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Historiserend bouwen  
op de Kleiweg

Lang werd Gouda’s voornaamste winkelstraat, de Klei-
weg, ontsierd door een lange rij smakeloze gevels, waar-
achter grootwinkelbedrijven als C&A, HE, Blokker en 
MacDonald’s hun nering dreven. Deze betonkolossen 
verrezen in de jaren zeventig op de plek waar ooit gevels 
van statige huizen en een Oudevrouwenhuis de straat 
een voornaam aanzien gaven. Zo langzaam aan begon de 
asgrouwe gevelwand de klanten echter af te schrikken 
en waarschijnlijk daarom vatten de eigenaren het plan 
op hun aangezicht wat ‘op te pimpen’. De oorspronke-
lijke gevelwant was natuurlijk moeilijk terug te krijgen, 
maar de sfeer die zij opriep misschien wel, zo moeten de 
initiatiefnemers gedacht hebben. Maandenlang werd de 
gevelwand afgedekt met doeken en blokkeerden sloop- 
en kraanwagens ’s ochtends vroeg de winkelstraat om 
bouwmaterialen af en aan te voeren. In de loop van de 
maand september verdween doek na doek en werd een 
bonte kaleidoskoop van schijnbare oude gevels zicht-
baar.

Schijnbaar oud, want we hebben hier overduidelijk te 
maken met het steeds populairder wordende fenomeen 
van historiserend bouwen. Tientallen jaren was dit ta-
boe, maar ook Gouda krijgt er nu mee te maken. Moet 
een historische of monumentenvereniging hier blij mee 
zijn? Een eenduidig antwoord kan niet worden gegeven. 
Natuurlijk is elke gevel in baksteen sfeervoller dan de 
saaie betonbunkers en is het herstel van de parcellering 
pure winst. Bovendien krijgt de straat iets terug van de 
oude uitstraling. Maar historiserend bouwen kent ook 

zijn grenzen. Het moet niet ontaarden in valse roman-
tiek. Op dit punt voldoet het Kleiwegproject slechts ge-
deeltelijk aan de verwachtingen. Enkele van de panden 
tonen een mooie strakke structuur en dito daklijsten. 
Maar de panden met kleine – on-Goudse – trapgeveltjes 
en een pronte (betonnen!) krulgevel zijn duidelijk over 
de top, net als de overdreven ruitsjesstructuur in som-
mige ramen.

Restaureren verdient natuurlijk altijd de voorkeur bo-
ven schijnbaar oude nieuwbouw. Wat dat betreft laat de 
voorgevel van de nieuwe Hennes & Mauritz, gevestigd in 
de voormalige drukkerij van G.B. van Goor, natuurlijk een 
veel authentieker resultaat zien dan die van de overbu-
ren. Maar laten we vooral niet klagen. Winkelen in Gouda 
kan voortaan ook op de hoofdstraat in een historische 
ambiance. De grootwinkelbedrijven hebben hiermee een 
stukje ereschuld aan de stad ingelost. (P.A.) 

Kleiweg anno 2012 (foto Ronald van der Wal)
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Wonen. De fundamenten voor deze woningcor-
poratie werden een eeuw geleden gelegd door 
de sociaal-democratische woningcorporatie Het 
Volksbelang, de eerste in zijn soort in Gouda. 
In 1915 leverde de woningcorporatie zijn eerste 
complex op aan de Willem Tombergstraat. Een 
jaar later volgde het Rode Dorp. In beide geval-
len ging het om degelijke en betaalbare arbei-
derswoningen. Voor de Goudse arbeidersgezin-
nen waren deze woningen een ongekende luxe. 

Met de beide complexen droeg Het Volksbe-
lang bij aan de oplossing van de woningnood, 
die op dat moment in Gouda levensgroot was. 
Want achter de statige grachtenpanden van de 
Gouwe, de Turfmarkt en de Haven ging een 
duister netwerk van nauwe straatjes, steegjes en 
sloppen schuil, waar de armere Gouwenaars een 
schamel bestaan leidden. Dit artikel gaat over 
die wereld vol armoede en geeft een beeld van de 
volkshuisvesting in de negentiende eeuw tot en 
met de bouw van de eerste arbeiderswoningen 
door Het Volksbelang. 

Woningen die voldoen aan de behoefte 
van de werkman
 volkshuisvesting in gouda 1815-1915

Ronald van der Wal

In de Vissteeg tussen de Lage Gouwe en Achter de Vismarkt zijn 
de sporen van oude bewo ning nog goed te zien (foto: Cornelis de 
Keizer: Empire Imaging)
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over de woningen der werklieden en de bewaarplaatsen 
hunner kinderen vooral toegepast op Gouda. De gemid-
delde arbeiderswoning telde niet meer dan twee kamers. 
Het schaarse daglicht viel naar binnen via een boven-
raam, dat vaak in een steeg of gang uitkwam en in de 
regel niet kon worden geopend. Deze vertrekken werden 
bewoond door huisgezinnen van soms tien tot elf leden.

Men kon zich volgens de dokter dan ook nauwelijks 
bewegen. In het vertrek werd niet alleen ge woond maar 
ook geslapen. Maar al te vaak trof men er één of twee 
bedsteden aan, soms één of twee wiegen, als een ge-
huwde zoon of dochter inwoonde. Dat laatste was vaak 
het geval omdat kinderen vroeg huwden vanwege een 
onverwachte zwangerschap. Een eigen woning hadden 
zij dan niet en dus trokken zij vaak bij hun ouders in. 
Ook Luijten vond dit een zorgelijke ontwikkeling. In zijn 
brochure schreef hij hierover:

Niet zelden treden deze menschen in het huwelijk, 
wanneer zij nauwelijks de kinderschoenen zijn ontwa-
schen, om zorgeloos de toekomst in te gaan, zoo dat 
mij meermalen voorkomt, dat zij reeds in de eerste 
dagen na de sluiting van hun huwelijk, de hulp der 
weldadigheid behoe ven, om in de nooden van het le-
ven te voorzien.3

De hygiëne in veel woningen was gebrekkig. Omdat de 
woning nauwelijks kon worden gelucht hing er voort-
durend een bedompte atmosfeer. Deze werd nog eens 
vermengd met de rook die opsteeg uit de haard, die 
tegelijkertijd als kookplaats diende. De opening van de 
schoorsteen, waardoor ten minste een deel van de be-
dorven lucht uit de ruimte kon ontsnappen, was meestal 
afgesloten om de pijp van de kachel te ontvangen, waar-
door deze beter kon trekken. 

Evenals Büchner wees Luijten op de voortdurende wa-
teroverlast. Want door het verval liepen de lager gelegen 
gedeelten van de stad regelmatig onder water. Dat ge-
beurde niet alleen bij extreem hoge waterstanden. Want 
om de beide volmolens in de stad te kun nen laten draai-
en en de doorvaart van schepen te garanderen, werd er 
dikwijls boven het peil ge malen. Het water drong dan de 

Woningnood

In de eerste helft van de negentiende werd Gouda ge-
teisterd door grote armoede. Het was een uit vloeisel van 
het economisch verval dat zich al aan het einde van de 
zeventiende eeuw had ingezet als gevolg van een toene-
mende concurrentie en internationale handelsbeperkin-
gen. Bloeiende en vooral typisch Goudse bedrijfstakken 
zoals de pijpenindustrie kwijnden langzaam weg. Tijdens 
de Franse tijd (1795-1813) en na het vertrek van de Fran-
se troepen lag het ooit zo welvarende Gouda er troos-
teloos bij. Veel Gouwenaars waren werkloos en aan de 
bedelstaf geraakt. Zij zwierven langs de straten en in de 
omliggende dorpen. De sloop van slecht onderhouden 
panden had happen uit de statige huizen rijen genomen. 
In een Engels tijdschrift werd Gouda afgeschilderd  als ‘a 
decayed old town with a great grassgrown square’.1

Volgens dr. W.F. Büchner, die in 1802 tot stadsarts van 
Gouda was benoemd, was de ar moede en het verval ner-
gens groter dan in Gouda. Vooral de lagere stand ging 
gebukt onder deze langdurige crisis. In zijn Bijdragen tot 
de geneeskundige topographie en statistiek van Gouda, 
uit 1842, treffen wij, behalve een uitvoerige beschrijving 
van de hygiëne in de stad, ook enkele passa ges over de 
woonomstandigheden aan. Zo wees de stadsarts op de 
hoogteverschillen in de stad. De Veerstal, de Haven en 
de Gouwe behoorden tot het hoger gelegen gedeelte 
en waren gebouwd op de voortgezette bedijking van de 
rivieren de IJssel en de Gouwe. Daarachter bevond zich 
het laaggele gen deel van de stad. Hier woonde vooral 
de lagere stand. Hun behuizing was klein en simpel. In 
Büchners eigen woorden: ‘De meeste woningen, door 
de mingegoede en arme volksklassen be woond, hebben 
slechts ééne verdieping’.2

Büchners opvolger, stadsdokter A. Luijten, tekende in 
1855 zijn beschouwingen op in zijn bro chure Een woord 

1. Goudsche Courant, 1 mei 1870. 
2. W.F. Büchner, Bijdragen tot de geneeskundige topographie en statis-
tiek van Gouda, Gouda 1842, p. 22. 
3. A. Luijten, Een woord over de woningen der werklieden en de bewaar-
plaatsen hunner kinderen vooral toegepast op Gouda, Gouda 1855. 
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woningen binnen en stond soms tien tot twintig centi-
meter hoog. Zo dra het waterpeil daalde vielen de straten 
weer droog, maar de gevolgen van de overstroming wa-
ren nog lange tijd merkbaar. 

De gronden met water doorweekt, maken de wonin-
gen vochtig, aan schimmel en zwam on derhevig, en 
geven eene onuitputbare bron voor schadelijke uit-
wasemingen. Zoowel des win ters als des zomers leven 
en ademen de bewoners dier huizen in eenen door 
moeras en an dere uitdampingen bedorvenen, zeer 
vochtigen dampkring.4

Het kost dan ook weinig fantasie om te bedenken hoe 
men in zo’n omgeving moest wonen en slapen. 

Ook Luijten had schrikbarende voorbeelden van de 
watersnood, want zo wenste hij dit wel te noemen. Bij 
een bezoek aan een patiënt moest hij eerst onder een 
deurstijl door die zo laag was dat hij moest bukken. Ver-
volgens daalde hij een kleine trap af. Omdat de woning 
lager lag dan de straat, veranderde deze bij hoog water 
steeds weer in een waterplas. 

Zooveel planken als die arme menschen hadden kun-
nen verkrijgen, waren daar in het water gelegd, de deur, 
die het voor van het achtervertrek scheidt, afgenomen 
en daarover gelegd, een valluik dat de opening sluit en 
toegang tot het zoldertje geeft, was afgehaald en daarbij 
gebragt. Zoo naderde ik als over een vlot den zieke in het 
binnenvertrek dien ik daar vond in eene bedstede, even 
boven het water. 

De arme bewoners hadden de achterdeur met aarde 
gedamd, maar ook deze daad kon het water niet keren. 
Het kwam gewoon uit de vloer omhoog. 

Niet alleen de kwaliteit van de woningen stond een ge-
zond leven in de mindere buurten in de weg, ook in de 
directe woonomgeving liet de hygiëne te wensen over. 
Buiten in de straten en stegen was het letterlijk een ben-
de. Het ophalen van het huisvuil en de as uit de haarden 
was aan strikte regels gebonden. Het stadsbestuur had 
de afvoer van het vuilnis echter verpacht en dus in par-
ticuliere handen gegeven en dat was geen succes. Het 
huisvuil werd onregelmatig en buiten de voorgeschreven 

tijden opgehaald. De politie had onvoldoende personeel 
om de regels consequent te handhaven. Büchner had al 
aangegeven dat de onregelmatige inzameling van het 
huisvuil ertoe leidde dat bijna ‘alle huise lijke onrein-
heid’, maar ook het afval van slachterijen, looijerijen 
en andere bedrijfjes in de grachten werd uitgestort.5 De 
historicus Auke van der Woud noemt de negentiende 
eeuwse stad een zintuig lijke ervaring. Zeker ’s zomers 
bij warm weer moet de stank ondraaglijk zijn geweest. 
Het rottende vuilnis, de uitwerpselen van de vele rij- en 
trekpaarden, die zich door de stad bewegen bewogen, 
en niet te vergeten het sterk vervuilde grachtenwater 
maakten de stad op zo’n moment tot een weinig aanlok-
kelijk oord.

Zowel Büchner als Luijten behoorden tot de hygiënis-

Het Klooster aan de Nieuwe Haven (sahm)
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aan op de instelling van lokale Gezondheidscommissies.6 
Büchner en Luijten wezen beiden op de gebrekkige hygi-
ene in de stad. Daarom scoorde Gouda ook zo hoog in de 
landelijke sterftestatistiek.

Ter verbetering van de situatie drongen de hygië-
nisten onder meer aan op het stichten van lo kale Ge-
zondheidscommissies, die moesten waken over de hy-
giëne en leefomgeving in een ge meente. Gouda kreeg 
zo’n commissie in 1861. Jaarlijks bracht deze Openbare 
Gezondheidscommis sie rapport uit over de gezond-
heidstoestand in de gemeente, waarbij zij ook lette op 
de volkshuisves ting. 

Groei

Op het moment dat Luijten zijn brochure schreef, stond 
Gouda aan de vooravond van grote verande ringen. Na 
een halve eeuw van vrijwel aanhoudende economische 
neergang en grote armoede begon een nieuwe periode 
van economische groei. Wie naar een keerpunt zoekt, 
komt al snel bij de stichting van de Stearine Kaarsenfa-
briek, het lokale symbool van industriële groei. De fa-
briek begon in 1853 met negentien werknemers op de 
Raam. Vanwege het grote succes van haar producten 
werd de pro ductie vergroot en het bedrijf verplaatst naar 
de Schielands Hoge Zeedijk. Het aantal arbeiders was in 
1855 al verdubbeld en die groei hield decennialang aan. 
Ook de Machinale Garenspinnerij, die in 1861 haar deu-
ren opende, tekende voor een niet onaanzienlijk deel 
van de economische groei van de stad. Beide bedrijven 
waren de motor van het herstel. In hun succes trokken zij 
vele andere toeleve ringsbedrijfjes mee. 

Goudse bedrijven zaten nu herhaaldelijk verlegen om 
arbeidskrachten. In een stad met zoveel werklozen was 
dit aanvankelijk geen probleem. Maar toen de economi-
sche groei doorzette, moesten de ondernemers ook bui-
ten de stadsgrenzen gaan werven. Gouda begon weer te 
groeien. Woonden er in 1851 nog 13.693 mensen, in 1860 
waren dit er 14.838 en in 1870 16.608.7 Al deze mensen 
moesten een dak boven hun hoofd zien te vinden. Dat 
was niet altijd eenvoudig.

In de jaren zestig werd er voor het eerst buiten de sin-

ten, een beweging binnen de genees kunde die een di-
rect verband legde tussen hygiëne en volksgezondheid. 
Door het aanleggen van statistieken in de zogeheten leer 
der volksziekten brachten de hygiënisten verband tussen 
ziekte, ziekteoorzaak, individu, politiek en  maatschap-
pij. Ziekten waren in hun ogen een uitdrukking van het 
leefmilieu, een gevolg van onvoldoende beschaving en 
een verkeerd politiek milieu. Uit hun kring gingen ge-
luiden op voor hervorming. Zo drong men onder meer 

’t Klooster anno 2012 (foto Cornelis de Keizer: Empire Imaging)

4. Büchner, p. 51-52.
5.  Ibidem, 52.
6.  E.S. Houwaart, De hygiënisten, z.p. 2002, p. 5-7; A. van der Woud, 
Koninkrijk vol sloppen. Achterbuurten en vuil in de negentiende eeuw, 
Amsterdam 2010, 254-257.
7.  Gemeenteverslagen Gouda, 1851 – 1860 en 1870.
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gels gebouwd. In de nabijheid van de fa brieken verrezen 
aan de Prins Hendrikstraat en Onder Boompjes enkele 
rijen arbeiderswoningen. Aan de andere zijde van de 
stad werd de Boelekade aangelegd. Het aantal nieuwe 
woningen was echter veel te klein om aan de groeiende 
vraag om woonruimte te voldoen. De situatie werd er 
dan ook niet beter op. Veel gezinnen moesten nood-
gedwongen hun intrek nemen in kleine bedompte bin-
nenstadswoningen.

Om enige controle op de kwaliteit van de huizen te 
kunnen uitoefenen, stelde de gemeente in 1864 een 
verordening op het bouwen, betrekken, ontruimen en 
afbreken van woningen op. Door mid del van deze ver-
ordening wilde men vooral voorkomen dat er als gevolg 
van slecht onderhoud ge vaarlijk situaties zouden ont-
staan. De controle op de panden was in handen van de 
gemeentebouw meester. Tijdens zijn inspecties stuit-
te hij geregeld op treurige woonomstandigheden van 
Goudse arbeidersgezinnen. In zijn rapport over 1868 be-
schreef hij een woning in het voormalige Turnhouts hofje, 
ter hoogte van de huidige Nieuwe Haven 226.  De woning 
was eigenlijk niet meer dan een soort achterkeuken, die 
vroeger behoord zou hebben aan een huisje op de Nieu-
we Haven. Hier woonde een man, vrouw, met dochter 
en twee kinderen op een oppervlakte van nog geen 5,5 
vierkante meter.8

Ook de Openbare Gezondheidscommissie, die vanaf 
1867 de kwaliteit van de woningen in haar jaarverslag 
opnam, gaf in 1868 aan dat het in ’t algemeen zeer moei-
lijk was om woningen be woonbaar of onbewoonbaar te 
verklaren. Allerlei omstandigheden konden daarop van 
invloed zijn: 

‘de talrijkheid, de leeftijd, het beroep enz. der bewo-
ners, maken een woning in ’t ene geval voor bewoning 
geheel ongeschikt, terwijl in ’t andere geval diezelfde 
woning niet zo ondoel matig zal voorkomen.’ 9 

Blijkbaar had de commissie behoefte aan houvast wan-
neer het om de indeling en inrichting van de wo ning ging. 
Die gaf de bouwverordening nauwelijks. Niettemin bleef 
de gezondheidscommissie kritisch en dan vooral op de 
hygiëne in de woningen. Bij een eerste schouw in 1867 
verklaarde zij al dat ‘een groot gedeelte der woningen 
van den mingegoeden zeer nadelig voor de gezondheid 
is.’10

In 1872 deed ook de Goudse afdeling van de Maat-
schappij tot Nut van ’t Algemeen onderzoek naar de 
woonsituatie. Het onderzoek maakte deel uit van de 
grote landelijk nutsenquête naar de toe stand van de 
arbeidende klasse. Wat betreft de woonsituatie van de 
Goudse arbeidersbevolking spra ken de enquêteurs in het 
algemeen van ‘allerellendigste uitkomsten.’ Meer gede-
tailleerd schreven zij: ‘Een eenigszins ruim binnenvertrek 
waar de man zich na afloop van het werk kan nederzetten 
om zich met lectuur of eene andere uitspanning bezig te 
houden, ontbreekt bijna overal.’ En verder: ‘Vocht, rook 
en tocht zijn in de meeste arbeiderswoningen dagelijk-
sche gasten’. Het was niet zo vreemd dat veel arbeiders 

8.  B. de Wit, Op hoop van zaken. De industrialisatie van Gouda 1813-
1913, Gouda 2004, p. 211.
9.  B. de Wit, 2004, pp. 211-212.
10.  Verslag van de gezondheidscommissie, opgenomen in het Ge-
meenteverslag over 1867. 
11.  Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen, Verslag over den toe-
stand der arbeidende klasse alhier, 1872.
12.  Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen, Verslag over den toe-
stand der arbeidende klasse alhier, 1872.

Inrichting van een arbeiderswoning, ca. 1910. Ondanks de krappe behui-
zing betreft het hier nog een luxere versie. (sahm)
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aan hun woningen en ook de huiseigenaren verzaakten 
deze plicht.12

De enquêteurs verwezen in hun rapport naar de so-
ciale kwestie, een term die vanaf het einde van de ja-
ren tachtig opgang maakte en waarmee men doelde op 
deerniswekkende leef- en werkom standigheden van de 
arbeidersklasse. In 1870 verenigde een clubje sociaal 
liberalen zich in het Comité ter bestrijding der Sociale 
Kwestie. Hun betrokkenheid kwam niet alleen voort uit 
compassie maar ook uit ongerustheid. Een ontevreden 
massa die in armoede leefde kon een bedreiging worden 
voor de gevestigde orde. Stakingen en gewelddadige 
massaprotesten in het buitenland waren het schrikbeeld. 
Daarom pleitte het comité er voor de arbeidersklasse te 
verheffen door middel van onderwijs, volksopvoeding en 
verbetering van de woon- en werkomstandigheden. Die 

Petroliebuurt, een slop aan de Raam (sahm)

een groot deel van vrije tijd buiten de deur besteedden, 
op straat en in kroegen. Daar vonden zij de gezelligheid 
die zij in hun nauwe en schamel ingerichte woningen 
misten.11

Schuldig aan de slechte staat van de woningen waren zo-
wel de huurders als huisbazen. Dit was een verklaarbaar 
standpunt, gezien in het licht van de heersende maat-
schappelijke verhoudingen. Zeker de huiseigenaren, die 
de minste soort woningen verhuurden, konden in de 
ogen van de enquêteurs vaak niet anders handelen. Zij 
waren door de loop der omstandigheden niet uit vrije 
verkiezing in deze positie gekomen en wensten liever 
andere inkomsten. Ook voor hen was het risico groot. 
Het innen van de vele achterstallige huur was niet ge-
makkelijk. Huisontruimingen gingen vaak met hoge kos-
ten gepaard. De huurders besteed den maar weinig zorg 
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verheffing moest vooral van de arbeidersbevolking zelf 
uitgaan. Voor sociale wetgeving als middel om van over-
heidswege verbeteringen af te dwingen was het nog te 
vroeg in een tijd dat de overheid nog op grote afstand 
stond. Veel meer hield men vast aan het stelsel van lais-
sez faire, laissez passer.13

De arbeidsenquête van de Maatschappij tot Nut van 
’t Algemeen kan worden gezien als een eerste uitvloei-
sel van dit streven. Het was een middel om de toestand 
van de arbeidende klasse in kaart te brengen. Zo stelden 
de Goudse enquêteurs onder andere dat een deel van 
de zogeheten ‘sociale questie’ veroorzaakt werd door de 
slechte woonomstandigheden in de stad. Ook zij zoch-
ten de oplos sing in beter onderwijs en een fatsoenlijk 
werkmansloon. Wat betreft de toestand van de wonin-
gen pleitten zij voor de stichting van woningbouwvereni-
gingen ‘aanvankelijk door particulieren opgericht, doch 
met de bedoeling dat de woningen in een later stadium 
door de arbeiders werden zelf werden beheerd, in een 
coöperatieve vorm.’14 Zolang de arbeiders goeddeels on-
georganiseerd bleven zou van dit laatste niet veel terecht 
komen. 

Woekeren met ruimte: aanbouw en verbouw

Ook gedurende de laatste twee decennia van de negen-
tiende eeuw maakte het Goudse bedrijfsleven gouden 
tijden door waardoor de vraag naar arbeidskrachten 
groot bleef. De Goudse bevolking klom naar 22.000 in 
1900. Ten opzichte van 1850 was er sprake van een ver-
dubbeling. Het overgrote deel van de mensen woonde 
in de binnenstad. De oude Middeleeuwse binnenstad 
fungeerde nu als een knellend keurslijf. Aannemers en 
huiseigenaren roken hun kans. De weinige open ruimte 
die er nog was, werd in rap tempo volgebouwd. Soms 
met arbeiderswoningen, zoals het pas ontdekte complex 
aan de Vest of het in 1898 gebouwde Oranjehofje aan 
de Raam waar tien kleine arbeiderswoningen werden ge-
bouwd. In de meeste sloppen en stegen, ging het toch 
vooral om aanbouw en splitsing van bestaande panden. 
In werkplaatsen, stallen en pakhuizen op achtererven 
werden kamers getimmerd met de bedoeling deze af-

zonderlijk te verhuren. De woningen waren klein, geho-
rig, tochtig en vochtig.  Vanwege het gebrek aan sanitair 
– het gemak moest vaak met meerdere gezinnen wor-
den gedeeld – liet ook de hygiëne te wensen over. Om 
over de brandveiligheid maar te zwijgen. Het onderhoud 
schoot meestal te kort. Huurders vroegen er ook niet 
om, bang dat de verbetering door een huurver hoging 
werd gevolgd. Afbraak en verval vormden in de sloppen 
dan ook een normaal beeld: kapotte afvoeren, gebroken 
ruiten, vermolmde vloeren, verveloze kozijnen en lek-
kende daken.15 

Zo vulde de stad zich met ´nieuwe woningen´, die 
vaak niet meer dan twee kamers telden. Deze waren 
vooral te vinden in het Raamgebied, de straten rond 
de Groeneweg en de Nieuwe Haven. In een aantal ste-
gen, zoals de Vissteeg tussen de Lage Gouwe en Ach-
ter de Vismarkt, het Klooster aan de Nieuwe Haven en 
de  Petroliebuurt aan de Raam zijn de sporen van deze 
bewoning ook nu nog zichtbaar. Anders is dit bij de ge-
renoveerde en daarom nog steeds bewoonde Looier-
spoort, een steeg tussen de Lange Groenendaal en de 
Turfmarkt, die vroeger ook wel de Duvelspoort werd ge-
noemd. Hier werden in 1879 twaalf huisjes gebouwd, elk 
bestaande uit één vertrek op de begane grond en een 
zolder. Ook hier woonden vaak grote gezinnen. Dat de 
gevels niet precies tegenover elkaar staan begunstigde 
de lichtval.

Dat de woningen niet aan alle eisen voldeden, was ook 
toen al bekend. Zo bleef de wateroverlast de lager gele-
gen arme buurten teisteren. Soms was het een kwestie 
van puur ongeluk, zoals in 1887 toen een bediende van 
het gemaal tijdens zijn dienst in slaap was gesukkeld. 
Daardoor had hij de pompen te laat in werking gezet, 
waardoor de stad onaangenaam werd verrast met ex-
treem hoog water. Een groot aantal huizen, met name 
die van de arme gezinnen, liep onder. Omdat veel kin-
deren op de grond moesten slapen was de overlast daar 
het grootst, berichtte de Goudsche Courant.16 

Behalve wateroverlast vertoonden de woningen 
ook veel andere gebreken. De gemeentebouwmeester 
schreef in 1899 zelfs dat onder een stipte uitvoering 
van de gemeentelijke bouwverordening de helft van de 
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bebouwde gedeelten in de stad zou moeten worden af-
gebroken.17 Ook de vakbonden, die zich inmiddels in de 
stad hadden gevestigd, roerden zich. Het bestuur van de 
Goudse afdeling van het Algemeen Nederlands Werklie-
denverbond drong er in 1899 bij het gemeentebestuur 
op aan om een speciale commissie de huisvesting van de 
Goudse arbeiders te laten onderzoeken. Het gemeente-
bestuur ging hier niet op in.18

Bouwen buiten de grachtengordel

Zoals gezegd groeide de stad langzaam uit zijn voegen. 
Een goed beeld geeft het buurtoverzicht van de Gezond-
heidscommissie uit 1878. In de Raambuurt woonden 
toen 3.210 mensen. Volgens de huidige tellingen van 
Centraal Bureau voor de Statistiek woonden hier in 2010 
slechts 1.550 mensen. In de buurt, begrensd door de 
Westhaven en de Tiendeweg, woonden 2,528 mensen. 
In 2010 waren dit er 1.220.19

Buiten de singels werd er wel gebouwd maar veel te 
weinig. De nieuwe huizen die vaak in verenigingsverband 
werden gebouwd - zoals de enquêteurs in 1872 hadden 
bepleit -, waren hoofd zakelijk middenstandswoningen, 
bedoeld voor de gegoede burgerij. Een voorbeeld hier-
van is de Crabethstraat. Voor de arbeiders werd er nau-
welijks gebouwd. Ook niet door de grote bedrijven.

Pas na 1880 kwamen de bouwactiviteiten buiten de 
singels op gang. Dit gebeurde onder meer in de Korte 
Akkeren waar het gebied tussen de Wachtelstraat en de 
Prins Hendrikstraat werd volgebouwd. Tussen 1880 en 
1910 groeide de wijk van 1200 naar 3700 bewoners. Aan 
de oostkant van de stad verrezen de IJssellaan en delen 
van de Kadebuurt.20 De arbeiderswoningen in de Korte 
Akkeren waren het product van particulier initiatief. Zij 
vormden vooral een lange-termijn belegging voor de 
kleine middenstand, ambachtslieden en geschoolde ar-
beiders. Ten opzichte van de woonsi tuatie van veel ar-
beiders in de binnenstad, waren deze woningen vele ma-
len beter. Een gemiddelde arbeiderswoning in de Korte 
Akkeren was ongeveer drieëneenhalve meter breed en 
zeveneneenhalf tot acht meter diep. De voordeur gaf di-
rect toegang tot de voorkamer waarin zich één of twee 

De Looierspoort, bestaande uit 12 arbeiderswoningen gebouwd in 1879 
(Cornelis de Keizer, Empire Imaging)

13.  D.J. Wolfram, Vrij van wat neerdrukt en beklemt. Staat, gemeen-
schap, sociale politiek, 1870-1918,  Amsterdam 2003, pp.
14.  Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen, Verslag over den toe-
stand der arbeidende klasse alhier, 1872.
15.  A. van der Woud, p. 105.
16.  Goudsche Courant, 3 augustus 1887.
17.  B. de Wit, 2004,  pp. 393-394. 
18.  Ibidem.
19.  Gemeenteraad Gouda, Raadsverslagen 1878 en www.cbsinuw-
buurt.nl
20.  B. de Wit, De woonomstandigheden van de arbeiders en armen in 
Gouda van 1850 tot 1940, eigen uitgave 1976, p. 14-15.
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den – en een woonvertrek van minimaal 7,50 vierkante 
meter bevinden. Iedere woning moest over een eigen 
privaat kunnen beschikken, waarvan de deur niet mocht 
uitko men op een van de woonvertrekken of de keuken. 
Plus dat elke woning een aansluiting moest hebben op 
de plaatselijke waterleiding of in ieder geval gebruik kon 
maken van een eigen gemetselde put. Verder bevatte de 
verordening bepalingen met betrekking tot het brand-
gevaar en de vochtregulering in de woningen. Verplichte 
roosters zorgden voor een goede luchtcirculatie.23

De Woningwet maakte ook de weg vrij voor de wo-
ningcorporaties, die voor de bouw van zoge heten wo-
ningwetwoningen een rijkslening konden aanvragen, 
zonder dat zij beschikten over een eigen kapitaal. Ook 
kon financiële steun worden verleend bij het dekken van 
exploitatietekorten. Ten slotte was er de mogelijkheid 
van onteigening van gronden of gebouwen ‘in het belang 
van de volks huisvesting.

In het hele land werden nu corporaties opgericht. Om 
in aanmerking te komen voor overheids steun moesten 
zij uitsluitend werkzaam zijn in het belang van de verbe-
tering van de volkshuisvesting en formeel zijn toegelaten 
door de minister van Volkshuisvesting. Na een trage start 
nam het aantal toegelaten woningbouwverenigingen na 
1910 geleidelijk toe. 

bedste den bevonden. Verder hadden de huizen een ach-
terkamer, soms een bijkeuken, een klein achtererf en 
een bovenverdieping met twee kamers. In 1900 woonden 
hierin gemiddeld vijf personen.21

Het gevolg van deze nieuwbouwprojecten was een 
eerste trek naar de buitenwijk. De mensen die het zich 
konden permitteren huurden een nieuwe woning in de 
Korte Akkeren of in de Kadebuurt. Zij die achterbleven 
behoorden veelal tot de absolute onderlaag van de sa-
menleving en daarmee veranderde ook het sociale karak-
ter in delen van de stad.22 

De Woningwet en de woningcorporatie

Overal in het land trof men toestanden als in Gouda aan. 
Steeds meer raakte men er dan ook van doordrongen dat 
particulier initiatief alleen niet de oplossing kon geven. 
Daarvoor waren de problemen in de volkshuisvesting te 
groot. Bovendien bouwde het gros van de particuliere 
aannemers alleen met een winstoogmerk. Waar men in 
de jaren zeventig nog afwijzend stond tegenover sociale 
wetgeving, drong vanaf de jaren tachtig steeds meer het 
besef door dat de overheid op terreinen als openbare 
gezondheid, arbeidsomstandigheden en wonen de regie 
moest nemen. In de Tweede Kamer drongen progressief 
liberalen en sociaal-democraten aan op sociale wetge-
ving. In 1901 kwamen uiteindelijk de Gezondheidswet en 
de Woningwet tot stand. De eerste stelde onder meer 
strenge eisen aan de hygiëne in en rond de woningen. De 
Woningwet, die in 1902 werd ingevoerd, verplichtte de 
gemeen ten tot het opstellen van bouw- en woningveror-
deningen, waarbij eveneens de hygiëne centraal stond. 
Tevens dienden gemeentebesturen de bouw van nieuwe 
wijken en buurten vast te leggen in uitbrei dingsplannen. 
Dit waren de voorlopers van de huidige bestemmings-
plannen. 

Gouda stelde in 1903 een nieuwe Bouw- en woning-
verordening vast, die geheel voldeed aan de eisen van 
de nieuwe wetgeving. Voortaan moest iedere nieuwe 
woning een oppervlakte hebben van 26 vierkante me-
ter. Daarin moesten zich een vertrek van minimaal 12 
vierkante meter – niet mee gerekend kasten en bedste-

Oude arbeiderswoningen aan De Vest. De woningen waren jaren lang 
in gebruik als opslag van een oud ijzerhandelaar. De woningen zullen 
worden hersteld en ter verkoop aangeboden (foto: Cornelis de Keizer, 
Empire Imaging)
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14 september 1912 werd zij als woningcorporatie in de 
zin van de Woningwet erkend. Dat laatste betekende 
ook dat zij in aanmerking kwam voor subsidie.26 Daarmee 
werd Het Volksbelang de eerste erkende woningcorpora-
tie in Gouda.

De eerste complexen: De Willem Tombergstraat
en Het Rode Dorp 

De eerste bouwprojecten van Het Volksbelang omvatten 
een complex van 73 woningen aan de Willem Tomberg-
straat en de Cornelis Ketelstraat en een complex van 132 
woningen in de nieuwe wijk het Rode Dorp. Met name dit 
laatste project was voor de nieuwe woningcorporatie het 
paradepaardje.  Het Rode Dorp zou worden gebouwd als 
een geheel nieuwe wijk, waarmee Het Volksbelang zijn 
stempel zou drukken op de Goudse volkshuisvesting. 
Het complex voldeed aan alle idealen van de vroeg twin-
tigste-eeuwse stedenbouw. Model stond het concept 
van (het) de tuinstad, naar het idee van de Engelse ste-
denbouwkundige Ebenezer Howard. Hij had de tuinstad 
in 1898 geïntroduceerd als de ideale woonomgeving. 
Tuinsteden waren nederzettingen die op enige afstand 
van de oude steden lagen. Ruimte en groen waren rij-
kelijk aanwezig in een besloten, intieme en geborgen 
vormgeving.27 Al deze elementen waren terug te vinden 
in het plan van het Rode Dorp. 

Speciaal voor de bouw van deze wijk had de vereniging 
vier flinke stukken grond aangekocht aan de noordwest 
zijde van de stad tussen de velden van de Winterdijk en 
de Nieuwe Gouwe. Het geheel lag op loopafstand van 
de binnenstad en niet al te ver van de fabrieken aan de 
overzijde van het water en aan de rand van het in 1901 
aangelegde Van Bergen IJzendoornpark. De architecten  
waren J.M. Bakker en de Gouwenaar H.J. Nederhorst. Op 
hun tekentafels ontstond een klein tuindorp bestaande 
uit acht blokken laagbouwwoningen verkaveld om een 
groen plein met speeltuin. De woningen voldeden vol-
ledig aan de normen van de nieuwe Woningwet en de 
Gemeentelijke Bouwverordening. De bouwkosten be-
droegen 2.170 gulden per woning.28

De zaken liepen echter anders dan verwacht. In de 

In Gouda namen de sociaal-democraten het voor-
touw. Op zondag 23 juni 1912 kwamen ne gen mannen 
bijeen in Melksalon Vredebest. Aan hun beroepen was af 
te lezen dat een deel tot de arbeidersklasse behoorde: 
een letterzetter, een kuiper, een stoffeerder, een fa-
brieksarbeider en een stoker, maar ook een goudsmid 
en een kantoorbediende.24 Hun doel was het bouwen en 
verhuren van degelijke en betaalbare woningen voor de 
Goudse arbeidersbevolking. In de melksalon werkten zij 
hun plan uit voor de oprichting van een eigen woning-
bouwvereniging voor de arbeidersbevolking van Gouda. 
Zij noemden hun vereniging ‘Het Volksbelang’. Hendrik 
Soufree werd voorzitter. Het doel was helder. De wo-
ningbouwvereniging zou ‘uitsluitend in het belang van 
de verbetering der volkshuisvesting te Gouda werkzaam 
zijn.’ Zij zette zich in voor de bouw van ‘hygiënisch inge-
richte woningen, die voldoen aan de behoeften van een 
werkmansgezin.’25 De officiële oprichtingsdatum was 30 
juni 1912.

In principe kon iedere Gouwenaar zich als lid van Het 
Volksbelang inschrijven. Dat de corporatie vanwege zijn 
verbondenheid met de sociaal-democratie hoofdzakelijk 
leden en sympathisanten van de Sociaal Democratische 
Arbeiderspartij trok, sprak voor zich. Elk lid werd tevens 
aandeelhouder voor een aandeel ter grootte van een be-
drag van 25 gulden. Dat was voor het toenmalige budget 
van een arbeider een enorm bedrag. Het kon dan ook 
in termijnen worden voldaan. De minimale afdracht be-
droeg 10 cent per week. In ruil voor dit bedrag ontving 
het nieuwe lid een kleurig aandeel. Het Volksbelang was 
de eerste erkende woningbouwvereniging in Gouda. Op 

21.  W. Denslagen, Gouda, Zeist 2001, p. 469.
22.  A. van der Woud, p. 49.
23.  Bouwverordening Gemeente Gouda 190, sahm, Archief Secre-
tarie, 1813-1921, inv. 2898.
24.  Archief Het Volksbelang, sahm, doos 1. 
25.  Statuten van Het Volksbelang, Archief Het Volksbelang, sahm, 
doos 3. 
26.  Archief Het Volksbelang, doos 1.
27.  M. van Rooijen, ‘Politieke achtergronden van de tuinstad’, in 
P.M.M. Klep e.a. (red), Wonen in het verleden. Ekonomie, politiek, volks-
huisvesting, cultuur en bibliografie, Amsterdam 1987, pp. 157-170.
28. Archief Het Volksbelang, doos 1.
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gemeenteraadsvergadering van 2 september 1913 wer-
den de bouwplannen voor het Rode Dorp voor het eerst 
behandeld. Aangezien het gemeentebestuur een jaar 
eerder had aangegeven ‘zich niet geroepen te voelen tot 
het bouwen van goedkope arbeiderswoningen, wonin-
gen voor minvermogenden  en dus zeker niet van huur-
woningen in het algemeen’ werden de plannen van Het 
Volksbelang  door een deel van de raadsleden toege-
juicht. Het raadslid Van der Torren vond vooral de ligging 
van de wijk goed.

Bovendien ligt het in de onmiddellijke nabijheid van 
ons grootste park, zoodat de bewoners van dit nieuwe 
stadsgedeelte daarvan een ruim gebruik kunnen maken, 
wat voorzeker voor hun gezondheid, de ontwikkeling 
hunner kinderen van zeer veel belang is; en zeer veel zal 
bijdragen om hen liefde voor de natuur te doen krijgen 
en het schoonheidsgevoel meer te ontwikkelen. 

Hierover liepen de gedachten uiteen. Een ander raads-
lid was namelijk bang dat de arbeidersjeugd uit het Rode 
Dorp het Van Bergen IJzendoornpark als speelplaats zou 
kiezen en vernielingen aan zou richten. Ook zou zo´n ar-
beiderswijk de kopers van de nog te bouwen luxe villa´s 
in het park kunnen afschrikken. Welke welgestelde Gou-
wenaar wilde nu naast een arbeiderswijk wonen. Deze 
argumenten laten wel zien welk beeld de gegoede bur-
gerij van de arbeidersbevolking had. Ten slotte vond men 
de afstand van de woningen naar de fabrieken te groot, 
waardoor de arbeiders iedere dag een flink eind moesten 
lopen.29

Veel meer hout sneed het verweer van het katholieke 
raadslid, de architect Dessing. Hij vond het aantal te bou-
wen woningen te groot en waarschuwde voor leegstand. 
Hij stelde voor om slechts 73 woningen te bouwen in het 
Rode Dorp en veertig in de Willem Tombergstraat. Dat 
aantal zou voorlopig voldoende moeten zijn. Het college 
van burgemeester en wethouders wilde vervolgens dat 
Het Volksbelang voorrang gaf aan de bouw van een com-
plex aan de Willem Tombergstraat, ‘dat moest dienen 
om oude van dagen een geschikte woning te geven.’ In 
moderne taal betrof het hier de bouw van seniorenwo-
ningen: kleine eenvoudige rijtjeshuizen.30 Hier was blijk-
baar op dat moment een grote behoefte aan. 

29. Gemeente Gouda, Vergadering gemeenteraad, 2 september 
1913.
30. Gemeente Gouda, Vergadering gemeenteraad, 2 september 
1913. 
31.  Het Volksbelang, Jaarverslag 1916, sahm.
32.  Zie ook: R. van der Wal, 100 jaar Mozaïek Wonen Het Volksbelang, 
Mozaïek Wonen 2012.
33.  Het Volksbelang, Jaarverslag 1916, sahm.
34.  R. van der Wal, 2012. 

Woningwetwoningen in de Willem Tombergstraat. Zoals dit straatbeeld 
laat zien ontbreken de ‘ouden van dagen’ (sahm)

Het Rode Dorp (sahm)
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Over het algemeen voldoen de woningen zeer goed aan 
de gestelde eischen van ruim en fris te zijn. Het geheel 
vormt een heel mooi gezicht. De ruime bouw, de breede 
straataanleg, het prachtige plantsoen, het flinke speel-
terrein, alles getuigd van goed uitgevoerde plannen.

De woningen waren modern, tochtvrij en voorzien van 
een binnen-wc en stromend water. Daarnaast werd de 
onbebouwd gebleven grond tussen de Winterdijk en de 
Noorderstraat aan leden van de vereniging verhuurd als 
zogeheten ‘turfgrond’, bestemd voor volkstuintjes. De 
animo om daar een eigen tuin te beginnen was groot. In 
een mum van tijd was het hele terrein verhuurd.34

Tot slot

Met de Willem Tombergstraat en het Rode Dorp, zette 
het Volksbelang de eerste stappen op de weg naar een 
moderne volkshuisvesting.  In 1918 kreeg de woningcor-
poratie gezelschap van het Rooms Katholieke St. Joseph. 
Een jaar later werd het neutrale Ons Ideaal opgericht. 
De protestants christelijke corporatie De Goede Woning  
sloot in 1920 de rij. Deze vier woningcorporaties gingen 
na enkele interne reorganisaties en fusies in 2005 op 
Mozaïek Wonen. Samen beheerden zij toen zo’n 7.000 
woningen. De oude woningcorporaties zijn veranderd 
van verenigingen waarin bestuurders zich geheel belan-
geloos inzetten, tot professionele werkorganisaties. Dat 
betekent niet dat de idealistische kantjes inmiddels zijn 
afgesleten. Mozaïek Wonen vervult nog steeds een ster-
ke sociaal-maatschappelijke taak in de stad. Zo werkt 
zij voortdurend aan de leefbaarheid in de wijken. Niet 
alleen de verbouwing van de Parochiekerk in de Korte 
Akkeren tot Gezondheidscentrum is hier een voorbeeld 
van, maar ook het niet geheel onomstreden sociaal pen-
sion in Bloemendaal.

Het originele Rode Dorp is inmiddels gesloopt. Op haar 
plaats verrijst nu een kleine nieuwbouwwijk met daarin 
24 huurwoningen. Deze zullen nog deze zomer worden 
opgeleverd. De bouw van dit project – zeg maar Rode 
Dorp 2.0 – wordt gerealiseerd door Mozaïek Wonen. 

Mede door de inzet van het raadslid Van de Ree, die 
ook commissaris van Het Volksbelang was, ging de bouw 
van het Rode Dorp toch door. In oktober 1913 stelde de 
gemeente een bedrag van 138.000 gulden beschikbaar 
voor de bouw van de nieuwe wijk. Voorwaarde was wel 
dat er minder woningen werden gebouwd. Van de oor-
spronkelijk 132 te bouwen woningen werden er maar 69 
gerealiseerd. En dit onder het strikte beding, dat eerst 
het complex Willem Tombergstraat werd gebouwd. Het 
Volksbelang had weinig keus en begon in 1914 met de 
bouw van de bejaardenwoningen, waarvan de eerste in 
1915 werden opgeleverd. Van die oorspronkelijke be-
stemming kwam overigens weinig terecht. Bijna alle wo-
ningen werden door jong gehuwden betrokken. Slechts 
in één geval werd een woning verhuurd aan senioren.31

De bouw van het Rode Dorp ging in 1915 van start. 
Dit ging niet geheel zonder problemen. Een van de aan-
nemers ging nog tijdens de bouw failliet. Het bestuur 
moest haastig op zoek naar een nieuwe aannemer en 
vond deze na bemiddeling van Nederhorst in Den Haag. 
Dit bedrijf kon echter het werk niet voor de oorspron-
kelijke bouwprijs uitvoeren en dus ging de rekening met 
8.000 gulden omhoog. 32

Ook gingen er geruchten dat architect Bakker tijdens 
de bouw een aantal bouwkundige aanpassingen zou heb-
ben gedaan, die in strijd waren met de bouwvergunning. 
Hierdoor zou hij hebben bespaard op de bouwkosten. 
Het gemeentebestuur liet dit onderzoeken, maar kon 
niets ten laste van de architect, noch Het Volksbelang 
vinden. Volgens het bestuur van de woningcorporatie 
was het allemaal laster, vermoedelijk rondgestrooid door 
enkele particuliere aannemers of verhuurders. Het was 
bekend dat zij de woningcorporatie als een bedreiging 
zagen, een concurrent die in hun vijver viste. Op deze 
manier probeerden zij Het Volksbelang in een kwaad 
daglicht te stellen.33

Op 17 april 1916 werden de eerste woningen door 
de nieuwe bewoners betrokken. Of de nieuwe wijk zijn 
naam ontleende aan de politieke kleur van Het Volksbe-
lang of aan de rode dakpannen die de wijk zijn typische 
kleur gaven, is nooit helemaal duidelijk geworden. Vol 
trots vermeldde het bestuur in zijn jaarverslag:
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Gedreven cameraman
in memoriam: fer groeneveld (1939-2012) 

Nico Habermehl

Met een rotsvast vertrouwen na mijn vakan-
tie Fer Groeneveld weer te spreken, ben ik 
op reis gegaan. Het mocht niet zo zijn. Bij 
mijn thuiskomst lag bovenop de post een 
rouwkaart met de mededeling dat Fer op 23 
juli was overleden. Het deed mij goed dat ik 
bij de condoleance en de afscheidsplechtig-
heid op zaterdagmiddag 28 juli aanwezig 
kon zijn. Wat rest zijn de vele herinneringen 
aan de opnamen van Verrassend Gouda en 
Vensters op Gouda, waaraan ik samen met 
hem en Jane ter Steege zoveel plezier heb 
beleefd.

Uiteraard kende ik Fer al een reeks van jaren als de man 
van Gouwestad TV. Een enkele keer werkte ik mee aan 
een opname. Dat bleef zo tot 2007 toen mij het verzoek 
bereikte een programma te presenteren over het verle-
den van Gouda. Fer bleek meer nog dan ik had gedacht 
een gedreven programmamaker, die zich niet ontzag als 
het ging om mooie en aansprekende beelden. Knielend 
in de sneeuw bij tien graden vorst, klimmend over een 
hek dat hem het zicht benam of kruipend in de donkere 
gewelven van een oude kapel, niets vormde voor Fer een 
belemmering.

Als cameraman beschikte Fer over een grote creativi-
teit. Telkens moest een andere positie worden ingeno-
men, waarbij hij de achtergrond altijd met zorg uitkoos. 

Verrassende details zette hij op de film om die later in 
het programma als illustratiemateriaal in al zijn schoon-
heid te laten zien. Hij had daarbij een scherp oog voor de 
lichtinval. Daarmee wist hij als een filmende Rembrandt 
de beelden glans te geven. En als een opname niet naar 
zijn zin was, dan pakte hij zijn camera en maakte nieuwe 
filmbeelden.

Tussen de bedrijven door werd tijd ingeruimd voor 
een kop koffie en soms een pannenkoek of broodje. 
Lang duurden de pauzes nooit, want er moest worden 
gewerkt. Elke maand een nieuwe aflevering. Daar week 
Fer niet van af. Veel energie ging zitten in het monteren 
van de opnamen. Urenlang werd er gepast en gemeten, 
geknipt, ingevoegd en vervolgens alles nog eens tech-
nisch geperfectioneerd. Daarna volgde de première in de 
studio. Was die goedgekeurd, dan maakte hij de opname 
gereed voor uitzending.

Op deze wijze is een reeks veel bekeken afleveringen 
over historisch Gouda gemaakt, die ook voor komende 
generaties waardevol is. Het is met recht een tijdsdocu-
ment. Bovenal was dit de verdienste van initiatiefnemer, 
regisseur en cameraman Fer Groeneveld. Ik zal hem mis-
sen, niet alleen als cameraman, maar bovenal als per-
soon. Een creatief en wijs man is niet meer. Het gesprek 
dat ik op 4 juli met hem had was het laatste. 

(foto: Arie ter Steege)
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goudana

Rector Westerhovius (1677-1738),  
een miskend talent

Paul H.A.M. Abels

Soms drukt de geschiedschrijving mensen een ne-
gatief stempel op, waar zij maar moeilijk vanaf ko-
men. Deze constatering gaat zeker op voor Arnol-
dus Henricus Westerhovius (Westerhoff ), die van 
1711 tot zijn overlijden in 1738 rector was van de La-
tijnse School in Gouda, de voorloper van het hui-
dige Coornhert Gymnasium. Het is een conrector 
van diezelfde school geweest, L.A. Kesper, die hem 
in het voorjaar van 1890 in een artikelenreeks in de 
Goudsche Courant een slechte naam bezorgde. In de 
artikelen van Kesper, in 1964 nog eens gebundeld in 
een boek van ‘die Goude’, wordt Westerhovius ten 
tonele gevoerd als hoofdverantwoordelijke voor het 
verval van de Goudse Latijnse School in de achttien-
de eeuw. Hij krijgt het verwijt dat hij zich meer met 
wetenschappelijke studie bezighield, dan met zijn 
eigenlijke schooltaak.1 Misschien wel mede daarom, 
dreigt de goede man in de vergetelheid te raken. In 
deze aflevering van Goudana zal worden nagegaan 
of Kesper het bij het rechte eind had. Daarvoor dui-
ken we in de notulen van het schoolbestuur en zul-
len ook de vruchten van zijn wetenschappelijke ar-
beid – die hun weerslag vonden in talrijke (deels in 
Gouda gedrukte) publicaties – in kaart gebracht en 
beoordeeld worden, zodat hopelijk een meer afge-
wogen beeld van Westerhovius zal ontstaan.

Portret van Johannes Henricus Westerhoff, Arn. Henr. Zoon 
(1727-1775). De zoon van de rector was achtereenvolgens pre-
dikant te Hellevoetsluis, Vlaardingen, Gouda en Amsterdam. 

1.  L.A. Kesper, Uit de geschiedenis van het stedelijk Coorn-
hert-Gymnasium te Gouda (Gouda 1964) 42.

123



124

Ti
di

ng
e 

20
12

Van Duitsen bloed

Rector Westerhovius werd rond 1677 als Arnold Heinrich 
Westerhoff geboren in Hamm in Westfalen, als telg uit 
een oud regentengeslacht.  Zijn moeder, Anna Christina 
Frensius, was een vrome vrouw die haar zoon aanspoor-
de veelvuldig te lezen in stichtelijke boeken.2 Aange-
nomen mag worden dat hier de basis werd gelegd voor 
de voorliefde van haar zoon voor de theologie en an-
dere wetenschappen. Arnold Heinrich werd ingewijd in 
de wetenschappen gedurende zijn studie aan het sinds 
1657 bestaande Gymnasium Illustre van Hamm, waar de 
theologie een van de drie disciplines was (naast filosofie 
en recht). De calvinistische signatuur van stad en school 
verklaren waarom hij voor zijn academische studie ver-
volgens zijn heil zocht in de Nederlanden. Op 27 novem-
ber 1700 werd hij als student uit Hammona-Markanus 
(Hamm in het graafschap Marck), ingeschreven in het 
album studiosorum van de Leidse universiteit.3 Daar zou 
hij gedurende zeven jaar colleges volgen, want in 1707 
disputeerde hij nog met de hoogleraar theologie Johan-
nes a Marck.4 Kort daarna keerde hij terug naar Duits-
land. In Kassel deed hij zijn kerkelijke examen, waarna hij 
door Philippus, landgraaf van Hessen-Philipsthal, werd 
aangesteld als hofprediker. Deze edelman, derde zoon 
van de re gerende landgraaf van Hessen-Kassel, had car-
rière gemaakt in het leger in de Nederlanden en stond 
op het punt zijn domicilie te kiezen in Den Haag, waar 
hij zijn oude dag wilde doorbrengen. Voor Westerhovius 
deed zich zo al snel de kans voor terug te keren naar de 
Nederlanden.

Predikant in Den Haag

Op 13 juli 1708 kocht ‘Philippe, lantgraef van Hessen’ een 
groot stuk grond nabij ‘de Scheveningschen Straetweg 
bij het Tolheck’. Op deze plek in Den Haag – waar nu het 
Vredespaleis staat – liet de graaf, die goed bevriend was 
met de Oranjes, een groot landhuis bouwen dat in de 
volksmond ‘Hessenhof’ ging heten. Gedurende dertien 
jaar zou de graaf hier zijn dagen slijten, tot hij in 1721 on-
verwacht overleed bij een bezoek aan een Kurort in Aken. 

Tekst van de inaugurele rede, die Westerhovius hield bij zijn aantreden 
als rector te Gouda in 1712, gedrukt door Johannes Endenburg.

Hij werd begraven in de Grote Kerk van Den Haag, waar 
een pompeus grafmonument nog aan hem herinnert. 5

De nog jonge Westerhovius heeft graaf Philips slechts 
korte tijd als hofprediker bijgestaan. Al snel werd hij 
door de Haagse gereformeerde kerk als voorganger inge-
schakeld. Zelf schrijft hij hierover in een voorrede op het 
eerste boek van hem dat in Gouda gedrukt werd:  ‘waer 
van ’s Graven haegs Bloeijende Gemeinte, in dewelke 
ik (het Hof van Sijne Hoog-Vorstelyke Doorluchtigheit, 
Philip, Landgrave van Hessen  enz. vaerwel gezegt heb-
bende) vier achter-een-volgende jaren de Bedieninge 
des Woords ende der Sacramenten heb waergenomen’. 
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J. van Hoogstraten gaf hoog op over het vermogen van 
Westerhovius om zijn gehoor te boeien:

Zal u Heer Westerhof verzaden,
Het hart verkwikken, en ‘t gemoed
Gelyk zyn zielopwekkend preken
Daar ‘t leerziek hart na hygd, en jaagd
En ‘s Gravenhaag met lof van Waagd6

Alle de beweringen van Westerhovius en de loftuitingen 
van zijn dichtende vriend ten spijt, lijkt het erop dat hij 
het in de praktijk niet verder heeft geschopt dan kandi-
daat-predikant, die zo nu en dan mocht inspringen. Op 
de lijst van gereformeerde predikanten van Den Haag en 
in de Haagse kerken raadsacta komt zijn naam namelijk 
niet voor en evenmin op de lijst van van de Franstalige 
Waals-gere formeerden.7 Wellicht dat een Hoog-Duitse 
spraak of accent hem moeilijk verstaanbaar maakte.  

In Den Haag vond Westerhovius ook zijn vrouw, Adri-
ana de Rouw, met wie hij op 22 novem ber 1711 in de 
Nieuwe Kerk aan het Spui in de echt werd verbonden 

door ds. Cornelis Bosch.8 Zij schonk hem zes kinderen, 
van wie drie zonen en een dochter de volwassen leeftijd 
bereikten. Ste pahnus Arnoldus (1713) werd jurist, Abra-
ham (1713) arts en Joannes Henricus (1727) zou predikant 
worden in onder meer Vlissingen en Gouda.9 De enige 
dochter van het echtpaar, Adriana Elisabeth (1720), ver-
huisde na het overlijden van haar vader in 1738 met haar 
moeder mee terug naar Den Haag.10

Het is maar de vraag of Westerhovius het predikambt 
uiteindelijk als zijn ware roeping beschouwde. Toen de 
Raden van stadhouder Willem III in 1711 pogingen in het 
werk stelden hem naar Leerdam te beroepen, gaf hij 
namelijk liever gehoor aan de lokroep van onderwijs en 
weten schap.

Rector in Gouda

De kans om wetenschapppelijk bezig te zijn, diende zich 
voor Westerhovius aan, toen de Goudse burgemees-
ters en pensionaris Bruno van der Dussen zich bij hem 
meldden met de vraag of hij rector wilde worden van de 
Goudse Latijnse School, als opvolger van de overleden 
Anthony Fabré. Van der Dussen, die veelvuldig in Den 
Haag moest zijn om de Goudse belangen te behartigen 
bij de Staten van Holland, was er door het schoolbestuur 
(College van Scholarchen) op uitgestuurd om Westerho-
vius te polsen.11 Hij klopte blijkbaar precies op het juiste 
moment bij hem aan. Drie weken voordat deze in het hu-
welijk zou treden met zijn Adriana, kreeg hij hiermee im-
mers de mogelijkheid van loop baan te veranderen én een 
forse salarisverhoging in de wacht te slepen. In het con-
tract dat de Schol archen op 1 november 1711 met hem 
sloten en een dag later door de burgemeesters van Gou-
da werd goedgekeurd, werd de nieuwe rector voor een 
periode van zeven jaar een jaarlijkste toelage van 850 
gulden toegekend. Bovendien mocht het echtpaar gratis 
zijn intrek nemen in een dienstwoning aan de Groene-
weg, naast de in het voormalige Cellebroederklooster 
gevestigde school. Zij zouden daar mogen blijven wonen 
tot het einde van het dienstverband, met de belofte dat 
hij tussentijds geen andere betrekking zou aannemen.

Met de keuze van Westerhovius voor het Goudse rec-

2.  Voorreden op zijn Trappen des genadenthroons, oktober 1712. Zie 
ook G. Vrolikhert, Vlissingsche Kerkhemel, ofte Levenbeschryving van 
alle de hervormde Leraren (Vlissingen 1758) 314 (levensbeschrijving 
zoon Johannes Henricus) en Nieuw Nederlandsch Biographisch 
Woordenboek, V, 115-116.
3.  W.N. du Rieu, Album Studiosorum Academiae Lugduno Batavae 
1575-1875  (Den Haag 1875) 763. 
4.  Arnoldus Henricus Westerhovius, Disputatio theologica de cen-
tum & viginti annis hominis à Deo statutis. Ad Genes. Cap. VI. Vers. 
3. Praes.: Johannes à Marck, Lugduni Batavorum, apud A. Elzevier 
typ., 1707.
5.  Elsevier’s Geïllustreerd Maandschrift, (1903/7) 13-14.
6.  Voorreden op zijn Trappen des genadenthroons, oktober 1712 en 
gedicht J. van Hoogstraten.
7.  Collectie W.M.C. Regt, predikantenlijsten, Centraal Bureau voor 
Genealogie; Gemeentearchief Den Haag, Archief NH-Kerk, ker-
kenraadsacta..
8.  Gemeentearchief Den Haag, Trouwregisters NH Den Haag.
9.  sahm, doopboeken NH Gouda.
10.  Gemeentearchief Den Haag, attestaties NH Den Haag
11.  sahm, Archief Scholarchen Latijnse School Gouda, notulenboek. 
Ook de hierna volgende informatie is ontleend aan dit notulen-
boek, dat zowel in de kladversie als in het net bewaard is gebleven.
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toraat lijkt een einde te zijn gekomen aan zijn werkzaam-
heden als predikant. Toch werd hij ook na zijn komst 
naar Gouda in zijn eigen publi caties, maar ook door de 
scholarchen steeds weer ‘rector en dienaar des Woords’ 
genoemd. Wellicht betekent dit dat hij van tijd tot tijd 
nog op de kansel stond, maar maar ook hiervoor zijn 
geen aanwijzingen.

Als rector trof Westerhovius een school in verval. Zijn 
voorganger had nog tot op hoge leeftijd zijn ambt moe-
ten bekleden. De Scholarchen weigerden diens wens in 
te willigen om hem met pensi oen te laten gaan en wisten 
hem uiteindelijk met een salarisverhoging toch over te 
halen langer te blijven. Het heilige vuur leek bij de man 
niettemin gedoofd en bij zijn overlijden op 19 oktober 
1711 was het duidelijk dat de leiding van de school hoog-
nodig verjonging behoefde. Met de ongeveer 35-jarige 
Westerhovius meenden de scholarchen een geschikte 
kandidaat naar Gouda gehaald te heb ben, die ook als 
wetenschapper een goed uithangbord voor de school 
zou kunnen zijn.

Waarschijnlijk heeft Westerhovius aanvankelijk de no-

dige moeite gehad te wennen aan zijn nieuwe functie 
en orde op zaken te stellen. Twee jaar na zijn aantre-
den namen de Scholarchen in overleg met de rector een 
aantal maatregelen die de school meer glans en uitstra-
ling moesten geven. Zo werd besloten gulden penningen 
te laten slaan voor alle leerlingen die de overstap naar 
de univer siteit maakten, werden de prijzen van de aan 
te schaffen schoolboeken gereguleerd en werd bepaald 
dat de rector en zijn mededocenten (de conrector en 
de praeceptoren) de examens consequent in het Latijn 
moesten afnemen. Opmerkelijk is verder dat de Scho-
larchen het nodig vonden te bepalen dat leerlingen noch 
leraren in zogeheten ‘Japansche rokken’ (zijden kamer-
jassen) op school mochten verschijnen, die overal in 
Holland zeer in de mode waren. Het schoolbestuur was 
niet gediend van dergelijke modegrillen en gelastte dat 
iedereen decente kleding zou dragen.

Voor Kesper waren deze bepalingen voldoende om 
te concluderen dat het onder Westerho vius op school 
een bende moet zijn geweest. In werkelijkheid lijken de 
Scholarchen zeer ingenomen met hem. Al in 1717 kreeg 
hij structureel honderd gulden extra toegelegd, bovenop 
zijn toch al be hoorlijke salaris, in 1721 eenmalig nog zo’n 
bedrag als vervangingstoelage. En toen Westerhovius in 
1726 zijn bewerking van een werk van de Latijnse dichter 
Terentius het licht liet zien en vooraf liet gaan door een 
opdracht aan zijn broodheren, gaven de daarmee zeer 
vergulde Scholarchen hem een beloning van 160 gulden.

Pas begin jaren dertig steken klachten over de gang 
van zaken op school de kop op. Dat is dezelfde periode 
waarin Westerhovius een hoge productiviteit aan de dag 
legde in het vertalen en uitgeven van boeken. Bovendien 
roerde hij zich in die dagen nog nadrukkelijker dan voor-
heen als librijemeester. In deze bestuursfunctie van de 
bekende stadsboekerij in de Sint-Janskerk was hij nau-
welijks af te remmen in het aanschaffen van kostbare 
en bijzondere boekwerken.12 Zijn reguliere school werk 
lijkt nu wel te hebben geleden onder zijn passie voor 
het boek. In 1731 zagen de Schol archen zich dan ook 
genoodzaakt stevige maatregelen te nemen ‘tot voorko-
minge van verder verval in de discipline en goede ordre 
in de scholen en tot wegneeming van de klagten’. 

Links: toegangspoortje van de Goudse Latijnse School aan de Groene-
weg, met pilasters met Korintische kapitelen, waarboven venster met 
driehoekig fronton (gedateerd 1666) en gebeeldhouwde zijstukken met 
bloemen, vruchten en boeken. Het poortje toont op het fries onder de 
kroonlijst de Latijnse tekst Praesidium atque decus, quae sunt et gaudia 
vitae formant hic animos Graeca Latina rudes, door Kesper vertaald als: 
Om tot een steun eens te zijn, tot een sieraad en vreugd in het leven, 
vormen het Grieks en Latijn hier het ruwe gemoed.
Rechts: notulenboek van het College van Scholarchen van de Latijnse 
School in Gouda (Streekarchief Midden-Holland).
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Met de voorschriften van de Scholarchen werden niet 
alleen de rector, maar ook de leerkrachten en leerlingen 
‘tot de orde geroepen’. De rector, conrector en praecep-
toren moesten het goede voorbeeld geven door altijd tij-
dig (ad punctum horae) aanwezig te zijn op school. De 
rector moest er zorg voor dragen dat met het slaan van 
de stadsklok (in de toren van de St.-Janskerk) ‘s morgens 
en ‘s avonds ook de schoolklok geluid zou worden, zodat 
alle leerlingen op tijd op school kwamen, waarna met-
een gebeden moest worden. Daarna zouden de deur aan 
de straatzijde en het hek binnen het schoolhuis gesloten 
worden, waarna de schoolmeesters en de leerlingen bin-
nen moesten blijven tot de klok weer werd geluid. De 
rector moest verder maandelijks aan de scholarchen rap-
porteren welke leerkrachten te laat binnen waren geko-
men of te vroeg weggingen. De Scholarchen bepaalden 
verder dat alle leerkrachten in het Latijn les dienden te 
geven. Alleen voor de nieuwkomers mochten zij hun les-
sen ‘verduijtschen’. De leerlingen moesten in het Latijn 
antwoorden en ook in deze taal met elkaar communice-
ren.

Rector Westerhovius kreeg opdracht genoemde bepa-
lingen ter kennis te brengen van alle betrokkenen en hen 
aan te zeggen dat het de Scholarchen menens was. Als 
ultiem dreigement voegden zij hieraan toe dat er geen 
traktement zou worden betaald, als de goede orde en 
discipline op school niet op korte termijn zou worden 
hersteld en de gerechtvaardigde klachten zouden zijn 
weggenomen. Deze aanpak vond ook goedkeuring bij 
het stadsbesuur.

Dichter voor de elite

Na deze forse ingreep van de Scholarchen in de gang 
van zaken op de Latijnse School verstomden de klachten 
en lijkt Westerhovius weer een goede balans te hebben 
gevonden tussen zijn schooltaken en zijn wetenschap-
pelijke, literaire en bibliofiele nevenactiviteiten. Als ‘op-

perschoolmeester’ en leermeester van vele welgestelde 
leerlingen genoot hij groot aanzien en bewoog hij zich 
gemakkelijk in Goudse regentenkringen. Ook in zijn 
functie van librijemeester, die hij vervulde van 1724 tot 
1729 en van 1731 tot 1734, trof hij vooraanstaande stads-
genoten aan de vergadertafel, zoals dominee Ber nardus 
de Moor en de eerdergenoemde Bruno van der Dussen. 
In dit gezelschap was hij als ‘vurige bibliofiel zelfs zeer 
dominant en dwingend. Dat Westerhovius niettemin een 
graag geziene persoon was, blijkt uit de vele gelegen-
heidsgedichten in het Latijn én het Nederlands die hij 
in de loop der jaren op verzoek schreef bij huwelijken, 
begrafenissen en andere rites de passage van burge-
meesters, vroedschapsleden en andere vooraanstaande 
Gouwenaars.13

De gelegenheidsgedichten van Westerhovius werden 
veelal op een groot vel (plano) gedrukt of met werk van 
anderen opgenomen in speciale gedichtenbundeltjes. 
Zo schreef hij in 1726 een ‘Huwelyks-zang’ voor Gerrit 
Boon en jonkvrouwe Jacoba Ostade in een boekje dat ge-
drukt werd door Willem en Johannes van Es, boekdruk-
kers op de hoek van de Kerksteeg. In hetzelfde jaar zag 
een lofdicht het licht, geschreven ter gelegenheid van de 
benoeming van Vincent van Eyck tot stadssec retaris. In 
1728 werd mr. Gerardus Henricus Storm dichterlijk be-
wierookt wegens zijn verkiezing tot Vroedschap en een 
jaar later dr. Gualterus de Moor van Immerzeel bij zijn 
uitverkiezing tot burge meester. Andere voorbeelden zijn 
twee gedichten uit 1729 ter gelegenheid van het huwe-
lijk van mr. Adrianus van Groenendijck, vroedschap en 
schepen van Gouda, en Anna Elisabet de Bierman (een in 
het Latijn en een in het Nederlands) en een lofdicht uit 
1735 op de intrede van ds. Cornelis Jansz. Guillebert als 
predikant van de Waalse gemeente te Gouda.

Schrijver en vertaler

De grootste bekendheid verwierf Westerhovius echter 
niet als rector of door zijn gelegen heidsgedichten, maar 
als auteur, redacteur en vertaler van een groot aantal in 
druk verschenen boek-werken.14 Vrijwel onmiddellijk na 
zijn komst naar Gouda begon hij met publiceren. Zijn 

12.  W.A. Zuijderhoudt-Hulst, Geschiedenis van de Goudse Librije ge-
durende het verblijf in de St. Janskerk (Meppel 1976) 90-94.
13.  Gelegenheidsgedichten in sahm en Koninklijke Bibliotheek.
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oratie, dat wil zeggen zijn rede ter gelegenheid van zijn 
aantreden als rector van de Latijnse School, verscheen 
in 1712 bij boekdrukker Johannes Endenburg. Nog in 
hetzelfde jaar verscheen zijn eerste zelfstandige werk, 
ditmaal bij de Goudse drukker Lukas Kloppenburg. Het 
betrof een Nederlandse vertaling van De trappen des ge-
nadenthroons van Jesus Christus van Ph.J. Tileman, een 
stichtelijk boek dat meteen een van zijn meest succes-
volle uitgaven zou worden en veelvuldig werd herdrukt. 
Een tweede suc cesvolle uitgave was de reeds genoemde 
bewerking van de Coemediae sex van de Latijnse dich-
ter Terentius, bedoeld voor de Latijnse scholen en tot in 
onze tijd gebruikt. Dit werk verscheen niet Gouda, maar 
bij een Haagse drukker.

Daarna volgden nog meer vertalingen van theologische 
werken uit het Duits, zoals Johann Georg Heinsius’, Be-
knopte vragen uyt de kerkelyke historie des Nieuwen Tes-
taments, verschenen in de jaren 1727-1729. In dezelfde 
periode verscheen zijn vertaling van de Duitse theo-
loog Samuel Scheurer, getiteld Kort-bondige natuur- en 
schriftmatige landt-theologie, met een voorwoord van 
zijn oude leermeester Johannes à Marck. Maar ook ver-
talingen van Latijnse werken verlieten zijn studeer kamer 
aan de Groeneweg. In 1728 was dit Stephanus Vitus’ 
Apologie in dewelke het synode van Dor drecht ende het 
hervormd geloove worden verdedigt tegen de lasteringen. 
Van meer algemene aard was zijn vertaling van Johannes 
Hubners Algemeen kunstwoorden-boek der wetenschap-
pen, die in 1734 het licht zag en een bewerking van de 
Hieroglyphica of Merkbeelden der oude volkeren van Ro-
meyn de Hooghe (1735).

Naast vertalingen verzorgde Westerhovius ook diverse 
bewerkingen van populaire Latijnse schoolboeken. Zo 
werd het vanouds op de Hollandse scholen gebruikte 
Latina grammatica, oorspronkelijk van de hand van de 
bekende Gerardus Johannes Vossius, in 1735 door hem 
gecorrigeerd en geannoteerd. In dezelfde categorie werd 
nog vlak voor zijn overlijden in 1738 een nieuwe editie 
door hem verzorgd van het Lexicon Latino-Belgicum van 
Samuel Pitiscus.

Deze – lang niet volledige – opsomming van boekti-
tels laat zien dat Westerhovius als schrijver, vertaler en 

bewerker een enorme productiviteit aan de dag legde. 
Een deel van dit werk kwam direct ten goede aan het 
Latijn-onderricht op de scholen, een ander deel ontsloot 
Duitstalige kennisdomeinen voor een breder - Neder-
landstalig – publiek, een doelstelling die nauw aansloot 
bij zijn inzet als Librijemeester. Zijn meer theologisch-
getinte werken pasten goed bij zijn achtergrond als the-
oloog en predikant. De publicatielijst van Westerhovius 
vormt daarmee een goede afspiegeling van zijn inzet op 
de terreinen van kerk, school en wetenschap. Zo bezien 
verdient het negatieve oordeel van Kesper over Wester-
hovius dan ook bijstelling in positieve zin.

Waarde

De boeken van Westerhovius zijn in grote oplages ver-
schenen. De meeste werden op de markt gebracht door 
boekdrukkers van buiten Gouda. Alleen zijn eerste publi-
caties, vrijwel alle gelegenheidsgedichten en uitgaves die 
direct te maken hadden met de Goudse Latijnse School 
kwamen in Gouda zelf van de persen. Zo bezien heeft 
het Goudse drukkersbedrijf maar in beperkte mate ge-
profiteerd van de productiviteit van de rector. Daar staat 
tegenover dat hij met de consequente vermelding van 
zijn Goudse functie en diverse opdrachten in zijn boeken 
de stad op andere wijze brede naamsbekendheid heeft 
gegeven. Hedentendage zijn  de boeken van Westerho-
vius zeker niet zeldzaam, maar sommige edities zijn nog 
zeer gezocht. Zo wordt voor de Hieroglyphica bijna 1000 
euro gevraagd en moet voor de bewerking van van Teren-
tius als snel een bedrag van 450 euro neergeteld worden. 
Goedkoper zijn de Latijnse schoolboeken van Vossius en 
Pitiscus, waarschijnlijk door hun grote oplages. Daarvoor 
moet rond de 150 euro betaald worden. 

14.  Titels ontleend aan de Short Title Catalogue van de Koninklijke 
Bibliotheek.
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op een onverwacht juweeltje waarvan men 
in eerste instantie niet vermoedde dat dit 
een schat aan informatie kon opleveren over 
het dagelijkse leven in de achttiende eeuw. 
In dit geval zijn het de verslagen van de 
lijkschouwingen.1 Lijkschouwingen werden 
door de stadsarts en of de stadschirurgijn in 
opdracht van de baljuw en schout en sche-
penen van Gouda verricht om te achterhalen 
of er kwade opzet in het spel was bij de dood 
van een slachtoffer. Kortom de uitslag van 
deze lijkschouwingen bepaalde of men de 
dode kon begraven of dat justitie ingescha-
keld moest worden.
In totaal werden over de periode van 4 au-
gustus 1683 tot 17 december 1778 308 lijk-
schouwingen verricht; de akten onthullen 
een scala van doodsoorzaken, variërend van 
een verdronken kleuter tot de schouwing 
van een slachtoffer van een roofmoord.

De schouwcedullen

Maar wat vertellen deze akten nog meer? Iedere akte be-
gon meestal met een ingedrukt zegel of met ‘Pro Deo’.2 

‘Ende hetselven bevonden in het water 
 versmoort te zijn’
95 jaar goudse lijkschouwingen, 4 augustus 1683 – 17 december 1778

Cees Doedeijns

1.  L. A. Kespers, Inventaris der Oude Rechterlijke Archieven van 
Gouda (zp, zj). In het vervolg aangeduid als samh, Gouda, ora. Het 
betreft hier samh, Gouda, ora-163 Schouwcedullen 4 augustus 1684 
– 27 december 1750 en samh, Gouda, ora-164 Schouwcedullen 18 
januari 1751 – 17 december 1793.
2.  Van de 311 akten zijn er 194 gezegeld, 91 Pro Deo, van 1 akte 
wordt vermeld dat dit een kopie van het origineel is en van de 25 
overige akten wordt niets vermeld.
3.  Voor het aantal schouwingen per stadsarts resp. stadschirurgijn, 
zie Bijlage 1.
4.  samh, Gouda, ora-163 fol. 273 dd. 4 september 1741.
5.  J. G. W. F. Bik; ‘Vijf eeuwen medisch leven in de stede van der 
Gouda’, in: Oudheidkundige Kring ‘Die Goude’, achtste verzame-
ling bijdragen (Gouda, 1955). p. 268, en p. 238.
6.  Thans de hoek van de Karnemelksloot – Pieter Pourbusstraat.

Daarna volgden de namen van de stadsarts en de stads-
chirurgijn, die verklaarden dat zij in opdracht van de bal-
juw, de schout en de schepenen van de stad Gouda het 
lichaam van een met name genoemd persoon hadden 
onderzocht, vaak met vermelding van leeftijd, adres en 
doodsoorzaak, waarna de datering van de schouw en de 
ondertekening van de akte volgde.3 Een voorbeeld van 
zo’n akte was de schouwing van Jan Hendrikse van Dor-
pen verdronken in de Karnemelksloot.4 Daniel Dolegius 
de Kedts en Philip Slingerland, respectievelijk stadsarts 
en stadschirurgijn5 verklaarden dat zij in opdracht van 
Hyeronimus Gaudanus Snels, de baljuw en schout van 
Gouda het lichaam van de 77-jarige Jan Hendrikse van 
Dorpen geschouwd hadden op de hoek van de Karne-
melksloot en de Bagijnekade.6 Tijdens dit onderzoek 
bleek dat het lichaam geen enkele uiterlijke verwonding 
vertoonde en de conclusie was dan ook, dat Jan Hendrik-
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se in het water gevallen en verdronken was. De akte werd 
afgesloten met de dagtekening en ondertekend door de 
twee artsen. 

Heel anders werd het als er wel sprake was van verwon-
dingen. Deze gevallen werden uitgebreid onderzocht. De 
artsen beschreven de toegebrachte verwonding(en) en 
welke wond de dood had veroorzaakt. Zo was Jan Rob-
berse, het slachtoffer was van een steekpartij. Hij lag 
thuis in zijn huis in de Lemdulsteeg met een steekwond 
in de rechterborst, die via het middenrif naar beneden 
ging tot in de bovenkant van de lever, waardoor een 
zware en niet te stelpen bloeding in buik en borst ont-
stond; de schouwers waren van mening dat de toege-
brachte wond de dood tot gevolg had gehad.7

De slachtoffers

Op enkele uitzonderingen na werd steeds melding ge-
maakt van het geslacht van het slachtoffer. In totaal ging 
het over 209 mannen en 96 vrouwen. Soms waren de li-
chamen dermate vergaan dat men niet meer in staat was 
om het geslacht vast te kunnen stellen. Dat was het ge-
val met het lichaampje van een pasgeboren baby dat in 
augustus 1741 in de stadsgracht buiten de Potterspoort 
was gevonden. Het lijkje verkeerde in een verre staat 
van ontbinding, zodat het niet mogelijk was de exacte 
doodsoorzaak en het geslacht te achterhalen.8 In de on-
derstaande grafiek zijn deze gevallen niet meegenomen.

Stadsarts periode aantal 
schou-
wingen

Gijsbert Cinq 1681-1683 2

Bartholomeus de Moor 1681-1689 8

Albertus Moeringh 1690-1700 5

Justus van den Bogaert 1704-1708 3

Georgius Boudens 1707-1723 26

Gualterus de Moor van Immerzeel 1717 1

A. van Noort 1717 1

Daniël Dolegius de Kets 1722-1741 12

Dirk de Vrije (als vervanger G. Boudens) 1728 2

Dirk de Vrije 1728-1741 72

Joannes Franciscus van Leempoel 1732 1

Bartholomeus Hermanus de Moor 1741-1782 129

J. Oostendorp (van buiten Gouda) 1743 1

Willem van der Hoeve 1751 1

Willem Griffioen 1765 1

Johannes Wilhelmus Meijnichus 1766-1779 4

Jan Bleuland 1781-1782 2

Jan van Breda 1793 1

geen stadsarts vermeld 38

Stadchirurgijn(s) periode aantal 
schou-
wingen

Jacobus Duval 1681-1722 36
Simeon van Es 1683-1708 17
Philips Polijn 1722-1738 18
Willem Slingerland 1724-1738 77
Philips Slingerland 1738-1762 111
Jan van Es 1737 1
Hero Hageman (van buiten Gouda) 1743 1
Jan van Stavel 1743-1763 3
Pieter van Willenswaard 1751 1
Cornelis Bleuland 1763-1782 50
Ferdinandus Kleynoodt (Bloemendaal) 1765 1
Adrianus Jongejan 1770 1
Jacobus van Steel 1793 1
geen stadschirurgijn vermeld 8

Grafiek 1: verdeling aantal mannen en vrouwen per kwart eeuw
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Grafiek 1: verdeling aantal mannen en vrouwen per kwart eeuw
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De doodsoorzaken

De doodsoorzaken kunnen in een zestal verschillende 
categorieën worden onderverdeeld. Verdrinking was de 
grootste categorie. Van de 308 lijkschouwingen hadden 
193 gevallen, dat is 63 procent, betrekking op de dood 
door verdrinking. In 39 gevallen, ofwel 12,7 procent, was 
er sprake van doodslag . Verder waren er 26 gevallen van 
zelfmoord (8,4 procent), elf ongevallen (3,6 procent) en 
één moord ( 0,3 procent. Van 38 gevallen (12,3 procent) 
bleef de oorzaak onbekend. 
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Grafiek3. Doodsoorzaken in aantallen

Verdrinking

Zoals al bleek was verdrinking een van de belangrijkste 
doodsoorzaken van de zeventiende- en achttiende-
eeuwse Gouwenaar. Van 176 drenkelingen (91,2 procent) 
was de leeftijd bekend. Deze varieerde van de tweejarige 
Mouris van Stok tot de 90-jarige Hendrik Pik uit het Ou-
demannenhuis.11 Om een beter inzicht te krijgen in de 
leeftijdsopbouw van de slachtoffers is de onderstaande 
grafiek 4 gemaakt waarbij de drenkelingen verdeeld zijn 
in groepen van 10 jaar. 

In grafiek 1 is duidelijk te zien dat het aantal sterfgeval-
len onder de mannen in de meerderheid was. Ook opval-
lend is dat de verhouding tussen de mannelijke en de 
vrouwelijke slachtoffers vrijwel gelijk was, dat wil zeggen 
ongeveer drie sterfgevallen onder de mannen, op één bij 
de vrouwen.

Als men naar de leeftijden van de slachtoffers kijkt, 
blijkt dat van 52 mensen (16,9 procent) te weten 33 
mannen, 17 vrouwen en twee kinderen, geen leeftijd is 
vermeld. Eén van die twee kinderen was nog geen dag 
oud en tijdens de geboorte gestorven, waarna het in het 
water was gegooid. Tijdens de schouw bleek dat het kind 
door nalatigheid ‘versuym’ tijdens de bevalling overle-
den was.9 De andere was door een kar overreden en ‘op 
staande voet’ gestorven. Om onbekende redenen zijn de 
naam en de leeftijd niet op de akte vermeld.10

De leeftijd van 177 mannen is wel bekend en varieert 
tussen de twee en de negentig jaar, de gemiddelde 
leeftijd was 36,4 jaar. De gemiddelde leeftijd van de 79 
vrouwen verschilt nauwelijks met die van de mannen 
en bedraagt 36,3 jaar. In grafiek 2 is de zuigelingen- en 
kindersterfte niet meegenomen, omdat deze niet in de 
schouwdecullen waren vermeld. 
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Grafiek 2: Leeftijden van de slachtoffers

7.  samh, Gouda, ora-163 fol. 36 dd. 9 februari 1711. 
8.  samh, Gouda, ora-163 fol. 271 dd. 3 augustus 1741.
9.  samh, Gouda, ora-163, fol 12, 4 oktober 1686. 
10.  samh, Gouda, ora-163, fol.14, 23 februari 1688. 
11.  samh, Gouda, ora-163, fol. 319 dd. 28 november 1744. Schou-
wing Hendrik Pik en ora-164, fol. 104 dd. 3 september 1764. 
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derscheid tussen buiten en binnen de stad. Van de 24 
drenkelingen stierven er veertien buiten en tien binnen 
de stadsmuren. Degenen die ‘buiten’ verdronken werden 
ook ‘buiten’ geschouwd. Soms, en alleen met uitdruk-
kelijke toestemming van het gerecht, kon het lichaam 
binnen de stad geschouwd worden. Zo werd het lichaam 
van Anna Flippe, verdronken in een sloot in de Korte 
Akkeren, na toestemming binnen de stad gebracht om 
haar in een huisje in de Hollen te schouwen.13 Een jaar of 
tien later ging men volgens dezelfde procedure te werk, 
toen de 22-jarige Jan Pieterse van de Vrijenhouff van de 
Haastrechtse brug was gevallen en in de IJssel verdronk. 
Ook in dit geval werd specifieke toestemming verleend 
om zijn lichaam naar zijn vaders huis in de Weipoort te 
brengen, waar het werd geschouwd en de dood door 
verdrinking officieel werd vastgesteld.14 

Een voorbeeld van een schouw buiten de stad is die 
op het lichaam van een vijftienjarige schippersknecht. 
De stadsarts en de chirurgijn gingen naar het schip waar 
deze Aldert Fokkensz uit Groningen over boord was ge-
vallen. Het hooischip waarop hij voer lag voor de stad en 
midden op de IJssel werd vastgesteld, dat hij ‘uiterlijk 
onbeschadigd in het water (was) versmoort’.15

In de akten worden 57 verschillende wateren ge-
noemd. De koploper onder de ‘gevaarlijke wateren’ was 
de Raam, waar in totaal zeven drenkelingen werden ge-
schouwd. Andere straten waar meerdere schouwingen 
verricht werden waren de Groeneweg, de Weijdepoort, 
de Haven, de Singel en de Karnemelksloot. Zij worden 
elk viermaal genoemd. De Nieuwehaven en het Pesthuis 
worden driemaal genoemd, zestien straten tweemaal en 
de overige straten maar één maal.

Niet altijd is duidelijk of de drenkelingen thuis, danwel 
elders werden geschouwd. In veel gevallen werd alleen 
een straatnaam genoemd ‘geschouwen het doode lig-
haam van Maarten van der Lomp, oud seven jaren, leg-
gende in de Vuijlsteeg’.16 In sommige akten werd meer 
informatie gegeven over de locatie ‘gevisiteert het doo-
de lighaam van Jan Hendrikse van Dorpen, oud omtrent 
seven & seventig jaaren, leggende op de Karnemelksloot 
op den hoek van de Bagijnekade’.17 Soms vonden schou-
wingen plaats in openbare instellingen, zoals in het Ca-
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grafiek 4. Verdrinking, leeftijden mannen en vrouwen in perioden van 
10 jaar

Bij de mannelijke verdrinkingsslachtoffers vallen twee 
leeftijdsgroepen op, namelijk die van 0 tot 10 en die van 
30 tot 40 jaar. Bij de vrouwen vallen drie groepen op, 
die van 0 tot 10 jaar met elf verdrinkingsslachtoffers, de 
groep van vrouwelijke tieners met 10 doden en de derde 
leeftijdsgroep, die van de 50 tot 60-jarigen met dertien 
verdronkenen. Kinderen onder de tien jaar liepen in een 
waterrijke stad als Gouda het grootste risico om te ver-
drinken. Zij konden in de regel niet zwemmen en wan-
neer de ouders hen vanwege drukke werkzaamheden 
uit het oog verloren was het risico dat zij in het water 
vielen groot. Onder kleuters is het aantal slachtoffers 
het grootst. Alleen al onder de vijfjarigen verdronken 
negen kinderen, onder wie zeven jongens. Jongens van 
vijf tot en met zeven vonden dus het meest de verdrin-
kingsdood. In alle gevallen luidde het eindoordeel ‘uit 
het water opgehaalt en hetzelve bevonden uiterlijk on-
beschadigt’. 

Van de 37 jonge slachtoffertjes werden er negentien 
thuis geschouwd en de anderen op een andere plaats. 
De locatie werd dan omschreven als ‘in een huis’ of ‘bij 
het Pesthuis’. Twee kinderen werden respectievelijk  
geschouwd ‘in een huys op de Veste bij het Vlamings-
poortje’ en ‘in een huys op ’t Waserf op de Groeneweg’.12 

Soms werd de plaats waar het kind verdronk genoemd: 
bij de Lazeruskade, in de Singel tussen de Kleiwegs- en 
Potterspoort, bij de Knorrenbrug bij het Pesthuis en in 
de Haven. Dit was niet altijd het geval. 

Ook bij de volwassenen werd de plaats van verdrin-
king niet altijd genoemd. Men maakte echter wel on-
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het feit dat het lichaam zich reeds in een verregaande 
staat van ontbinding verkeerde, werd als doodsoorzaak 
verdrinking vastgesteld.22 

Doodslag

De categorie ‘doodslag’ met 39 schouwingen kan wor-
den onderverdeeld in steekwonden, schotwonden en 
verwondingen die te maken hebben met geweld. In 92,3 
procent van de gevallen  was sprake van verwondingen 
door messteken. 

Bij de secties beschreven de artsen en chirurgijns de 
wonden die de dood wel en de wonden die de dood niet 
veroorzaakt hadden. Van alle secties met steekwonden 
bleek dat de meeste slachtoffers één dodelijke steek-
wond (72,2 procent) was toegebracht. Bij de anderen 
ging het om meerdere messteken. Ook beschreef men 
de verwondingen die op zich dodelijk, dus niet te ge-
nezen waren, en verwondingen waarbij de gevolgen van 
de steekwonden door bloedverlies, koorts of door het 
verval van krachten de dood tot gevolg had. Bijvoorbeeld 
in de schouwcedulle van Jan Gleijnen gaf de arts aan dat 
zijn verwondingen niet dodelijk waren, maar de gevolgen 
ervan wel. Hij was in de borst gestoken maar tijdens de 
sectie werd geconstateerd dat geen inwendige lichaams-

12.  A. Scheygrond, Goudse Straatnamen (Alphen aan den Rijn, 197).
13.  samh, Gouda, ora-163 fol. 40 dd. 21 augustus 1711.
14.  samh, Gouda, ora-163 fol. 68 dd. 24 september 1721. 
15.  samh, Gouda, ora-163 fol. 361, 26 mei 1747. 
16.  samh, Gouda, ora-164 fol 4, 27 apri 1751. 
17.  samh, Gouda, ora-163 fol. 273, 4 september 1741. 
18.  samh, Gouda, ora-164 fol. 173, 8 januari 1779. 
19.  samh, Gouda, ora-163 fol. 181, 15 januari 1732. 
20.  samh, Gouda, ora-163 fol. 144, 13 juli 1729. 
21.  samh, Gouda, ora-163 fol. 161, 12 april 1730. 
22.  samh, Gouda, ora-164 fol. 175, 2 augustus 1779. 

Hooischip, Gerrit Groenewegen (1754-1826)

tharina-gasthuis, het Oudemannenhuis en in herbergen, 
of in het Pesthuis en in het Tuchthuis. Bijna in een kwart 
van de verdrinkingsgevallen werd het lichaam naar een 
naburig huis gebracht en daar geschouwd ‘Geschouwen 
te hebben het doode lijck van Saartje Vermeulen, oud 
11 jaaren, leggende in een huys op de looijerij agter de 
herberg de Goude Wagen bij de Kleiwegspoort’.18 

Verreweg de meeste drenkelingen werden in hun eigen 
huis geschouwd. Niet altijd wordt het adres genoemd, 
maar wel de melding dat zij ‘thuis’ werden geschouwd. 
Bij sommige schouwingen werd de plaats duidelijker om-
schreven, zoals in het huis van zijn vader, haar moeder 
en zijn ouders. Of de slachtoffers hier ook echt woonden 
of dat zij naar hun ouderlijk huis werden gebracht is de 
vraag. Vier van deze drenkelingen waren jonger dan tien 
jaar en van de overige achttien slachtoffers varieerde de 
leeftijd van 20 tot 50 jaar. Zelfs de 50-jarige Katharina 
van Wieringen werd naar het huis van haar moeder op de 
Botermarkt gebracht, om daar geschouwd te worden.19 

Schouwingen werden zoals eerder genoemd ook bui-
ten de stad verricht. De 27-jarige notaris Abraham de 
Roode werd op 13 juli 1729 geschouwd in zijn tuinhuis 
net buiten de Kleiwegspoort aan het begin van de Boele-
kade.20 Een paar maanden later op 12 april 1730 werd de 
70-jarige Pieter Ariensz de Jong, verdronken in de Karne-
melksloot, geschouwd in zijn bouwhuis aan de brede zij-
de van de Karnemelk binnen de jurisdictie van Gouda.21 
Het lijkje van Johanna Beyman, een aalmoezenierskind 
van 14 jaar oud, werd in opdracht van president-schepen 
Willem van den Hoeven, plaatsvervanger van de afwezige 
baljuw mr. Martinus van Toulon, geschouwd en ondanks 
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Sterven door steekwonden was in Gouda duidelijk aan 
mannen voorbehouden. Van de 39 slachtoffers waren 
er 36 man. Ook valt op dat vrijwel alle mannen en één 
vrouw in de voorkant van het lichaam waren gestoken. 
De overigen werden in de rug gestoken. Misschien waren 
deze mensen onverhoeds van achteren aangevallen of  
op de vlucht neergestoken.27

De lijkschouwingen gaven weinig informatie over de 
locatie van de steekpartijen.28 Slechts in een enkel geval 
werd de plaats van het delict genoemd. Zo werd Hen-
drik van Veen, alias Rijck de sleper bij het slepershuisje 
achter de Waag door Pieter van der Kley uit Jaarsveld on-
verhoeds met een mes in de borst gestoken. Uit een ge-
tuigenverklaring bleek dat Hendrik in het begin niet eens 
door had dat hij gestoken was, maar toen hij bloed zag 
werd hij woedend. Hij gaf de dader ‘een goede slag om 
sijn kop soo hij tegen de muur rolde’.29 Hendrick werd 
naar huis gebracht en zes dagen later overleed hij aan 
zijn verwondingen. De dader, Pieter van der Kley, had 
zich tijdig uit de voeten gemaakt en werd op 30 novem-
ber 1728 bij verstek veroordeeld.30 

Andere locaties van steekpartijen zijn de Nieuweha-
ven, de Robaarsteeg, de Groeneweg, de Wintersteeg, de 
dijk voor de herberg ‘De Haagse Hut’ en de eerder ver-
melde herberg ‘De Admirael Tromp’ in de Vogelenzang. 
Eigenlijk is het bijzonder dat er maar in twee gevallen 
sprake was van steekpartijen in herbergen. 

Drie schouwingen hebben betrekking op andere vor-
men van dodelijk geweld. Frans Liebout werd de keel af-
gesneden31 en Hendrik Douwen werd in zijn huis ernstig 
verwond aan zijn been waardoor hij na dertien dagen 
stierf door ‘verval van krachten, het optreden van stui-
pen en de hik, bloedverlies en beginnende spaculus in 
het been’.32 Bij Pieter Trijsburg was het achterhoofd ge-
heel verbrijzeld, maar uit het verslag was niet duidelijk of 
er sprake was van geweld, ook in de vonnisboeken kwam 
deze zaak niet voor.33 Als laatste werd Pieter Verhoog in 
de borst geschoten, de kogel doorboorde het hele li-
chaam en kwam er weer naast de ruggengraat uit. Dit 
veroorzaakte een wond die ‘door geene kunst te kunnen 
genesen worden & bij gevolgen absolute doodelijk’was34.

delen waren gekwetst, maar dat daarentegen de naweeën 
van de steekpartij hem fataal werden.23

Een akte waarin sprake was van een dodelijke verwon-
ding, was die van de 25-jarige Hendrick Janse van Leeu-
wen. Er werd een vijftal messteken geconstateerd, één in 
de linkerzijde van zijn hoofd, één in de linkerwang, één 
in de linkerborst, één in de rechterkant van zijn rug en de 
laatste in zijn rechter dijbeen. De laatste twee verwondin-
gen, de messteek in de rug die de long doorboorde en de 
messteek die de slagader in het rechterdijbeen afgesne-
den had, waren hoe dan ook ‘absoluyt doodelijk’. Naar 
aanleiding van deze conclusie moest de baljuw/schout 
overgaan tot rechtsvordering. De dader, Jan van Vianen, 
werd tot driemaal toe voor de vierschaar gedaagd. Uit-
eindelijk werd hij bij verstek veroordeeld tot 99 jaar ver-
banning uit Holland, Zeeland, Westfriesland en Utrecht en 
confiscatie van zijn goederen.24

Met Matthijs van der Prins liep het weer anders af. Mat-
thijs werd tijdens een gevecht in de herberg ‘De Admirael 
Tromp’ in de Vogelenzang door Jacob Barents gedood. 
Men onderzocht zijn lichaam en concludeerde dat hij ge-
storven was door drie messteken, twee in de rechterborst 
en één in het rechter dijbeen, waarbij de eerste twee 
steken al dodelijk waren.25 Tijdens het onderzoek van de 
schout bleek ook nog eens dat Matthijs een ‘voorvechter’ 
was geweest, wat betekent dat hij het gevecht zelf had 
uitgelokt met zijn eigen dood als gevolg. Hij werd pos-
tuum veroordeeld en zijn lichaam werd weer opgegraven 
en alsnog in de put op het galgenveld geworpen.26

Afbeelding Schouwdecul van Jan 
Joosten Trompert, het slachtoffer 
van een steekpartij (sahm). 
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Meestal beperkten de artsen zich tot een feitelijke 
constatering van de zelfmoord ‘bevonde, desselfs li-
chaam rontom onbeschaadigt sijnde, door de strop ge-
stikt te sijn.35 Soms gingen de schouwers verder zoals bij 
de 60-jarige Trijntje Cornellis van d’ Aabelen bij wie een 
uitgebreid verslag van het onderzoek werd gemaakt, met 
als eindconclusie dat zij gestorven was aan de verwon-
dingen in de hals ‘bevonden een crena ofte sleuf aan de 
hals, gemaakt door een spijkkertouw, twee vingerbreet 
boven het strottenhooft loopende aan de regter sijde 
over het kraakkebeen, agter het oor, sijnde den hals 
aan die sijde onbeschaadigt, gaande de selve crena aan 
de linkker sijde van agterom de hals drie a vier vingers 
breet over het derde wervelbeen, verder nog bevonden 
de cartilagines sentiformes uitmaakende de adamsappel 
verbrookken, schiettende de fragmenten op de minste 
beweeging van de vingeren over malkander, met eenig 
geraas, welk boovenstaande wij ondergeschreeven oor-
deelen positiv lethaal te sijn’.36

De 70-jarige Claes Theunis ’t Hoen pleegde zelfmoord 
op zijn kamertje in het Oude Mannenhuis door zichzelf 
met zijn das te verwurgen ‘het selve versmoort te sijn 
door sijn das, hebbende om den hals gemaakt een sleuf 
ter breedte van een duym op de cartilagines sentiformes 
& bricordes belettende door het toetrekken den adem-
haling’.37

Bij alle schouwingen van de zelfmoorden gaf de bal-
juw/schout opdracht om het stoffelijk overschot te on-
derzoeken. Verder liet hij de zaak rusten en ging dus niet 
over tot vervolging. Dat is vreemd omdat zelfmoorden 
meestal onder het strafrecht vielen. Een zelfmoord werd 
bijna altijd als een rechtszaak behandeld. Daarom komen 
vrijwel alle zelfmoorden in de vonnisboeken voor.38 Geen 
van de 26 zelfmoorden in de schouwcedullen stonden 
in de vonnisboeken. Hiervoor is (nog) geen verklaring te 
geven. 

Enkele voorbeelden die wel in de vonnisboeken voor-
kwamen zijn onder meer die van de familie van Dirck 
Jansz Maff, die zich verhangen had in een boom. De fa-
milie kreeg toestemming om hem ’s avonds rond negen 
uur is alle stilte op het kerkhof te begraven. De motive-
ring was, dat hij ‘veel ongelucken soe van gevangenisse 

Zelfmoord

Een aparte categorie onder de lijkschouwingen vormen 
de suïcides. Er is sprake van 26 zelfmoorden, dat is 8,4 
procent. In bijna alle gevallen hadden de zelfmoorde-
naars zich verhangen. Onder de zelfmoordenaars zijn 
vijftien mannen en elf vrouwen die zich van het leven be-
roofd hadden. De gemiddelde leeftijd van de mannelijke 
zelfmoordenaars bedraagt 50,1 jaar en de leeftijd van de 
vrouwen is gemiddeld 47,4 jaar. 

23.  samh, Gouda, ora-163 fol. 9, 13 december 1683. 
24.  samh, Gouda, ora-112 Vierschaarboek 13 januari 1722 - 8 decem-
ber 1728. De rechtdagen 13 en 27 januari en 10 februari 1722 voor de 
dagvaardingen. Voor de diverse getuigenverklaringen zie: samh, 
Gouda ora-157 Informatieboek van de Bailliu, 11 februari 1710 - 24 
juli 1725, fol. 181v – 184 en voor zijn vonnis, zie: samh, Gouda ora-
180 Crimineel Vonnisboek 24 januari 1719 t/m 25 oktober 1756, fol. 
7 - 7v. 
25.  samh, Gouda, ora-163, fol. 98, 3 oktober 1723. 
26.  Voor de hele geschiedenis van Matthijs van der Prins, zie: A. G. 
Bontenbal: ‘Schandstraffen op het Goudse galgenveld”, in: Streek-
archief Hollands Midden: De Schatkamer, regionaal tijdschrift 
Hollands Midden, jaargang 17, aflevering 1.
27.  Van deze drie personen; Griete Hendricks Dijkmeester (samh, 
Gouda, ora-163, fol. 20, 1 december 1695), Leendert Janse Schoone-
man (Ibidem, fol. 56, 29 november 1717) en Ningetgen Ariens Heere 
(Ibidem, fol. 52, 6 september 1716) is verder (nog) niets verder be-
kend. Alleen de opgelopen verwondingen en het feit dat hun won-
den dodelijk waren werd vermeld, van de daders ontbreekt ieder 
spoor.
28.  In de door mij gedigitaliseerde vonnissen uit de Goudse cri-
minele vonnisboeken zijn veel meer locaties te vinden. Dit is het 
onderwerp van een nader te verschijnen onderzoek. Deze vonnis-
sen zijn raadpleegbaar op de website van het Groene Hart Archief.
29.  samh, Gouda, ora-158, Informatieboek van de Bailliu, 8 juni 
1725 – 29 janauri 1743, p. 97, 25 september 1728. Getuigenverklaring 
van Gerrit Wassenburg.
30.  samh, Gouda, ora-180, Crimineel vonnisboek 24 februari 1719 
t/m 25 oktober 1756, fol. 32v - 34, 30 november 1728. 
31.  samh, Gouda, ora-163, fol. 116, 4 december 1722. 
32.  samh, Gouda, ora-163, fol. 194, 2 december 1733. 
33.  samh, Gouda, ora-163, fol. 170, 23 oktober 1730. 
34.  samh, Gouda, ora-163, fol. 277, 3 november 1741. 
35.  samh, Gouda, ora-163, fol. 104, 6 oktober 1724. 
36.  samh, Gouda, ora-163, fol. 177, 30 juli 1731. 
37.  samh, Gouda, ora-163, fol. 242, 2 juni 1738. 
38.  samh, Gouda, ora-163, fol. 176-181, 2 juni 1738.
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artsen konden niets anders concluderen dan dat de val 
zijn dood veroorzaakt had.44 Datzelfde gold voor Jacob 
Jan Brantse uit Ouderkerk viel van zijn wagen en brak 
zijn nek, terwijl Gerrit de Heer uit één van de luiken van 
de molen op de Verloren Kost viel, en met zijn hoofd op 
een wagenwiel terecht kwam en hij een schedelbreuk 
op liep.45 Opvallend is het aantal verkeersslachtoffers of 
mensen die onder karren terecht kwamen, soms met de 
dood als gevolg. Zo kwamen Cornelis Ariensz Vos op de 
Grote Markt en de tweejarige Salomon de Langen bij de 
pelmolen op de Moordrechtse Dijk onder een kar terecht 
met fatale gevolgen.46 Bij doden die ‘uytwendig onbe-
schadigt’ waren, werd nooit verder sectie verricht. Men 
ging dan uit van een natuurlijke dood, zoals bij de 21-ja-
rige schuitvoerder, J. in ’t Hout, die dood uit het vooron-
der van zijn schuit werd gehaald.47

Moord

Slechts in één geval was er sprake van moord met voor-
bedachte rade. Anders dan bij doodslag, waarbij het ge-
weld vaak spontaan gebeurde in de hitte van de twist, 
kreeg deze moord veel aandacht. Het ging hier om de 
roofmoord op Claas Dirkse Roos die door drie mensen 
was gepland.48 De 74-jarige Claas werd dood in zijn huis 
in de slaapkamer gevonden. Hij had alleen nog zijn hemd 
aan, waarvan de knopen afgesneden waren. Zijn broek 
verborg zijn hoofd. De artsen concludeerden dat hij geen 
natuurlijke dood was gestorven omdat het lichaam heel 
wat uiterlijke verwondingen vertoonde. Zijn linkerslaap 

van den vijant als anders in zijn leven gehadt heeft ende 
dat hij in zijn memorie geslagen is geweest’.39 Andere 
gerechtelijke uitspraken in de vonnisboeken betroffen 
zelfmoorden in de Gevangenpoort tijdens het voorar-
rest. Zelfmoord in voorarrest werd beschouwd als ont-
snapping aan de gerechte straf. Men nam het recht in 
eigen handen en dit werd niet getolereerd. Jan Jansz, Ba-
rent Barel en Griet Jansse Kock pleegden zelfmoord in de 
Gevangenpoort en werden als nog gevonnist.40

 
Ongevallen

De schouwcedullen, waarin sprake was van overlijden 
door een ongeval, gaven meer inzicht in de gevaren van 
het dagelijkse leven in Gouda. Zoals een onbekend kind 
dat door een kar werd overreden. Het lichaampje ver-
toonde zoveel kwetsuren, dat de stadsarts De Moor en 
de beide chirurgijnen Duval en Van Es niets anders kon-
den constateren dan dat de dood vrijwel direct was in-
getreden.41 Anderen stierven aan de gevolgen van brand-
wonden. Aaltje Goosenson en Marritje Pieters van Roon 
bijvoorbeeld, waren voorover in het vuur of op een vuur-
stoof gevallen, waarbij niet duidelijk was of de dood voor 
of na de val was ingetreden. Alleen in het geval van Aaltje 
was men wat duidelijker, haar aangezicht was weliswaar 
zwaar verwond door de hitte, maar de doodsoorzaak 
waren de hartkloppingen en flauwten waar zij al langer 
aan leed.42 

Marritje Pieters van Roon bezweek eveneens aan 
brandwonden, die in haar geval veroorzaakt waren door 
het wel heel erg onoordeelkundig gebruik maken van een 
kolieksteen. De steen was zo heet gemaakt, dat deze 
zeer zware brandwonden op haar buik en aan haar han-
den had toegebracht. Ter verduidelijking hoe heet deze 
steen wel geweest was, vermeldden de lijkschouwers dat 
de kolieksteen door het vuur ‘swart geroostert’ was. 43

Sommige dodelijke bedrijfsongelukken werden op last 
van de baljuw/schout geschouwd omdat hij er blijkbaar 
van uitging dat er opzet in het spel kon zijn. De secties 
wezen echter uit dat het om gewone ongelukken ging. 
Zo viel Herman Koenen van de hooizolder. Hij kwam met 
zijn achterhoofd op een ijzeren ruif terecht, waarbij de Buikwarmer uit Museum Boymans
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werden veroordeeld tot radbraking op het schavot en 
onthoofding met een bijl. Als nastraf werden beiden op 
een horde naar het Galgenveld gesleept, waar de beul 
hun lichamen op een rad vastkluisterde en de hoofden 
op een pin zette.50 Degene die het plan beraamd had was 
de 35-jarige Griet Jans Kock alias Griet de Mompel of Ro-
seleyn, een Goudse zwerfster, die zelfmoord pleegde in 
de Gevangenpoort en zodoende daardoor aan een gru-
welijke dood ontsnapte.51 

Onbekende oorzaken

In 38 gevallen (12,3 %), was de doodsoorzaak niet met 
zekerheid vast te stellen. Vaak was het lichaam te veel 
vergaan om autopsie te verrichten. Van de 30-jarige 
Jan Brouwer bleek het lichaam ‘door de putrefactie on-
handelbaar en onschouwbaar te zijn’, zodat de doods-
oorzaak niet kon worden vastgesteld.52 In veel gevallen 
noteerde men het lichaam ‘uit het water gehaald’ te 
hebben, alsmede de vindplaats ‘uit de Stadsgracht bui-
ten de Tiendewegspoort’ en ‘uit de Gouwe bij de boe-
renwoning De Kat sijn Tuyn’.

In vijf gevallen kon de doodsoorzaak niet worden ach-
terhaald. Bij de schouwing van de 59-jarige Willem Blok, 
die ‘onbeschadigd’ in de Wijdepoort werd gevonden en 
de 21-jarige J. in ’t Hout, die zonder verwondingen uit 
het vooronder van een schuitje gehaald werd bleef de 
doodsoorzaak een raadsel53. Ook bij de vierjarige Teu-
nis van der Bent werd tijdens de schouw in het huis van 
zijn vader op de Kleiweg, achter ‘De Aap’, geen uiterlijke 
beschadigingen gevonden.54 

Soms moesten pasgeboren baby’s geschouwd wor-
den die tijdens of net na de geboorte waren overleden. 
Vier borelingen waren in het water gevonden en één kind 
werd uit het secreet op de Turfsingel tussen de Valbrug 
en het Moordrechts Verlaat gehaald. Deze vaak uit-
gebreide autopsieverslagen laten zien dat men op alle 
mogelijk manieren poogde de doodsoorzaak te achter-
halen. Soms was het lichaam in zo’n verre staat van ont-
binding dat het geslacht niet eens meer was vast te stel-
len,55 Bartholomeus Hermanus de Moor en de chirurgijn 
Philip Slingerland schouwden in 1744 het lichaampje van 

was ingeslagen, waarschijnlijk door een slag met een 
zwaar voorwerp toen Claas lag te slapen, want zijn kus-
sen was doordrenkt van zijn bloed. Hij was na de klap op 
zijn hoofd met een touw om de nek van zijn bed gerukt 
en gewurgd waarbij zijn nek was gebroken.49 De drie da-
ders,  hadden deze roofmoord zo beraamd dat ieder zijn 
eigen taak had bij de overval. De planning en de moord 
werd door het gerecht zeer streng gestraft. 

Twee van de daders, Cornelis Fransz Vermeul alias 
Kees de Molenaar en Jan van Dijk alias Jan de Koekoek, 

39.  samh, Gouda, ora-177, fol 207v-208, 30 april 1605. 
40.  samh, Gouda, ora-177, fol 118v-119, 28 augustus 1593. Jan Jansz 
uit Kortrijk pleegde zelfmoord op de Gevangenpoort en werd hier-
voor veroordeeld om op een horde naar het Gerecht gesleept te 
worden en om onder de galg begraven te worden. samh, Gouda, 
ora-180, fol. 150v-151, 28 juli 1744. Barend Barel werd, wegens in-
cest met zijn dochter en zelfmoord, na zijn dood veroordeeld om 
met de strop om de hals op een horde van de Gevangenpoort eerst 
naar het schavot en vandaar naar het Gerecht gesleept te worden 
waar hij ondersteboven werd opgehangen en waar zijn lichaam net 
zo lang moest blijven hangen tot het vergaan was. Voor de derde 
persoon zie noot 58.
41.  samh, Gouda, ora-163, fol. 14, 23 februari 1688. 
42.  samh, Gouda, ora-163, fol. 158, 29 januari 1730. 
43.  samh, Gouda, ora-163, fol. 114, 5 december 1725. 
44.  samh, Gouda, ora-163, fol. 44, 1 november 1713. 
45.  samh, Gouda, ora-163, fol. 154, 29 oktober 1730. 
46.  samh, Gouda, ora-163, fol. 117, 10 juni 1726. Cornelis Ariensz 
Vos en ibidem, fol. 128, 24 augustus 1728. 
47.  samh, Gouda, ora-164, fol. 89, 31 oktober 1763. Schouwing J. 
in’t Hout. De boot lag afgemeerd bij de Veste nabij het Galgeveld.
48.  Ook vermeld als Claes Dircksz Donckers, zie hiervoor oa. samh, 
Gouda, ora-180, Crimineel Vonnisboek
49.  samh, Gouda, ora-163, fol. 303-304, 14 augustus 1743. 
50.  samh, Gouda, ora-180, resp. fol. 117v-120. Cornelis Fransz Ver-
meul en fol. 120-122. Jan van Dijk.
51.  samh, Gouda, ora-180, fol. 116, 8 september 1743. Het lichaam 
van Griet Janse Kock, alias Griet de Mompel of Roseleyn, werd met 
de strop om de hals van de Gevangenpoort naar het schavot ge-
sleept en vandaar naar het Gerecht, waar haar lichaam op een rad 
gezet werd met een knuppel boven haar hoofd ten teken dat zij een 
moordenares was.
52.  samh, Gouda, ora-163, fol. 295, 4 april 1743. 
53.  samh, Gouda, ora-163, fol. 289, 24 april 1742. Schouwing Willem 
Blok en ora-164, fol. 98, 31 oktober 1763.
54.  samh, Gouda, ora-164, fol. 16, 15 april 1752.
55.  samh, Gouda, ora-163, fol. 271, 3 augustus 1741. 
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verdrinking. Mannen liepen tweemaal meer risico op de 
verdrinkingsdood dan vrouwen. De dood als gevolg van 
messteken was een typische mannenzaak. Vaak was dan 
één messteek genoeg om iemand te doden. Vrouwen 
stierven niet zo vaak door messteken, maar losten hun 
conflicten blijkbaar op een andere manier op. Opvallend 
was dat vrijwel alle slachtoffers de messteken aan de 
voorkant van het lichaam waren toegebracht. Een con-
clusie kan zijn dat het dan om een uit de hand gelopen 
vechtpartijen ging, waarbij uiteindelijk de messen wer-
den getrokken.

Bij zelfmoord zien we dat de verhouding tussen de 
mannen en de vrouwen bijna gelijk is. Wat opvalt, is dat 
de gemiddelde leeftijd bij zelfmoord beduidend hoger 
lag dan bij de andere doodsoorzaken. In de meeste ge-
vallen pleegde men zelfmoord door zich te verhangen en 
soms door verwurging. 

Degenen die door een ongeval om het leven kwamen, 
stierven als gevolg van verkeersongelukken, bedrijfs-
ongevallen of brandwonden. Moord met voorbedachte 
rade kwam eenmaal voor en was gezien de strafmaat in 
Gouda een grote uitzondering. Opvallend is wel dat men 
heel wat babylijkjes in een laat stadium, vond waardoor 
onderzoek niet meer mogelijk was en er geen vervolging 
meer kon plaatsvinden. Wel moet gezegd worden dat 
kindermoord heel streng gestraft werd. De artsen waren 
blijkbaar alleen geneigd om verder onderzoek te doen 
naar de doodsoorzaak als er uiterlijke verwondingen te 
zien waren wat bij de vele gevallen van verdrinking nogal 
vreemd is. 

een pasgeboren meisje dat uit het water was gehaald. 
Het was een voldragen vrucht met daaraan nog de na-
velstreng ter lengte van ongeveer 25 centimeter, al was 
niet meer te constateren of deze afgebonden was. Het 
lichaampje vertoonde geen verwondingen. Nadat men 
het borstje had geopend, haalde men de longen eruit 
die in een schaal met water gelegd werden om te zien 
of het kind geademd had. Dit bleek wel het geval te zijn, 
want de longen bleven op het water bleven drijven wat 
betekende dat er lucht inzat. De schouwers waren van 
oordeel ‘dat het selve kind gerespireert, en bij gevolge in 
of na de geboorte geleeft heeft’.56

Nog een andere schouwing van een pasgeboren kind 
vond plaats op 25 februari 1765.57 Coenraed Linkers gaf 
zijn knecht Pieter Slingerland opdracht om het sekreet 
aan de Singel, waar zijn eigen sekreet op uitkwam, door 
te spoelen omdat het die dag was gaan dooien. Dit se-
kreet was al enkele jaren niet meer in gebruik en zat de 
laatste twee jaar zelfs niet meer op slot. Piet Slingerland 
wist met behulp van een paar tonnen water het ijs los 
te krijgen en bij het stukslaan van het ijs kwam er iets 
bovendrijven. In eerste instantie werd gedacht aan een 
dode hond, maar Piet Muysje pakte een haak en zag 
dat het een kind was. Coenraed Linkers ging naar de 
baljuw en stelde hem van de vondst op de hoogte. De 
lijkschouwing werd ’s middags verricht in het bijzijn van 
de schout en schepenen. De artsen constateerden dat 
de navelstreng ongeveer 22 centimeter lang was en niet 
was afgebonden. Verder bleek het lichaampje dermate in 
ontbinding te zijn, dat men niet kon zeggen of het meis-
je levend ter wereld was gekomen.58 Vrouwen die zich 
van hun pasgeboren baby ontdeden, deden dat vaak uit 
wanhoop maar als de moeder getraceerd was werd zij 
vervolgd voor infanticide waar de doodstraf op stond.

Samenvatting

De akten zijn vrij eenvormig van redactie, zij vermel-
den wie de schouwing verrichtte, de opdrachtgever, 
wie er werd geschouwd en wat er werd geconstateerd. 
Daarna volgde de conclusie en de datering. Het meren-
deel van alle geschouwde lijken was omgekomen door 

56.  samh, Gouda, ora-163, fol. 311, 10 april 1744. 
57.  samh, Gouda, ora-159 Informatieboek van de Bailliu 13 mei 
1743 – 16 september 1772, p. 373-276, 28 februari 1765. Het betreft de 
verklaringen van Coeraed Linkers, 31 jaar, wonende op de Singel 
buiten de Potterspoort tussen de Valbrug en het Moordrechts Ver-
laat, Pieter Slingerland, 51 jaar, wonende op de Wachterstraat en 
Piet Wakker, alias Piet Muysje, 39 jaar, wonende op de Nieuweha-
ven op het Hartenerf. Alle drie verklaren expliciet dat zij tot nog toe 
niet gehoord hebben dat er iemand verdacht wordt het kind in het 
sekreet gegooid te hebben.
58.  samh, Gouda, ora-164, fol. 114, 25 februari 1765.
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Peter van Eijkelenburg

‘In het oude Gouwestein-complex had je heel duide-
lijk een tweedeling tussen de bewoners. In het toenma-
lige hoofdgebouw, aan de parkkant, woonde de gewo-
ne man. In de later gebouwde flats zat de elite. In die 
flatwoningen betaalden de mensen meer, en de mees-
ten konden dat ook, van hun eigen geld. Dus kregen ze 
ook betere verzorging. Toen was dat misschien gewoon, 
maar ik heb altijd moeite gehad met dat verschil in be-
handeling.

Mevrouw Ouwerkerk, een moordwijf, ik kan niet an-
ders zeggen, ging elke dag met de broodkar langs alle 
deuren. De flatbewoners kregen er roomboter bij, de 
mensen in het hoofdgebouw kregen margarine. In de flat 
kreeg je elke dag soep, in het hoofdgebouw twee keer 
in de week.

Ach, er is zoveel veranderd in de ouderenzorg in rela-
tief korte tijd. Ik was hoofd huishouding en was om die 
reden hier intern. Dat moest wel, want ik was 24 uur per 
etmaal paraat. Altijd inzetbaar voor noodgevallen in huis. 
Dat hoorde gewoon bij mijn werk, zonder bijbetaling. 
Toen ik in Gouwestein kwam werken, op 1 oktober 1972, 
was ik assistente van het hoofd van de huishouding, die-
zelfde mevrouw Ouwerkerk. Gouwestein was toen een 
rusthuis voor ouderen. Je kwam er alleen binnen als je 
minstens 65 jaar was en nog niets mankeerde. Wel was 
er een ‘ziekenboeg’ in huis, voor mensen die medische 
zorg nodig kregen. Rie van Spengen was het hoofd van 
die afdeling. En de directrice van Gouwestein was mevr. 
Dooijeweerd, een echte directrice, maar wel een amicaal 

Tiny Rietkerk 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 Tiny Rietkerk (1935)

‘Om in Gouwestein te 
mogen moest je  
gezond zijn.                             
 Nu mag je alleen  
komen als je genoeg 
mankeert’ 

(foto: Cornelis de Keizer, Empire Imaging)
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mens. Ik meen dat ze Hermien heette, maar niemand ge-
bruikte haar voornaam natuurlijk. Dooijeweerd was oor-
spronkelijk verpleegkundige. Dus zij beoordeelde of een 
bewoner naar de ziekenboeg ging of niet.

Van ‘rusthuis’ werd Gouwestein later ‘bejaardenhuis’, 
daarna ‘verzorgingshuis’ en nu heet het ‘zorgcentrum’. 
In die namen zie je al de verandering van functie. Vroeger 
mocht je alleen gezond binnenkomen, nu komt alleen ’n 
zorgbehoeftige oudere binnen. Tegelijk is alles zakelijker 
geworden en onpersoonlijker. Er is minder tijd voor de 
dagelijkse zorg, voor een praatje met de bewoners. Ik 
wist alles van alle mensen, van hun achtergrond en fa-
milie. Dat kan nu niet meer. Terwijl ik dat een van de 
leukste kanten van het werk vond. Het was later ook een 
van mijn taken als adjunct-directeur. Goede contacten 
onderhouden met bewoners en personeel. Je was heel 
eigen met de mensen.

Zeemhuis van Gouda

Er waren heel veel activiteiten in huis, en veel uitjes. Dat 
kon, omdat de meeste mensen nog redelijk gezond en fit 
waren. Nu zitten de meeste bewoners aan huis gekluis-
terd en kunnen ze weinig meer. De gemiddelde leeftijd 
van nieuwe bewoners ligt nu tegen de negentig jaar.

We hadden een eigen keuken, met twee koks. Die keu-
ken stond in Gouda als heel goed bekend. Piet Scharloo 
is er 25 jaar kok geweest. Z’n zoon heeft later in Wad-
dinxveen jarenlang restaurant ’t Baarsje gehad. Nu krij-
gen de mensen hun maaltijden van Gouwe Cuisine en dat 
is niet slecht, maar niet iedereen is altijd even tevreden.

Ik ben tot aan m’n pensioen gebleven, als adjunct-
directeur. En nu is in Gouwestein geen adjunct meer 
nodig, omdat het huis onder Zorgpartners valt. Ik vind 
dat de bestuurstop te zwaar is en dat te weinig handen 
aan het bed beschikbaar zijn. Voor het schoonmaken van 
een appartement staat nu maximaal tien minuten. Ter-
wijl Gouwestein vroeger bekend stond als het ‘Zeemhuis 
van Gouda’. Onder Dooijeweerd was alles altijd brand-
schoon. Zij was daar heel fel op. Desnoods veegde ze 
met een vinger over een kastje om te kijken of er geen 
stof meer op lag. Dat deed ik zelf trouwens ook wel eens!

Scheepsmaker

Geboren ben ik in Stolwijk, aan de Tentweg. Mijn moe-
der was Francina van Middelkoop, en Teunis Rietkerk was 
m’n vader. Hij was scheepsmaker, en daarom verhuisden 
we al snel naar Lekkerkerk, dichter bij de scheepswer-
ven. In Lekkerkerk had ik een leuke jeugd. We hadden 
een harmonieus gezin, en ook op school ging alles goed 
met mij. Eerst woonden we in de Scheepmakerstraat, 
maar daar konden we niet wennen, want daar woonden 
alleen maar mensen van de werf. Dus had je de hele dag 
dezelfde mensen en kinderen om je heen. Daarom zijn 
mijn ouders naar de kern van het dorp verhuisd.

Oorlog

Bij het bombardement van Rotterdam zagen we vanuit 
Lekkerkerk die enorme rookwolken onze kant op komen. 
Op straat dwarrelden halfverbrande papiersnippers uit 
de stad neer.  In de oorlog was mijn vader koerier voor 
directeur Duyvendijk, van de scheepswerf waar hij werk-
te. Een keer in de week ging hij op de fiets naar Zeist, 
waar de directeur woonde. Alle papierwerk van de werf 
had hij dan in een kist achter op z’n fiets. Die kist heb ik 
nog steeds hier thuis. Eén keer is hij op zijn tocht gepakt 
door de Duitsers. Dat was op de terugweg, bij Culem-
borg. Hij moest een nacht de cel in. Gelukkig trof hij de 
volgende morgen een goede Duitser. Die zei: ga zo snel 
mogelijk naar huis en zorg dat niemand je ziet.

Vader had een vreselijke hekel aan de nsb-ers in het 

In de klas van de lagere school (collectie Rietkerk)
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Leren strijken op de huishoudschool(collectie Rietkerk)

dorp. En dat liet hij wel eens blijken ook. Hij had het hart 
op de tong. Toch is het altijd goed gegaan en is ons niets 
ergs overkomen.

Op die fiets ging hij ook op voedsel uit. Bij de boerde-
rijen in de omgeving van Lekkerkerk was altijd wel wat 
te krijgen. We hebben geen echte honger gehad. Soms 
ging het met ruilhandel. Ik herinner me dat ik m’n kin-
derpopje daarvoor moest afstaan.

Heel erg bang was ik voor de vliegtuigen. Alleen het 
geluid al. Dat heb ik nu nog steeds, als hier een vliegtuig 
overkomt. En toen ik in de derde klas zat, ging de school 
een tijd dicht, vanwege de oorlog. Kregen we allemaal 
opgaven mee, om thuis te maken.

Mijn vader had in ons konijnenhok achter het huis een 
schuilplaats gemaakt voor zichzelf. Uit voorzorg. In de 
grote voorraad strobalen was een holte, waar hij in kon 
kruipen. In Berkenwoude, een dorp vlakbij, was een keer 
een razzia door de Duitsers. Toen hield mijn vader zich 
klaar om elk moment naar het konijnenhok te kunnen.

Tegen het eind van de oorlog kreeg de ondergrondse 
van Lekkerkerk voedsel en wapens afgeworpen uit vlieg-
tuigen boven het Loetbos. Dat was op het terrein van een 
boer daar, die actief was in het verzet. Heel veel grote 
blikken met kaakjes, kan ik me herinneren. 

Plat praten

De huishoudschool heb ik ook ‘op’ Lekkerkerk gedaan. 
Dat woordje ‘op’ achtervolgt me. Ik moet nog steeds 
goed nadenken om geen dialect te spreken. Altijd last 
gehad van die angst: zeg ik het wel goed? In mijn loop-
baan heb ik toch veel in het openbaar gesproken. Maar 
als ik niet oplet zeg ik: ‘ik komt’. In ons gezin was ik de-
genen die het platst sprak. Mijn vader las aan tafel de 
bijbel hardop voor in dialect. En onze moeder had weer 
’n ander taaltje, want zij kwam uit Ameide.

Na de huishoudschool in Lekkerkerk ging ik daar in de 
gezinszorg. Van zeven tot zeven uur in een gezin, alle 
karweitjes doen in het huishouden. Van het ene adres 
naar het andere. Als er geen kinderen waren, verzorgde 
ik de beesten. Toen ik 25 jaar was, ging ik een echte op-
leiding gezinsverzorging in Arnhem doen. Daar moest 

je natuurlijk netjes spreken. Dan voelde ik me ’n hele 
opschepper. De opleiding duurde twee jaar. Het eerste 
jaar intern, daarna werd je het veld in gestuurd. Elke drie 
maanden een ander werkadres, voor drie dagen in de 
week, naast de studie.

De stichting voor gezinszorg in Lekkerkerk betaalde 
mijn opleiding. Je woonde er intern, en je kreeg acht 
gulden zakgeld in de maand. Daarvan moest je ook de 
trein betalen, als je in het weekeinde naar huis wilde. 
Dus ging ik maar één keertje per maand naar Lekkerkerk, 
meer was te duur voor mij. Ik vond het vreselijk zo lang 
van huis te zijn. Enorme heimwee, want ik had nog altijd 
bij mijn ouders in huis gewoond. Daar ben ik zelfs geble-
ven totdat ik in Gouwestein ging werken. Toen was ik al 
37 jaar!

Vader Teunis Rietkerk mon-
teerde zelf ’n motortje op zijn 
fiets en had zo een vroege 
snorfiets. (collectie Rietkerk)
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Ontevreden

Na die twee jaar Arnhem dus terug naar Lekkerkerk. 
Vanaf toen werd ik ook in gezinnen buiten Lekkerkerk 
geplaatst. Trok ik op m’n brommertje de halve Krimpe-
nerwaard door. Inmiddels was er al veel veranderd in de 
gezinszorg. Die werd uitgebreider en ook al commercië-
ler. Je kreeg minder verantwoordelijkheden. En kortere 
werktijden. Ik was gewend elke dag in ’n gezin te blijven 
tot en met het avondeten, dat ik dan vaak zelf gekookt 
had voor het hele gezin. Maar dat kon niet meer. De va-
der in het gezin moest maar zien vroeger thuis te komen 
voor het koken en eten met het gezin. Er kwamen steeds 
meer regels: dit moet je doen, dat mag je niet. Het beviel 
me slecht. Ik wilde iets anders zoeken. Toen kreeg ik een 
tip over Gouwestein, in Gouda.

Daar zocht men een assistent voor het hoofd van de 
huishouding. Dat lag wel in het verlengde van het werk 
dat ik al deed, dacht ik. Op m’n brommer er naar toe. 
Maar ik vond het moeilijk. Want ik was verknocht aan 
Lekkerkerk. Dat ben ik trouwens nog steeds. En in Gou-
westein zou ik intern moeten gaan wonen, ook vanwege 

de oproepdiensten die bij mijn werk 
zouden gaan horen. Ik heb er zelfs met 
de voorzitter van het Gouwestein-be-
stuur over gesproken. Dat was Jan Boe-
kamp, uit Haastrecht. Die regeerde het 
hele huis.

Bij nader inzien leek het me toch wel 
wat. Ik realiseerde me ook: je moet eens 
wat anders gaan doen. Gouwestein was 
gebouwd vanuit de diakonie. Dus door 
de Hervormde Gemeente. Maar zelf 
was ik niet hervormd. Ik kwam uit een 
gereformeerd gezin. Dat had nog heel 
wat voeten in de aarde en moest in het 
bestuur besproken worden. In latere ja-
ren lag dat allemaal niet meer zo prin-
cipieel. Op zeker moment mocht ik bij 
een sollicitatiegesprek niet eens meer 
vragen wat iemands geloof was.

Twintig meisjes

De eerste tijd in Gouwestein viel me niet mee. Het liefst 
wilde ik op m’n knieën terug naar Lekkerkerk.

Het werd beter toen ik een tweejarige cursus voor be-
jaardenverzorgende kon gaan volgen, naast het werk. 
Die opleiding heeft me aan Gouwestein gebonden. Bo-
vendien raakte die mevrouw Ouwerkerk, mijn chef dus, 
langdurig ziek. Op zeker moment werd duidelijk dat zij 
niet meer terug zou komen. Toen kon ik zo doorschuiven 
naar haar functie. Ik kreeg de leiding over alle meisjes, 
wel een stuk of twintig. En ik moest de inkoop van alle 
materialen regelen. Ook de inkoop voor de keuken, en 
samen met de koks het menu voor de bewoners vast-
stellen.

Midden jaren zeventig hadden we de grote interne 
verbouwing. Elke bewoner kreeg een eigen keukentje en 
een douchecel met toilet. Na de heropening kwam men 
uit het hele land kijken. Gouwestein gold toen als een 
van de mooiste huizen van Nederland. En dertig jaar la-
ter was alles toch al weer verouderd. Er moest een geheel 
nieuw gebouw komen. Die periode van sloop en nieuw-
bouw was voor de bewoners heel ingrijpend. Sommigen 
moesten drie jaar lang naar een ander huis, de Savelberg 
bijvoorbeeld.

Van hoofd huishouding werd ik adjunct-directeur en 
dat ben ik tot m’n pensioen gebleven. Ik deed al het in-
terne werk, directeur Jack Kramer onderhield de externe 
contacten. Hij was econoom, maar heel sociaal voelend, 
ook hij kende alle bewoners. We hadden wel veel ver-
schillen van mening. Hij wilde hard vooruit, en ik wilde 
niet teveel vernieuwingen. Ik was er op tegen dat van bo-
venaf steeds meer regeltjes kwamen. Je eigen initiatief 
kreeg geen kans meer.

Kramer had nog ’n ander probleem. Hij was getrouwd, 
maar kreeg ook een vriend. Zijn vrouw Nel was heel tole-
rant en stelde voor dat ze met z’n drieën gingen wonen. 
Maar dat ging niet door. Een homo als directeur van een 
hervormd huis lag in die tijd natuurlijk moeilijk. Veel be-
woners waren er fel tegen. In het bestuur is er stevig over 
vergaderd. Uiteindelijk mocht Kramer toch blijven.

Ik had niks in de gaten gehad. Altijd ’n simpele ziel 

Haar eerste dag als gezins-
verzorgster, 1 augustus 1960 
(collectie Rietkerk)
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lingen moeten organiseren. Samen met Wilma Neefjes, 
de voorzitter van het wijkteam Nieuwe Park, begeleid 
ik die bezigheden van de leerlingen. Onze beoordeling 
van hun inspanningen telt mee voor hun eindcijfer. De 
laatste tijd worden die vmbo-ers wel slordiger, merken 
we. Ze komen soms niet opdraven op afspraken en zo. 
Als dat zo blijft, stoppen we er mee, hebben Wilma en 
ik afgesproken.

Janken

Toen ik 40 jaar lid was van de cnv-bond voor welzijn 
kreeg ik een lauwerkransje. En bij m’n pensioen kreeg ik 

gebleven. Toen het bekend werd, had ik er veel moeite 
mee. Omdat hij z’n vrouw in de steek liet, én omdat ik 
toen in principe tegen homofilie was. Nu denk ik er heel 
anders over. En ik heb nog steeds goed contact met Jack. 

Niet verzuurd

Zelf ben ik vrijgezel gebleven. Van jongs af aan was ik 
altijd druk, altijd weg. Ik voelde dat God andere plannen 
met mij had dan een huwelijk. Ik heb ‘n heel andere taak 
in het leven, dacht ik. Ik moest voor anderen zorgen, wist 
ik. Een man zou ook tekort aan mij gehad hebben. Een-
zaam ben ik nooit geweest, altijd heel veel vrienden en 
kennissen gehad. Dus werd ik geen verzuurde vrijgezel .

En mensen die wel getrouwd zijn: dat is ook niet altijd 
alles. Dat heb ik genoeg om me heen gezien. Maar ik heb 
dus ook geen kinderen gekregen. Daarom dacht ik wel 
eens: wie zorgt straks voor mij, als het nodig is? Maar 
mijn vrienden zeggen: maak je geen zorgen, dat doen 
wij wel.

Al ruim voor m’n pensioen ben ik komen wonen in Het 
Binnenhof, in een van appartementen van Gouwestein. 
Met veel plezier, vrij uitzicht op het Rode Dorp, nu net 
herbouwd. In de winter heb ik helaas geen zon de ka-
mer in. Wel een stukje achtertuin weten te veroveren. 
Dat kan ik gelukkig nog zelf bewerken. Ik ben en blijf een 
poldermens.

Wilma Neefjes

M’n hele leven heb ik vrijwilligerswerk gedaan. In Lek-
kerkerk al. De meisjesvereniging leiden, maar ook een 
bejaardenclub. Nu de pkn-soos in Gouda, elke donder-
dagmiddag. Met een spreker, of een diavertoning, of ge-
woon spelletjes doen. En ik regel het jaarlijks uitje van 
de pkn-soos. Hier in Het Binnenhof organiseer ik alle ac-
tiviteiten. Elke maand ’n keer samen koffiedrinken, een 
hightea of een gezamenlijke maaltijd. Ook voorzitter van 
de cliëntenraad van Gouwestein, na mijn pensionering 
natuurlijk.

Bij de vmbo Goudse Waarden ben ik betrokken bij de 
maatschappelijke activiteiten die de eindexamenleer-

Kippen voeren bij boer Den Uyl, in Lekkerkerk, maart 1965 (collectie Riet-
kerk)

In de keuken van Gouwestein, met mevrouw Ouwerkerk, 1975 (collectie 
Rietkerk)
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een onderscheiding van de hervormde kerk. Wel bijzon-
der, voor een gereformeerde vrouw.

Een koninklijke onderscheiding hoeft voor mij niet, zei 
ik altijd., want zoveel anderen doen nog veel meer goed 
werk. Toch heb ik er eentje gekregen. De diploma-uitrei-
king voor de vmbo-ers van de Goudse Waarden twee jaar 
terug zouden we niet in de school hebben, zoals gebrui-
kelijk, maar in de Schouwburg. Wilma Neefjes zou mij 
ophalen. Zij verschijnt heel netjes aangekleed, en ik had 
gewoon een shirt en spijkerbroek aan. Als ik me wilde 
omkleden, moest dat binnen vijf minuten, zei ze. Dat 
zou me nooit lukken, dus dan maar zo.

Bij de Schouwburg: geen leerlingen. Toen zag ik in-
eens wel mijn broer, in vol ornaat, en ook Jack Kramer, 
en iemand van Zorgpartners. Ik kreeg wel door dat er iets 
bijzonders stond te gebeuren, en ik begon ineens te jan-
ken. Ik werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nas-
sau. Dat was even schrikken, zeker, maar toch wel mooi. 
Burgemeester Cornelis zei: ‘Het bijbelse principe van 
naastenliefde brengt u in de praktijk.’ De onderscheiding 
voor al mijn vrijwilligerswerk was aangevraagd door Gou-
westein, het wijkteam, de pkn en de Goudse Waarden. 
Ik draag het lintje nooit. Er hoeft ook geen vermelding in 
mijn overlijdensadvertentie.’

 

Tiny Rietkerk (foto Cornelis de Keizer, Empire Imaging) 
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lezingen
Maandag 26 november 
Arjan van ’t Riet vertelt over turfwinning

28 januari 
Jan van Herwaarden vertelt over bedevaarten

Beide lezingen zijn in gebouw Concordia aan de Westhaven 
27 en beginnen om 20.00 uur.

zojuist verschenen 
Het kan u haast niet zijn ontgaan. Op 12 oktober j.l. ver-
scheen het boek Gouwenaars en hun stad. Het is het eerste 
deel van een vierdelige reeks over de stad Gouda, de straat-
namen en de ruimtelijke ontwikkeling. 
In september verscheen ook het derde deel in de reeks Igna-
tius Walvis getiteld Ignatius Walvis. Goudsche en andre daar-
toe dienende katolijke kerk-zaaken (1525-1712). 

Beide boeken zijn te koop in de boekhandel en op zaterdag 
in het stadhuis bij de stand van de Historische Vereniging 
die Goude. 

AgendaAuteurs

Cees Doedeijns is historicus en doet onderzoek 
naar de vonnisboeken in het Streekarchief Mid-
den Holland. Daarbij stuitte hij op het archief van 
de lijkschouwer waarover hij een artikel in dit blad 
schreef. In 2000 won hij de Walvisprijs.

Nico Habermehl studeerde geschiedenis en is 
vaste medewerker van dit blad.

Ronald van der Wal studeerde geschiedenis en is 
hoofdredacteur van dit blad.

Paul Abels studeerde geschiedenis en is lid van 
de redactie van dit blad. Hij verzorgt de rubriek 
Goudana.

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

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

1
binnenstad en stolwijkersluis

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.

historische vereniging die goude 
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Woningen die voldoen aan de behoefte van de werkman.  
Volkshuisvesting in Gouda 1815-1915

In memoriam: Fer Groeneveld (1939-2012)

Goudana: Rector Westerhovius (1677-1738), een miskend talent

‘Ende hetselven bevonden in het water versmoort te zijn’ 95 jaar 
Goudse lijkschouwingen, 4 augustus 1683 – 17 december 1778

Gouwe Verhalen: Tiny Rietkerk (1935)
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