • Juliana van Stolbergstraat • Julianahof • Julianasluispad • Julianasluisterrein • Justus van Effenpad • Kaagpoldererf • 
Kaagwerf • Kadeplantsoen • Kale jonkerpad • Kalmoesgaarde • Kalmoespad • Kameraarslag • Kamgras • Kamillegaarde • Kamillepad • Kampenringweg • Kamperfoelielaan • Kanaaldijk 
• Kanaalstraat • Kandeelstraat • Kaneelpoort • Kannenburg • Karekietstraat • Karel Lotsystraat • Karnemelksloot • Kastanjestraat • Kattenburcht • Kattensingel • Kazernestraat • 
Keenwerf • Keerkring • Kees Faessens Rolwagensteeg • Keizerstraat • Kerkhoflaan • Kerkpolderpad • Kerksteeg • Kerstroosgaarde • Kervelgaarde • Kesperstraat • Kievitstraat • 
Kikkerpad • Kingstraat • Klazina Hoeve • Klein Amerika • Kleine Johannesstraat • Kleiweg • Kleiwegplein • Kleiwegstraat • Klimopstraat • Klipperwerf • Kluitmanstraat • Knipmolenweg 
• Koekoekplein • Koekoekstraat • Koepoort • Koerierspad • Kolfwetering • Kolkmanstraat • Komijnsteeg • Kongsbergstraat • Koningin Wilhelminaweg • Koningsmantelstraat • 
Koolwitjestraat • Kornoeljelaan • Korte Dwarsstraat • Korte Groenendaal • Korte Kampenpad • Korte Noodgodsstraat • Korte Raam • Korte Tiendeweg • Korte Vest • Koster 
Gijzensteeg • Kraaiheidelaan • Kramersweg • Krugerlaan • Kruidenburg • Kuiperstraat • Kwartslag • Lafeberhof • Lage Gouwe • Lakerpolderplein • Landluststraat • Landmeterslag • 
Lange Dwarsstraat • Lange Groenendaal • Lange Noodgodsstraat • Lange Tiendeweg • Lange Willemsteeg • Lanseloetstraat • Larixweg • Laura Hoeve • Lavendelgaarde • Lazaruskade 
• Lazarussteeg • Leenmanslag • Leeuwenburg • Leeuwerikstraat • Lekkenburg • Leliepad • Lem Dulstraat • Lepelaerstraat • Lethmaetstraat • Ligusterlaan • Lijsterbesstraat • 
Lindelaan • Lisplantsoen • Livingstonehof • Livingstonelaan • Loevestein • Lombardsteeg • Looierspoort • Louise de Colignystraat • Lunette • Lutulistraat • Madeliefstraat • 
Madrigaalhof • Magalhaeslaan • Magdalenapoort • Majoor Fransstraat • Manege • Marathonlaan • Marco Pololaan • Marconistraat • Marendijkpoldersingel • Marga Klompépassage 
• Marga Klompéstraat • Margrietplein • Markt • Marshallpad • Mastpad • Max Havelaarstraat • Meerburgstraat • Meidoornstraat • Meivlinderstraat • Melkerssteegje • Mercatorhof 
• Mercatorpad • Mercatorsingel • Meridiaan • Merijntje Gijzenstraat • Merlijnstraat • Messenmakerssteegje • Middenmolenlaan • Middenmolenplein • Middenwillenseweg • 
Minderbroederssteeg • Moerbeistraat • Molendoorgang • Moleneind • Molenmeesterslag • Molenomloop • Molenpad • Molenwerf • Mondlanestraat • Moordrechtse Verlaat • 
Moreauhof • Mosstraat • Motetplein • Mozartstraat • Mr. D.J. van Heusdestraat • Muidenweg • Muilenpoort • Muizengat • Muntgaarde • Muziekpad • Naaierstraat • Nachtegaalstraat 
• Nansenstraat • Negende Heesterhof • Negenhoeven • Nessepolderstraat • Nicolaas Beetsstraat • Nieburg • Nieuwe Broekweg • Nieuwe Donkstraat • Nieuwe Gouwe Oostzijde • 
Nieuwe Gouwe Westzijde • Nieuwe Markt • Nieuwe Parkerf • Nieuwe Veerstal • Nieuwehaven • Nieuwe-Marktpassage • Nieuwenhuisenpad • Nieuwstraat • Nijverheidsstraat • 
Nobelstraat • Nonnenwater • Noord Ringdijk • Noordelijk Halfrond • Noorderhout • Noorderstraat • Noorderwerf • Noordhoef • Noordpool • Noordveenpolderstraat • Noordwal • 
Noothoven van Goorstraat • Oleanderlaan • Olieslagerssteegje • Olivier van Noorthof • Olivier van Noortlaan • Olympiadeplein • Omloopkade • Omlooppad • Ommeslag • Onder 
de Boompjes • Onder de Zebra • Oost Ringdijk • Oost Traverse • Oostboezemkade • Oosterwerf • Oosthaven • Oosthoef • Oostlangekade • Oostmolenpad • Operalaan • Oranje-
Nassaulaan • Oranjehofje • Oranjeplein • Oranjepoldererf • Orteliuslaan • Oudebrugweg • Ouverturelaan • Overburg • P.C. Bothstraat • P .C. Hooftstraat • Paardenburg • 
Paganinistraat • Palenstein • Papaverstraat • Paradijs • Parelmoervlinderstraat • Park Atlantis • Parkstraat • Patersteeg • Pelmolenerf • Pepermolenerf • Peperstraat • Petuniahof • 
Petuniastraat • Philips Willemsingel • Piersonweg • Piet Moeskopsstraat • Piet Retiefstraat • Pieter Langendijkpad • Pieter Pourbusstraat • Pijnboomweg • Pijpenpad • Pim Mulierlaan 
• Pinksterbloemstraat • Planciuslaan • Plaswijckweg • Plataanstraat • Plateelstraat • Platteweg • Plazuidplein • Pluutwerf • Poldermeesterslag • Poldermolendreef • Poldermolenplein 
• Poonwerf • Populierepad • Pottenbakkerssteegje • Pottersplein • Praamwerf • Pretoriaplein • Prins Hendrikstraat • Prins Mauritsstraat • Prinses Julianastraat • Provincialeweg • 
Prunuslaan • Puccinistraat • Punt • Punterwerf • R.C. Bakhuizen van den Brinkstraat • R.F. Burtonlaan • Raaigras • Raam • Raaphorstpolderweg • Raesbergenstraat • Ranonkelplantsoen 
• Raoul Wallenbergplantsoen • Ravelijn • Ravelplein • Ravelstraat • Reeuwijkpolderplantsoen • Reeuwijkse Verlaat • Regentesseplantsoen • Regoutstraat • Regulierenhof • 
Reigerstraat • Reinaertplein • Rentmeesterslag • Rhijnvis Feithstraat • Rhododendronsingel • Ribeslaan • Ridder Dirkstraat • Ridder van Catsweg • Ridderpad • Rietvinkpolderstraat 

A.A.W. Versluispad • Aakwerf • Aalberseplein • Aaltje Bakstraat • Aardewerkpad • Aart Luteijnstraat • Abel Tasmanlaan • Acaciaplein • Achter de Boomgaard • Achter de Kerk • 
Achter de Schouwburg • Achter de Vismarkt • Achter de Waag • Achterwillensebocht • Achterwillenseweg • Achthovenpolderpad • Achtste Heesterhof • Aderpolderweg • Adriaan 
Vlackstraat • Adriaen Gerridsz de Vrijestraat • Aernout Drostkade • Agatha Dekenstraat • Agnietenstraat • Akeleistraat • Akkerlust • Albert Plesmanplein • Albrechtsveld • 
Allendestraat • Ambachtspolderpad • Ambachtsstraat • Amundsenlaan • Anemoonpad • Anijsgaarde • Ankerpad • Anna Hoeve • Anna van Burenstraat • Anna van Hensbeeksingel • 
Anna van Meertenstraat • Antwerpseweg • Arie Kerssensteegje • Arnhemweg • Arthurpad • Aschpotpad • Aureliastraat • Azaleasingel • Bachstraat • Baden Powellplantsoen • 
Baliemolenerf • Baljuwslag • Balsemienstraat • Balthazar de Moucheronlaan • Bastion • Beatrix Hoeve • Beekpolderpad • Beekpoldersingel • Beemdgras • Beethovenhof • Begoniapad 
• Beinsdorppolderweg • Bellamystraat • Belle van Zuylenpad • Bentpoldererf • Bentpolderpad • Bereklauwpad • Beringlaan • Bernardottelaan • Bernhardhof • Bertelmanstraat • 
Beukehof • Beukelaan • Beukmolenplantsoen • Bieslookgaarde • Bieslookpad • Bilderdijkstraat • Binnenkade • Binnenpolderweg • Blauwstraat • Blekerspoort • Blekerssingel • 
Bleulandpad • Bleulandweg • Bleysstraat • Blikslagershof • Bloemendaalpassage • Bloemendaalseweg • Bloklandpolderstraat • Blommesteinsingel • Bockenbergstraat • 
Bodegraafsestraatweg • Boegpad • Boelekade • Boelhouwerstraat • Boerensloot • Bogen • Bolwerk • Boomgaardstraat • Borsteeghstraat • Bosboom Toussaintkade • Boschlust • 
Boschpolderstraat • Bosrankhof • Bosranklaan • Bosweg • Boterbloemstraat • Bothastraat • Botterwerf • Bouwlust • Bouwmeesterplein • Brahmsstraat • Brandsmastraat • 
Breevaarthoek • Bremlaan • Briandstraat • Brittenburg • Broekweg • Bruggenpad • Brugmanshof • Büchnerweg • Buitenlust • Bunchestraat • Burgemeester Gaarlandtsingel • 
Burgemeester Jamesplein • Burgemeester Jamessingel • Burgemeester Martenssingel • Burgemeester Martensstraat • Burgemeester Mijssingel • Burgemeester van Dijkesingel • 
Burgemeester van Hofwegensingel • Burgemeester van Reenenpad • Burgemeester van Reenensingel • Burglust • Burgvlietkade • Burgvliettunnel • Buurtje • C. Busken Huetstraat 
• Callunalaan • Calslaan • Cappenerhof • Cappenersteeg • Catharina Hoeve • Catsveld • Cederweg • Chopinstraat • Christiaan de Wetstraat • Cipresweg • Citroenvlinderstraat • 
Claespolderstraat • Clarissenhof • Clematislaan • Clementpolderstraat • Coenecoopbocht • Coenecooprotonde • Colijnstraat • Columbushof • Columbuslaan • Componistenlaan • 
Coniferensingel • Constantijn Huygensstraat • Conventstraat • Coornhertstraat • Cornelis Ketelstraat • Corssenpolderstraat • Cort van der Lindenstraat • Crabethpark • Crabethstraat 
• Crocuspad • Cronestein • Cronjéstraat • D.O.N.K.-straat • Da Costakade • Dagpauwoogstraat • Dammaspolderpad • De Andel • De Baan • De Clerstraat • De Genestetstraat • De 
Groene Vork • De Groene Wal • De Groene Zoom • De Kempenaerstraat • De Kortestraat • De Korverplantsoen • De Kwekerij • De la Reylaan • De Lange van Wijngaarden- • straat • 
De Rijkestraat • De Savornin Lohmansingel • De Schopschijf • De Tuinderij • De Visserstraat • De Wissel • Deborah Hoeve • Denneweg • Dercksenstraat • Derde Abel Tasmanhof • 
Derde Blommesteinhof • Derde Coniferenhof • Derde Cronesteinhof • Derde Gravesteinhof • Derde Heesterhof • Derde Hugo de Vrieshof • Derde Hulkesteinhof • Derde kade • 
Derde Sporkenhouthof • Deventerweg • Diepenbrockhof • Dijkgraafslag • Dijkstraat • Dillegaarde • Dillenburgsingel • Distelvlinderstraat • Dobbestraat • Doelenstraat • Doesburgweg 
• Domela Nieuwenhuisstraat • Doorslag • Dotterplantsoen • Dr. Leydsstraat • Drapiergang • Drapiersteeg • Dreef • Driehoeven • Drieweghof • Driewegpad • Driewegplein • 
Drossaardpad • Drossaardslag • Dubbele Buurt • Dunantsingel • Dutoitstraat • Dwarsslag • Edisonstraat • Eendrachtsweg • Eerste Abel Tasmanhof • Eerste Blommesteinhof • Eerste 
Coniferenhof • Eerste Cronesteinhof • Eerste E.J. Potgieterstraat • Eerste Gravesteinhof • Eerste Heesterhof • Eerste Hieronymus van Alphenstraat • Eerste Hugo de Vrieshof • 
Eerste Hulkesteinhof • Eerste kade • Eerste Loevesteinhof • Eerste Magalhaeshof • Eerste Moordrechtse Tiendweg • Eerste Palensteinhof • Eerste Papaverhof • Eerste 
Poldermeesterhof • Eerste Schoolstraat • Eerste Sporkenhouthof • Eerste Vuurdoornhof • Eerste Weeresteinhof • Eerste Willem Barentszhof • Eerste Woudesteinhof • Egelantierlaan 
• Eikelaan • Elburgplein • Elburgweg • Elckerlycstraat • Elfde Heesterhof • Eline Verestraat • Elisabeth Hoeve • Elizabeth Wolffstraat • Elsgeestpolderpad • Elzenburg • Elzepad • 
Emmastraat • Erasmusstraat • Ereprijsstraat • Ericalaan • Esdoornstraat • Esmoreitstraat • Estafetteweg • Eurotonde • Evenaar • F.W. Reitzstraat • Ferdinand Huyckstraat • 
Fluwelensingel • Forsythialaan • Fourieweg • Francisca Hoeve • Frederik Hendriklaan • Frederikspolderstraat • Freesiapad • Fugalaan • Gaardepad • Gaarderslag • Gaffelaarwerf • 
Gandhiweg • Gansstraat • Ganzenburg • Garenerf • Gaspeldoornlaan • Gasthuispolderweg • Gedenklaan • Geerpolderweg • Geertje den Bultsteeg • Geertruida Hoeve • Gentiaanstraat 
• Gentseweg • Geraniumhof • Geraniumstraat • Gerard Leeustraat • Gerbrandyweg • Gerrit Raesenerf • Gershwinstraat • Getijmolenerf • Geuzenstraat • Gildenburg • Gladiolenpad 
• Globepad • Gloriantplantsoen • Gloucesterstraat • Gnephoekpolderstraat • Goejanverwelledijk • Goeman Borgesiusstraat • Googerpolderstraat • Gorbatjovstraat • Gortmolenerf 
• Gouderakse Tiendweg • Gouderaksedijk • Goudkade • Goudse Houtsingel • Goudse Poort • Goudseweg • Goudvlinderstraat • Goverwellepad • Goverwellepassage • Goverwellesingel 
• Goverwelletunnel • Graaf Adolfstraat • Graaf Florisrotonde • Graaf Florisweg • Graaf Hendrikstraat • Graaf Lodewijkstraat • Graaf van Bloisstraat • Gravestein • Gravin Beatrixstraat 
• Gravin Jacobastraat • Gregorius Coolstraat • Grietpoldersingel • Groen van Prinsterersingel • Groeneweg • Groenheuvel • Groenhovenpark • Groenhovenweg • Groenlust • 
Groningenweg • Grote Lot • H.J.A.M. Schaepmanstraat • H.J. Nederhorststraat • Haastenburg • Hagewindestraat • Halewijnplein • Hammarskjöldhof • Hamstergat • Han 
Hollanderweg • Hanzeweg • Harderwijkweg • Harlekijnpad • Hartenerf • Hazelaarlaan • Hazepad • Heempad • Heemraadslag • Heemskerkstraat • Heenpolderplantsoen • Heesterlaan 
• Helena Hoeve • Helena Rietbergstraat • Hélène Servaesstraat • Helmersstraat • Hendrick Barystraat • Herenstraat • Herpstraat • Hertzogstraat • Het Klooster • Heuvellaan • 
Hillesumstraat • Hoefbladstraat • Hoefslagpad • Hoefsteeg • Hoevenlust • Hof van Adriaan • Hof van Jansenius • Hof van Tams • Hofpoldersingel • Hofstedenpad • Hoge Gouwe • 
Hollandse Tuin • Honkbalpad • Hoogaarswerf • Hoogenburg • Hoogstraat • Hoornbloemstraat • Hopgaarde • Hortensiasingel • Houtenstraat • Houtmansgracht • Houtmanspad • 
Houtmansplantsoen • Houtsingelrotonde • Hovenierskade • Hovenierstunnel • Hudsonlaan • Hugo de Vrieslaan • Hulkestein • Ida Hoeve • Idenburgstraat • Iepelaan • IJkerwerf • 
IJsselkade • IJssellaan • Industriestraat • Ingelandslag • Isoldestraat • J.H. van Linschotenlaan • J.P. Heyestraat • Jaagpad • Jaap Edenlaan • Jac.P. Thijsselaan • Jacob Catsstraat • 
Jacob Lemairelaan • Jacob Roggeveenhof • Jacob Roggeveenlaan • Jacob van Lennepkade • Jakob van Necklaan • James Wattstraat • Jan Compagniestraat • Jan den Boerplein • Jan 
Dommeringlaan • Jan Kottenerf • Jan Kottensteeg • Jan Luykenstraat • Jan Mayenlaan • Jan Philipsweg • Jan van Beaumontstraat • Jan van der Heijdenstraat • Jan van Renesseplein 
• Jan van Riebeecklaan • Jan Verzwollestraat • Jantjeserf • Japieserf • Jasmijnlaan • Jeruzalemstraat • Jeu de Boulespad • Johan de Wittlaan • Johan den Haenstraat • Johanna Hoeve 
• Johannes Poststraat • John Mottstraat • John Rosslaan • Jolwerf • Joost de Hondtlaan • Joris van Spilbergenlaan • Joubertstraat • Juliana van Stolbergstraat • Julianahof • 
Julianasluispad • Julianasluisterrein • Justus van Effenpad • Kaagpoldererf • Kaagwerf • Kadeplantsoen • Kale jonkerpad • Kalmoesgaarde • Kalmoespad • Kameraarslag • Kamgras • 
Kamillegaarde • Kamillepad • Kampenringweg • Kamperfoelielaan • Kanaaldijk • Kanaalstraat • Kandeelstraat • Kaneelpoort • Kannenburg • Karekietstraat • Karel Lotsystraat • 
Karnemelksloot • Kastanjestraat • Kattenburcht • Kattensingel • Kazernestraat • Keenwerf • Keerkring • Kees Faessens Rolwagensteeg • Keizerstraat • Kerkhoflaan • Kerkpolderpad 
• Kerksteeg • Kerstroosgaarde • Kervelgaarde • Kesperstraat • Kievitstraat • Kikkerpad • Kingstraat • Klazina Hoeve • Klein Amerika • Kleine Johannesstraat • Kleiweg • Kleiwegplein 
• Kleiwegstraat • Klimopstraat • Klipperwerf • Kluitmanstraat • Knipmolenweg • Koekoekplein • Koekoekstraat • Koepoort • Koerierspad • Kolfwetering • Kolkmanstraat • Komijnsteeg 
• Kongsbergstraat • Koningin Wilhelminaweg • Koningsmantelstraat • Koolwitjestraat • Kornoeljelaan • Korte Dwarsstraat • Korte Groenendaal • Korte Kampenpad • Korte 
Noodgodsstraat • Korte Raam • Korte Tiendeweg • Korte Vest • Koster Gijzensteeg • Kraaiheidelaan • Kramersweg • Krugerlaan • Kruidenburg • Kuiperstraat • Kwartslag • Lafeberhof 
• Lage Gouwe • Lakerpolderplein • Landluststraat • Landmeterslag • Lange Dwarsstraat • Lange Groenendaal • Lange Noodgodsstraat • Lange Tiendeweg • Lange Willemsteeg • 
Lanseloetstraat • Larixweg • Laura Hoeve • Lavendelgaarde • Lazaruskade • Lazarussteeg • Leenmanslag • Leeuwenburg • Leeuwerikstraat • Lekkenburg • Leliepad • Lem Dulstraat 
• Lepelaerstraat • Lethmaetstraat • Ligusterlaan • Lijsterbesstraat • Lindelaan • Lisplantsoen • Livingstonehof • Livingstonelaan • Loevestein • Lombardsteeg • Looierspoort • Louise 
de Colignystraat • Lunette • Lutulistraat • Madeliefstraat • Madrigaalhof • Magalhaeslaan • Magdalenapoort • Majoor Fransstraat • Manege • Marathonlaan • Marco Pololaan • 
Marconistraat • Marendijkpoldersingel • Marga Klompépassage • Marga Klompéstraat • Margrietplein • Markt • Marshallpad • Mastpad • Max Havelaarstraat • Meerburgstraat • 
Meidoornstraat • Meivlinderstraat • Melkerssteegje • Mercatorhof • Mercatorpad • Mercatorsingel • Meridiaan • Merijntje Gijzenstraat • Merlijnstraat • Messenmakerssteegje • 
Middenmolenlaan • Middenmolenplein • Middenwillenseweg • Minderbroederssteeg • Moerbeistraat • Molendoorgang • Moleneind • Molenmeesterslag • Molenomloop • Molenpad 
• Molenwerf • Mondlanestraat • Moordrechtse Verlaat • Moreauhof • Mosstraat • Motetplein • Mozartstraat • Mr. D.J. van Heusdestraat • Muidenweg • Muilenpoort • Muizengat • 
Muntgaarde • Muziekpad • Naaierstraat • Nachtegaalstraat • Nansenstraat • Negende Heesterhof • Negenhoeven • Nessepolderstraat • Nicolaas Beetsstraat • Nieburg • Nieuwe 
Broekweg • Nieuwe Donkstraat • Nieuwe Gouwe Oostzijde • Nieuwe Gouwe Westzijde • Nieuwe Markt • Nieuwe Parkerf • Nieuwe Veerstal • Nieuwehaven • Nieuwe-Marktpassage 
• Nieuwenhuisenpad • Nieuwstraat • Nijverheidsstraat • Nobelstraat • Nonnenwater • Noord Ringdijk • Noordelijk Halfrond • Noorderhout • Noorderstraat • Noorderwerf • 
Noordhoef • Noordpool • Noordveenpolderstraat • Noordwal • Noothoven van Goorstraat • Oleanderlaan • Olieslagerssteegje • Olivier van Noorthof • Olivier van Noortlaan • 
Olympiadeplein • Omloopkade • Omlooppad • Ommeslag • Onder de Boompjes • Onder de Zebra • Oost Ringdijk • Oost Traverse • Oostboezemkade • Oosterwerf • Oosthaven • 
Oosthoef • Oostlangekade • Oostmolenpad • Operalaan • Oranje-Nassaulaan • Oranjehofje • Oranjeplein • Oranjepoldererf • Orteliuslaan • Oudebrugweg • Ouverturelaan • 
Overburg • P.C. Bothstraat • P .C. Hooftstraat • Paardenburg • Paganinistraat • Palenstein • Papaverstraat • Paradijs • Parelmoervlinderstraat • Park Atlantis • Parkstraat • Patersteeg 
• Pelmolenerf • Pepermolenerf • Peperstraat • Petuniahof • Petuniastraat • Philips Willemsingel • Piersonweg • Piet Moeskopsstraat • Piet Retiefstraat • Pieter Langendijkpad • 
Pieter Pourbusstraat • Pijnboomweg • Pijpenpad • Pim Mulierlaan • Pinksterbloemstraat • Planciuslaan • Plaswijckweg • Plataanstraat • Plateelstraat • Platteweg • Plazuidplein • 
Pluutwerf • Poldermeesterslag • Poldermolendreef • Poldermolenplein • Poonwerf • Populierepad • Pottenbakkerssteegje • Pottersplein • Praamwerf • Pretoriaplein • Prins 
Hendrikstraat • Prins Mauritsstraat • Prinses Julianastraat • Provincialeweg • Prunuslaan • Puccinistraat • Punt • Punterwerf • R.C. Bakhuizen van den Brinkstraat • R.F. Burtonlaan • 
Raaigras • Raam • Raaphorstpolderweg • Raesbergenstraat • Ranonkelplantsoen • Raoul Wallenbergplantsoen • Ravelijn • Ravelplein • Ravelstraat • Reeuwijkpolderplantsoen • 
Reeuwijkse Verlaat • Regentesseplantsoen • Regoutstraat • Regulierenhof • Reigerstraat • Reinaertplein • Rentmeesterslag • Rhijnvis Feithstraat • Rhododendronsingel • Ribeslaan 
• Ridder Dirkstraat • Ridder van Catsweg • Ridderpad • Rietvinkpolderstraat • Rietzoom • Rijnenburg • Rijnlust • Rijsselseweg • Ringvaartrotonde • Rinkelaarwerf • Robaarstraat • 
Rodenburg • Roemer Visscherstraat • Roerdompstraat • Rolandstraat • Romerostraat • Rondohof • Ronssepad • Ronsseplein • Ronsseweg • Roompolderstraat • Roos van 
Dekemastraat • Rossinistraat • Rotterdamseweg • Rozemarijnpoort • Rozendaal • Rugbypad • Ruige Weteringpad • Ruigenburg • Runmolenerf • Rutgersstraat • Ruys de 
Beerenbroucklaan • Sacharovstraat • Saffraanpoort • Samuel Munckerstraat • Satiehof • Savelberghof • Scarlattistraat • Schaftstraat • Scharroosingel • Scheltemastraat • 
Schermerhornpad • Schielands Hoge Zeedijk • Schilkerpolderstraat • Schokkerwerf • Scholenpad • Schooltuinen • Schoonhovenseweg • Schouwburglaan • Schouwburgplein • 
Schouwwerf • Schubertplein • Schweitzerplein • Scottlaan • Sevenhuysen • Simon van der Stelhof • Simon van der Stellaan • Singelstraat • Sint Anthoniestraat • Sint Jobstraat • Sint 
Josephstraat • Sint Mariewal • Sjahrirsingel • Slachthuiserf • Slapperdel • Sleedoornsingel • Slotemaker de Bruïnestraat • Sluisdijk • Sluismeesterslag • Sneeuwbeslaan • Snoystraat 
• Snuifmolenerf • Söderblomstraat • Solingenstraat • Sonatepad • Sophiastraat • Spaanse ruiterpad • Sparreweg • Speelmoleneiland • Speenkruidstraat • Speldenmakerssteeg • 
Spieringstraat • Spinnerijpad • Spoorlaan • Spoorstraat • Sporkenhoutlaan • Sportlaan • St. Barbarahof • Stadhouderslaan • Stadspolderstraat • Stanleylaan • Staringstraat • 
Statensingel • Stationsplein • Stavorenweg • Steeckterpolderstraat • Steijnkade • Steijnpad • Steijntunnel • Steinenburg • Steinse Tiendweg • Stellingweg • Stoepviertel • 
Stolpenburg • Stoofkade • Stoofsteeg • Strausserf • Stresemannpad • Strookpolderstraat • Struisgras • Swadenburg • Swanenburghshofje • Sweelinckstraat • Symfoniehof • 
Symfonielaan • ‘t Groene Eiland • ‘t Oude Halletje • ‘t Spinnewiel • ‘t Weegje • Tak van Poortvlietstraat • Talmastraat • Taxushof • Taxusweg • Techniekstraat • Tegelbakkerssteegje 
• Teldersstraat • Telemannpad • Tempelpolderstraat • Ten Boomstraat • Terwenstraat • Terwindtplein • Tesselschadestraat • Teunisbloemstraat • Thorbeckelaan • Thorbeckeveld • 
Tielweg • Tiende Heesterhof • Tijmgaarde • Tijmpad • Tjalkwerf • Tjotterwerf • Tobbepad • Tobias Asserstraat • Tollensstraat • Torenmolenerf • Torenstraat • Tournooiveld • Trilgras 
• Tristanstraat • Troelstralaan • Trompenburg • Tuinkersgaarde • Tuinstraat • Tulpenpad • Tunnelhof • Tunnelpad • Tunnelpoort • Turfmarkt • Turfsingel • Tweede Abel Tasmanhof 
• Tweede Blommesteinhof • Tweede Coniferenhof • Tweede Cronesteinhof • Tweede E.J. Potgieterstraat • Tweede Gravesteinhof • Tweede Heesterhof • Tweede Hieronymus van 
Alphenstraat • Tweede Hugo de Vrieshof • Tweede Hulkesteinhof • Tweede kade • Tweede Loevesteinhof • Tweede Magalhaeshof • Tweede Moordrechtse Tiendeweg • Tweede 
Palensteinhof • Tweede Papaverhof • Tweede Poldermeesterhof • Tweede Schoolstraat • Tweede Sporkenhouthof • Tweede Vuurdoornhof • Tweede Weeresteinhof • Tweede 

stad van de
gouwenaars
een beschrijving van de goudse wijken,  
straten, bruggen en waterlopen

3
ouwe gouwe, vreewijk/oosterwei, 
achterwillens/de goudse hout 
en westergouwe

Na het verschijnen van de straatnamenboeken van  
A. Scheygrond in 1979 en 1981 zijn er in Gouda veel nieuwe 
straten bijgekomen. Tijd voor een nieuw straatnamenboek 
vond het bestuur van de Historische Vereniging die 
Goude. Gekozen is voor een andere opzet dan bij de vorige 
straatnamenboeken. Gouda bestaat uit verschillende wijken, 
elk met een eigen karakter. Die eigenheid komt onder meer 
tot uiting in de naamgeving van de straten. De wijken zijn 
onderverdeeld in buurten. Van elke wijk of buurt is in een 
van de vier delen van dit straatnamenboek een beschrijving 
opgenomen. De beschrijvingen schetsen verleden en heden 
van de wijken in een lopend verhaal. Niet alleen tekst, maar 
ook tekeningen, foto’s en kaarten maken de ontwikkeling 
van de wijken zichtbaar. Na elke wijkbeschrijving volgt 
een verklaring van de namen van de straten in die wijk. 
Aansluitend is – eveneens per wijk – een verklaring van de 
namen van de bruggen en waterlopen opgenomen.
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Leven buiten de stadsmuren. De wijze van functioneren van het 
Goudse leprooshuis in de late middeleeuwen

 door Daan van Leeuwen

Criminaliteit in Gouda 1750 – 1800
 door Hans Blok

Negentiende-eeuwse verkeersveiligheid
 door Ronald van der Wal

MuseumStuk: Van de nood een deugd maken
 door Imelda van der Linden

goudana: Goudse Koppermaandaguitgaven:  
drukwerk van wisselende kwaliteit

 door Paul Abels

Gouwe Verhalen: Annie Maris (1926)
 door Peter van Eijkelenburg
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