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Verheffing van de mens

Het leven van alledag

Het Gouda van de negentiende eeuw. Een straattafereel dat niet aan tijd gebonden is. ‘Ik herin-
ner mij’, aldus een ooggetuige, ‘... twee kleedermakers: in eene dubbelde straat, tegen elkander
over wonende, waren zij in hevigen twist en luide woordenwisseling. Beiden op hunne tafels,
voor opengeschovene ramen gezeten, gunden zij, regelmatiger dan in vele vergaderingen plaats
heeft, elkander den tijd om te spreken; hunne uitdrukkingen waren hevig en luidruchtig, aan
vloeken en scheldwoorden was geen gebrek; niet voordat de eene met spreken ophield, begon de
andere zijn repliek, en vond eenen niet minder bedaarden toehoorder, dan hij zelf geweest was.
Het twistgesprek duurde eenen geruimen tijd, ten aanhoore van een groote schaar, die zich in-
middels had verzameld. Zonder eenig deel in het geschil te nemen, gaven de verzamelden door
toejuiching van tijd tot tijd hunne tevredenheid te kennen, wanneer de eene of de andere der
twistenden een scherp gezegde of eene snedig toegepaste aardigheid te berde bragt’.1

Wellicht gingen die toeschouwers na beëindiging van het twistgesprek voldaan en nagenie-
tend huiswaarts, of dronken nog een borrel op de vreedzame afloop in de kroeg ‘In den Aap’ aan
de Groeneweg of ‘In de Vrolijke Schutter’ aan de Kleiweg. Ze pakten hun glaasjes, klonken vro-
lijk en zeiden dan: ‘Da we et nog lang mooge èbbe, lusse zal wèl gaan’. Mens en samenleving
werden becommentarieerd. Had iemand te veel risico genomen dan heette het: ‘Tja, beter te art
cheblaaze az de mont chebrant’, en als ze een rijk heer van de Westhaven voorbij zagen komen
hadden ze het over die ‘kauwe aarepelebuurt’, waar ‘mènse mè kak’ woonden, hoewel, eerlijk is
eerlijk, ze hem toch ook benijdden om z’n ‘goet chemeubelêêrde booteram’. En dan vonden ze
elkaar in de wijsheid dat ‘elleke dach chenog èt an ze eige kwaat’ en wensten ze elkaar bij het af-
scheid nemen het beste toe en gaven dan een welgemeend advies: ‘Gaa mè Chot, dan è je en goe-
je Leitsman’.2

Misschien lagen er ook wel kranten in die kroegen. Belangstellend werden de lokale bladen
zoals de Goudsche Courant, de Nieuwe Goudsche Courant, het Nieuw Algemeen Advertentieblad en het
Dagblad van Gouda doorgenomen. De wereld veranderde snel, er gebeurde veel. Men las rond 1900
over uitvindingen als de gloeilamp, de grammofoon, de draadloze telegraaf, de vliegmachine, het
luchtschip, over de nieuwe Metro in Parijs en van de twee Koninginnen die in 1897 op bezoek in
Gouda kwamen. En dan de advertenties, waar altijd wel iets bijzat waar je je voordeel mee kon
doen. Gekweld door alcoholisme? ‘Genezing van drankzucht voor altijd door anticoholthee’, hoe-

Historische Vereniging Die Goude



N I E U W S T E  T I J D  –  Z O R G  ( 1 7 9 5 - 2 0 0 2 )

wel ook inname van het ‘Coza Poeder’ een heilzame werking garandeerde. En ‘eksteroogen of wrat-
ten verwijdert men in enkele dagen zonder pijn door het gebruik der wereld beroemde tinctuur
van proffessor Jäger’, en voor de vrouwen was er de ‘grootste keuze, billijkste prijzen van gegar-
neerde dames- en kinderhoeden’, terwijl de huismoeders onder hen werden opgeroepen hun voor-
deel te doen met de aankoop van ‘Sodex, Soudien, Alcali- en Soda. Sunlight-, Stuivers- en Sanders
zeep in doozen’. C.F. Busch aan de Markt maakte bekend dat hij gedurende de maand februari een
‘groote opruiming van manufacturen’ hield, met ‘uitverkoop van mantels tot spotprijs’, en bij ‘Trans-
valia’ op de Markt vond men ‘heeren stijve en slappe hoeden in de grootste keuze, beste kwalitei-
ten en de goedkoopste prijzen’. In 1902, zo kon men lezen, werd het Van Bergen IJzendoornpark
voor het publiek opengesteld en was er een ‘buitengewone seance (Edison Seance) met Henri ter
Hall’s Reuzen Bioscope’, bood de Stearine Kaarsenfabriek ‘plaatsing voor een jongmensch’ aan,
vestigde dr. A. Montagne zich aan de Markt op nummer A 145, waar hij ‘Spreekuur uitsluitend
voor vrouwenziekten en chirurgie’ hield en maakte een ingezonden-brievenschrijver zich boos over
aanstootgevende ‘aanzichtskaarten’ in de etalage van een winkel aan de Korte Tiendeweg, die vol-
gens hem verwijderd zouden moeten worden. Ook tegen een andere onzedelijkheid was nu ein-
delijk kruid gewassen: ‘Een ware schat voor de ongelukkige slachtoffers der zelfbevlekking (ona-
nie) en geheime uitspattingen is het beroemde werk Dr. Retau’s Zelfbewaring. ... Ieder, die aan
de verschrikkelijke gevolgen van deze ondeugd lijdt moet het lezen; de oprechte leering, die het
geeft, redt jaarlijks duizend[en] van een zekeren dood’.3

De standen leefden gescheiden, met tussen hen in een ondoordringbaar scherm.4 In laag-
Gouda de lagere sociale klassen, aan de Gouwe en de Haven en de singels daarentegen de men-
sen op stand. Burgemeesters, fabrikanten, doktoren, uitgevers bewoonden daar hun statige pan-
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In iedere stad of dorp kregen vroeger mensen die een
afwijkend gedrag vertoonden, een bijnaam. Vaak
werden ze goedmoedig geplaagd of nageroepen, zoals
de hier afgebeelde ‘Kluiten Mie’ die in werkelijk-
heid Maria Groeneweg heette. Haar bijnaam had
zij te danken aan het feit dat zij de straatjongens
die haar nariepen, met kluiten aarde bekogelde.
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den, omringd door personeel. Dienstboden woonden in de Vogelenzang of Onder de Boompjes,
en zaten met hun broers, zussen, ouders en buren bij warm weer op stoelen voor de huizen, in de
schaduw van de bomen.5 Gezellig heette dat. Een andere, meer venijnige typering van midden-
twintigste-eeuwse Goudse gezelligheid werd gegeven door een oud-inwoner van de stad, Peter
Klein, die later hoogleraar in de geschiedenis werd. ‘Gouda van de jaren veertig is het benepen
stadje waar mijn hoogst intellectuele moeder – och, arme – zich mopperend verplicht voelt twee
keer in de week eigenhandig de stoep met water en zeep te schrobben. Zij gaat op visite. Zij
schrijft: “De mannen zitten hier, de vrouwen zitten daar. Men drinkt thee. Twee kopjes. Niet een
of drie, nee: twéé! Men eet twee koekjes. Niet een of drie, nee: twéé! De uren gaan zwijgend
voorbij. Men gaat naar huis. Men heeft een dolgezellige avond gehad” ’.6

Soms trokken in de negentiende eeuw de kinderen uit de mindere buurten de deftige kant
op, de kant van Haven en Gouwe. Op Vastenavond, de dinsdag voor de dag waarop het vasten
begon, zag je in het Goudse straatbeeld overal groepjes van twee, drie of meer kinderen die langs
de huizen trokken. Ze zongen dan hun vastenavondliedjes, bij voorkeur aan de deuren van de
welgestelden, in hun handen kleine harlekijnen geklemd of geknoopte zakdoeken, die harlekij-
nen moesten voorstellen. Terwijl ze zongen lieten ze hun poppen dansen. In Gouda heette die
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Onder de Boompjes (ca. 1885).
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rondgang van de kinderen ‘zotten’ of ‘rommelpotten’. In de etalages van de snoepwinkeltjes wa-
ren lange rijen van grote en kleine harlekijnen opgehangen die het feestgevoel verhoogden. De
rommelpot was een met water gevulde en met een blaas overspannen pot. Midden in die blaas
bracht het kind een strohalm of een rietje in, waarlangs het de natgemaakte vingers en duim
streek en op die wijze de rommelpot deed ronken. In Gouda werd het rietje, dat door de blaas
was gestoken, aangestreken met een lapje, dat steeds opnieuw met speeksel werd bevochtigd. En
dit zongen de kinderen zodra meneer, mevrouw of de dienstbode in de deuropening stond:

Vrou tis vastelavent O man o
’t Duur nie langer as vanavent

O man o Zus of zoo
Vrou verkoop je beddechie 

En slaap op stroo
’k hep soo lang mette rommelpot gelope
’k hep geen gelt om broot te kope
Rommelpotterij
Wat hangter an me zij

Wat hangter an me schoen
Wat hebbik met die rommelpotterij te doen
Hier ’n stoel en daar ’n stoel
Op iedere stoel ’n kusse
Vroutje lich je kinnebak is op
En slaatter de koekepan tusse
Hopsa marianse
De gek sal lere danse.7

Zodra de kinderen dan een paar centen of wat koek hadden gekregen, verdwenen ze verheugd in
de avondduisternis en maakten zich op voor een volgende voorstelling.

Ook de volwassen Gouwenaar hield van een verzetje op zijn tijd. Hij was bepaald niet afke-
rig van een borrel of een likeurtje. ‘Eene flesch genever en eene brug om op te dansen, en gij hebt
het geheele tooneel der feestvieringen van den behoeftigen volksstand’. En dat liep weleens uit
de hand. ‘Genegen tot overmatig gebruik van dronkenmakende dranken, gaat zijne vrolijkheid
ras tot buitensporigheid over’, en zijn de mannen al niet snel bereid ‘eene gelofte der kuischheid
af te leggen’, bedwelmd door drank zijn ze nog minder van zins een dergelijke gelofte na te le-
ven. Stadsdoctor Büchner constateerde het hoofdschuddend en voegde er wat die drankzucht be-
treft aan toe: ‘Het is de bron, waaruit alle ondeugden opwellen; de akker, die niets dan onkruid
en distelen te oogsten aanbiedt’. De arme Gouwenaar leefde veelal bij de dag. Wat verdiend
werd, werd verteerd, onder het motto: beter eens weelde dan altijd armoede. Maar hij had ook
zijn trots. ‘Van zijn kleeding maakt hij veel werk, en getroost zich ontberingen gedurende de ge-
heel week, om des zondags opgeschikt te kunnen wandelen. Meerendeels worden deze kleederen
des zaturdags uit de bank van leening gelost, om des maandags morgens naar dezelfde plaats te-
rug te keeren’.8
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Den arme gegeven, is Gode geleend: de zorg voor de minstbedeelden

De welvaart in Nederland in het jaar 2002 is hoger dan hij ooit is geweest. Niet dat er in eerde-
re periodes geen mensen waren die het niet zeer naar den vleze ging, die niet zeer rijk waren,
maar die rijkdom stond dan vaak in schril contrast met de armoede waaronder het overige,
grootste deel der samenleving gebukt ging. Er was vroeger veel minder ‘middenstand’ dan nu.9

Ook in Gouda zijn in het hier en nu de scherpste tegenstellingen verdwenen. Vanuit het heden
terugkijkend op het verleden lijkt de al dan niet bewust beoogde verheffing van de lagere stan-
den als een rode lijn door de geschiedenis van de zorg te lopen. Die verheffing werd bereikt door
middel van armoedebestrijding, de erkenning van de specifieke behoeften van wezen en bejaar-
den, de kwalitatief fors verbeterde woningbouw, versterkte aandacht voor de gezondheids- en
ziekenzorg en grote financiële offers voor het onderwijs. 

In de negentiende eeuw gaf de stad op sociaal-economisch gebied globaal eenzelfde beeld te
zien als de rest van Nederland. Er was een kleine rijke bovenlaag, die zich afsloot van de vaak be-
hoeftige massa. De industriearbeiders maakten fysiek een ongunstige indruk, ze gingen zeer
jong al de fabriek in, ze waren slecht gevoed, het drankmisbruik was groot en de levensduur
kort.10 Verschillende kinderen, die in de pijpenmakerijen arbeidden, waren slechts zes jaar oud.
’s Zomers werkten kinderen zo’n vijftien uur per dag tegen een weekloon van een gulden vijftig.
De kindersterfte was ontstellend hoog, in deze stad lange tijd beduidend hoger dan elders. Over-
leden er landelijk 1 op de 22 geborenen, in Gouda was die verhouding 1 op 14. Ook het aantal
overledenen op de totale lokale bevolking was in Gouda ongunstiger dan in de rest van Neder-
land. Ironisch constateerde stadsdoctor Büchner: ‘De sterfte in de stad Gouda overtreft verre die
in de strafgevangenissen: waaruit het bewijs mag worden afgeleid, dat in de levensbehoeften der
volksmenigte van Gouda’s ingezetenen minder en ondoelmatiger voorzien is, dan in die der ge-
vangene misdadigers’. Opvallende cijfers presenteerde hij ook inzake de levensduur, die overal
in Europa was toegenomen en er in resulteerde dat die in Parijs 32 jaar was en in Londen 40 jaar.
Daartegenover stond in Gouda een gemiddelde levensduur van 21,41 jaar, waaraan weliswaar de
hoge zuigelingensterfte voor een belangrijk deel debet was, maar dat hoe dan ook toch schok-
kend laag was. Kortom, de behoeftige volksstand was ‘in armoede en ellende ontvangen en ge-
boren’, aldus de arts. Wilhelm Friedrich oftewel Willem Frederik Büchner werd in 1802 stads-
doctor, toen hij de overleden Hugo Verveer opvolgde. Büchner zou meer dan vijftig jaar in
Gouda op medisch gebied actief zijn. Hij was in 1781 te Rheinheim in Duitsland geboren als
zoon van Jacob Karl Büchner en Wilhelmina Magdalena Söhnlein. Op 21-jarige leeftijd promo-
veerde hij te Würzburg tot medisch en chirurgisch doctor. In 1802 ging hij naar Gouda. Hij
overleed aldaar in 1855.11

De socioloog Abram de Swaan heeft zich eens afgevraagd waarom de gefortuneerden in de sa-
menleving zich eigenlijk überhaupt om de armen bekommerden. Waarom werden de behoefti-
gen niet uitgehongerd en geheel aan hun lot overgelaten?12 Feit is dat de zorg voor de armen
voortkwam uit verschillende overwegingen, waarvan christelijke naastenliefde (Den arme gegeven,
is Gode geleend), de drang tot opvoeden in beschaafde zin (verheffing) en angst voor het ‘grauw’,
dat mogelijk in opstand kwam, er enkele waren.13 Het antwoord op de vraag waarom de een rijk
en de ander arm was, luidde in christelijke kring lange tijd simpelweg: omdat God het zo wil,
Hij is het die de samenleving verdeelt in rijken en armen en het is zinvol noch gepast te trach-
ten de armoede op te heffen, want dat betekent dat de mens Zijn plannen doorkruist. Wel moet
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het lot der armen door de rijken draaglijker worden gemaakt, waaruit de christelijke plicht tot
het bedrijven van filantropie voortvloeit.

Voor de duidelijkheid: arm zijn mensen die geen financiële reserves hebben en bij tegenslag
direct in de problemen komen. Bovendien wonen ze in slechte huizen, hebben ze een geringe op-
leiding genoten en nemen ze kwalitatief slecht voedsel tot zich. Vaak zijn ze ook werkloos, het-
geen geweten kan worden aan lusteloosheid, maar ook te maken heeft met factoren als leeftijd
en de lichamelijke gesteldheid. Langzamerhand drong het besef door dat behalve luiheid, te
vroeg trouwen, drank- en spilzucht van de armen zelf – deze zaken vooral veroorzaakten volgens
menig notabele de deplorabele toestand van de arbeiders – toch ook vooral economische om-
standigheden een grote rol speelden bij het (voort)bestaan van armoede. Onderscheid werd daar-
om gemaakt in gezonde, doch werkloze armen en ‘echte, onbruikbare’ armen, zoals ouden van
dagen.14 In Gouda fungeerden, net als bijna overal elders, kerkelijke en burgerlijke armenzorg-
instellingen. Van de armen werd als tegenprestatie dankbaarheid, kerkbezoek en een nuttige be-
steding van de ondersteuning verwacht. Via de Armenwetten van 1854 en 1912 vond de socia-
le zekerheid zijn bekroning in de Algemene Bijstandswet van 1965, waarbij de rol van de kerk
telkenmale verder werd teruggedrongen en uitkering en ondersteuning niet langer een gunst
maar een recht werden.15

Rond 1850 kon een derde deel van de Goudse bevolking niet in het eigen levensonderhoud
voorzien. De overheid en de kerken sprongen bij, maar er was ook particulier initiatief. In de
Wilhelminastraat werd op instigatie van J. Bik een lokaal ingericht waar armen konden eten,
terwijl ze naar een bijbels verhaal luisterden. Al in 1804 was opgericht de commissie tot ‘berei-
ding en uitdeeling der oeconomische soep “Vriendschap en Weldadigheid” ’. Voor drie gulden,
op te brengen door vermogende Gouwenaars, deelde die commissie in de winter van 1846 veer-
tig porties voedzame soep uit, ‘welke aan menig behoeftig huisgezin, in die maanden van gebrek
en armoede, spijs en kracht geeft’. De soep werd verstrekt in het voormalige Leprooshuis aan het
Nonnenwater. In 1942 werd die uitdeling overigens gestaakt als gevolg van het gebrek aan erw-
ten. Verder was er ‘Tabitha’, een vereniging met als doel om aan minvermogende mensen en kin-
deren kledingstukken te verstrekken. De ‘Vereeniging tot Hulpbetoon aan Eerlijke en Vlijtige
Armoede’ behartigde eveneens de geestelijke en stoffelijke belangen van de behoeftigen. En de
vereniging ‘Tesselschade’ ten slotte richtte zich op steun aan vrouwen uit de beschaafde stand.16

Een eerbiedwaardige vereniging die de culturele verheffing van het volk tot doel had, was de
Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen. Het doel van de vereniging was het bevorderen van het
algemeen volksgeluk door verbetering van de verstandelijke, zedelijke en maatschappelijke toe-
stand van het volk, zoals het fraai heette. In 1786 werd in Gouda al de eerste vergadering gehou-
den. In het beleid van het Nut paste het aantrekken van sprekers als de letterkundigen H. Tollens
en J.J. Cremer, de oprichting in 1841 van een industrieschool voor meisjes, die in 1844 alweer
werd opgeheven, het oprichten van een spaarbank (de Nutsspaarbank), het inrichten van een
Volksbibliotheek met leeszaal, de oprichting van Volksuniversiteiten en het organiseren van cur-
sussen voor volwassenen in lezen en schrijven. Het Nut ook was de initiatiefnemer geweest tot
‘de uytdeeling der oeconomische soupe’ in 1804.17 In de tweede helft van de twintigste eeuw
kwam een ander soort van bemoeienis met mensen en hun omgeving op, waarbij eveneens het
idee van verheffing een rol speelde. De overheid was nauw betrokken bij dit zogenaamde ‘sociaal-
culturele’ werk, waarbij beroepskrachten en vrijwilligers werden aangetrokken die aan wijkcen-
tra en buurthuizen verbonden waren en inspeelden op de behoeften van de mensen in een wijk.18
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Naast de burgerlijke armenzorg was er de kerkelijke zorg voor de armen. Zo vatte in de ne-
gentiende eeuw de diaconie van de hervormde gemeente, tot welk kerkgenootschap ongeveer
de helft van de Goudse bevolking behoorde, haar taak tot ondersteuning van de behoeftigen
ernstig op en schrok er niet voor terug relatief grote bedragen voor hulpverlening uit te trek-
ken. De uitdelingen in geld en natura vonden plaats vanuit de kerkenraadskamer van de Sint-
Janskerk. De diaconie kende zomer- en winterbedeelden. De bijstand werd verstrekt in natura:
turf, brood, grutten, tarwemeel, maar ook bonnen, waarmee de bedeelden een kop soep in ont-
vangst konden nemen. Vooral in de winter was de nood hoog omdat de meeste gezinnen dan
geen of nauwelijks inkomsten hadden. In 1922 namen ‘bezoekzusters’ uit de hervormde ge-
meente de taak op zich het geld bij de bedeelden thuis te brengen. Steeds meer werd het ge-
woonte bonboekjes uit te delen, waarmee bij door de kerk aangewezen winkeliers levensmid-
delen konden worden opgehaald. In maart begon de zomerbedeling en in oktober reeds werden
de wensen voor de komende winter aangehoord, waarbij soms meer dan honderd personen op
een dag te woord werden gestaan. Voorwaarde om bedeeld te worden was wel dat men lid was
van de hervormde gemeente, waartoe de hulpvrager een bewijs van lidmaatschap moest tonen.
Het brood voor de bedeling, bestaande uit twee- en drieponders, was herkenbaar doordat op de
onderzijde het woord ‘diaconie’ was gestempeld. De ellende was vooral groot in 1845, toen in
geheel Europa de aardappeloogst mislukte, hetgeen een jaar later opnieuw geschiedde. Nu
moest de zoveel duurdere tarwe worden verstrekt. De opbrengst van een verkocht huis aan de
Tiendeweg werd daarvoor door de kerk in kas gehouden. En ook de muze stak een helpende
hand toe in de persoon van organist J. Willebeek, die in 1821 orgelconcerten gaf waarvan de
opbrengst naar de armenzorg ging.19

De tweedeling in de eerste helft van de negentiende eeuw was absoluut. Rijkdom en welvaart
naast grauwe, uitzichtloze armoede. Indrukwekkend blijft dan ook de veelgeciteerde karakteri-
sering van de situatie uit 1819 van de staatsman-in-ruste, Gijsbert Karel van Hogendorp, waar-
uit blijkt dat de economische ellende in Gouda groter was dan elders.20 De kwaliteit van het
voedsel was vaak uitgesproken slecht. Wat het eten van vlees betreft: alleen dat wat voor gerin-
ge prijzen verkrijgbaar was, kon de arme bekostigen, zoals vlees van vee dat door longziekte was
aangetast. De aardappelen waren weliswaar ‘het ware manna des volks’ maar werden toch fiscaal
belast. ‘Geene aardappel kan de hongerende arme in den mond nemen, zonder belasting te be-
talen ..., terwijl de rijke in de fijnste wijnen en met de uitgezochtste spijzen kan brassen, en
daarbij slechts door geringe accijnsen en belasting, in vergelijking met de waarde van het ge-
bruikte, getroffen wordt’, zo hekelde Büchner deze misstand.21 De armen werden opgevoed tot
soberheid, spaarzaamheid, godsdienstzin, werkzaamheid en respect jegens de hoger geplaatsten
in de maatschappij, die hen in leven hielden. Was de armoede in Gouda extreem hoog in de eer-
ste helft van de negentiende eeuw, ook in de tweede helft van die eeuw bleef de stedelijke eco-
nomie nog lang traditioneel van karakter en kende ze weinig modernisering. Hierdoor ontbrak
in de tweede eeuwhelft weliswaar de grote armoede van de jaren veertig maar stond de armoede
in verhouding toch nog op een hoog niveau.22

Armoede was niet iets van alleen de negentiende eeuw. Ook in de eerste helft van de twintig-
ste eeuw leefden velen op het bestaansminimum. De kosten van levensonderhoud konden op vele
manieren worden gedrukt en een van de mogelijkheden daartoe was een al dan niet dagelijks be-
zoek aan de Volksgaarkeuken in de Keizerstraat, waar voor een gering bedrag een warme maal-
tijd kon worden genuttigd. Die volksgaarkeuken, later vernoemd naar haar stichtster, Henriëtta
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Hoffman, moest zijn een ‘zoodanige inrichting, waardoor aan den arbeidersstand tegen matige
betaling, voedingsmiddelen worden verschaft’. Ook moest een deel van haar nalatenschap wor-
den benut voor de inrichting van een tehuis voor vrouwen ‘uit den fatsoenlijken stand’. Die laat-
ste voorziening kwam aan de Oosthaven nummer 52. Voor de Volksgaarkeuken werden in 1888
twee panden aangekocht in de Keizerstraat. Op 21 mei 1889 werd de keuken geopend en kon-
den eetlustigen er gedurende zeven dagen per week hun ontbijt en warme maaltijden tot zich ne-
men. De toeloop was groot. De kwaliteit van de etenswaren werd gegarandeerd doordat iedere
drie maanden van leverancier werd gewisseld. Na de eerste vijf jaar zakte het aantal verkochte
porties terug tot tussen de dertig- en veertigduizend per jaar, waarbij moet worden bedacht dat
elke bezoeker goed was voor drie porties, te weten: een portie groente, een portie vlees/vet en een
portie aardappelen. De daling zette vooral door na beëindiging van de Tweede Wereldoorlog, zo-
dat al in 1951 een voorstel werd ingediend om de keuken op te heffen. Weliswaar werden een jaar
later nog de besturen van de Hoffmankeuken en het Hoffmanhuis samengevoegd, maar het
mocht niet baten, in 1987 besloot de gemeenteraad de keuken op te heffen.

Het Hoffmangesticht, later Hoffmanhuis genoemd, werd op 26 juni 1891 officieel geopend.
Opgenomen ter verpleging werden dames die weduwe of ongehuwd waren en ouder dan veertig
jaar dienden te zijn. Geneeskundige hulp was er gratis, evenals een eenvoudige begrafenis. Iede-
re bewoonster had een zitkamer en een kleine slaapkamer tot haar beschikking. In 1962 werd
een provinciale verordening van kracht waardoor het Hoffmanhuis aan allerlei moeilijk te reali-
seren eisen moest gaan voldoen, reden, waarom het bestuur besloot het huis per 1 november
1972 te sluiten.23

Werkloosheid en armoede zijn nauw aan elkaar gelieerd. Bedelen vloeide daar vaak uit voort.
In Gouda werd met name in de eerste helft van de negentiende eeuw massaal gebedeld, en dat
gebeurde tot in de verre omtrek van de stad. Bedelen in het algemeen nam, zo constateerde de
tijdgenoot, overigens niet per definitie af wanneer de economie aantrok, want juist dan werd er
guller gegeven en werd werkschuwheid bij sommigen eerder gestimuleerd dan tegengegaan.
Het bedelen door met name gezonde, dus ‘bruikbare’ armen, was menigeen een doorn in het
oog, ook al was de economische depressie zo omvangrijk dat er soms werkelijk geen zinvol werk
te verrichten was. Maar vanuit het principe ‘voor wat hoort wat’ zagen de particuliere en bur-
gerlijke overheden gaarne dat tegenover ondersteuning in geld of natura een prestatie stond in
werk, hoe onbeduidend die ook mocht zijn. In 1849 werden concrete plannen in die richting
ontwikkeld. Zeshonderd Goudse ingezetenen verplichtten zich tot een gezamenlijke betaling
van zeven gulden per dag, wat ruim een cent per persoon per dag betekende, die aan een op te
richten ‘Werkinrigting’ en dus niet meer aan de bedelarij werd gespendeerd. In 1850 verliet de
Latijnse school het voormalige Cellebroedersklooster aan de Groeneweg en stond de gemeente
het gebouw af aan de net opgerichte Werkinrigting tot Wering der Bedelarij. De animo ervoor
was enorm. Honderden mensen bevolkten de lokaliteiten, met als hoogtepunt 5 januari 1854,
toen 936 personen oftewel een vijftiende deel van de Goudse bevolking zich in de Werkinrig-
ting ophielden. Teneinde ‘den kanker der bedelarij weg te nemen’24 waren ze daar aan het touw-
pluizen, vervaardigen van zwavelstokken, sorteren van erwten, rijgen van veters, plakken van
dozen, breien van kousen en sokken, rechtkloppen van spijkers en het maken van pijpendoppen.
Andere keren werden ze de stad ingestuurd om sneeuw te ruimen of vuil uit de grachten te vis-
sen of onkruid te wieden. Hiervoor ontvingen de ‘bezoekers’ van de Werkinrigting dagelijks en-
kele centen en drie keer gratis eten. De kinderen gingen overdag naar de stadsarmenschool en ’s
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zondags liepen allen onder begeleiding naar de kerken waartoe ze behoorden. Om de toevloed
van belangstellenden te dempen kregen op zeker ogenblik alleen nog bejaarden, gebrekkigen en
kinderen beneden de tien jaar goede voeding, de anderen werden op water en (rogge)brood ge-
zet. Dat beleid had succes want in 1864 was het bezoekersaantal gedaald tot ongeveer vijftig per
dag. Spreuken aan de wand moesten de arbeidsmoraal opvijzelen of berusting aankweken: ‘Het-
geen gij moet, wil dat altijd’, las men, en ‘God helpt de tragen niet’, of ‘Die niet werkt, zal ook
niet eten’, en ten slotte, makkelijker gezegd dan gepraktiseerd: ‘Zijt vergenoegd met hetgeen gij
hebt’. Vanaf 1865 werd ook permanente bewoning aangeboden. Steeds meer oude dakloze man-
nen en vrouwen kwamen in de inrichting terecht. Rond 1954 waren de bejaarden niet meer ver-
plicht te werken; de naam werd dan ook veranderd in ‘Huize Groeneweg’. In 1963 werd de
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Werkinrigting officieel opgeheven.25

Aan het eind van de negentiende eeuw en het begin van de twintigste eeuw werden de ar-
beiders mondiger en weerbaarder. In 1896 werd in Gouda een afdeling van de Sociaal-Demo-
cratische Arbeiderspartij (SDAP) opgericht. In dat jaar werd gestaakt bij de Garenspinnerij. In
1928 was er een staking in de Goudse aardewerkindustrie. Doel ervan was voor de arbeiders een
gegarandeerd minimumloon af te dwingen. Op dinsdag 28 augustus 1928 begon de staking bij
de Plateelfabriek ‘Zuid-Holland’. Ook bij andere bedrijven legden de werknemers het werk
neer. Op 10 december 1928 begon de rooms-katholieke wethouder J.A. Donker met een be-
middelingspoging. Donker streek met moeite vele plooien glad, hetgeen ten langen leste resul-
teerde in beëindiging van de staking op 28 februari 1929. Vooral de wethouder zelf was hierover
zeer opgetogen, want, zei hij, ‘geheel Gouda leed onder deze staking’.26

Wezen

Op de binnenplaats van wat nu de Openbare Bibliotheek aan de Spieringstraat is stonden ze
soms, hulpeloos, gekleineerd, doodverlegen meisjes, die in hun bed hadden geplast, met het nat-
te laken over hun hoofd, ter lering maar vooral vermaak van de andere kinderen. Ze stonden daar
voor straf, om ze dat bedplassen voorgoed af te leren.27 Ze woonden er omdat ze geen vader en
moeder meer hadden en geen familie die zich over hen kon ontfermen. De weesvader en wees-
moeder namen de plaats van de eigen ouders in. Tot 1928 waren ze herkenbaar aan hun kleding
en wist iedereen in de stad wie en wat ze waren en waar ze woonden. Vanaf dat jaar mochten ze
zich min of meer volgens de heersende mode kleden.

Al eeuwenlang kende Gouda twee weeshuizen, die naast elkaar bestonden aan de Spiering -
straat (het Aalmoezeniersweeshuis) en de Jeruzalemstraat, waar het Heilige Geestweeshuis stond.
In het Heilige Geestweeshuis werden uitsluitend kinderen van Goudse burgers geplaatst. In het
Aalmoezeniersweeshuis konden echter ook andere kinderen terecht. Boven de toegang naar wat
nu de bibliotheek is staat nog steeds te lezen dat het gebouw is gesticht voor ‘zoo Gouds’ als
vreemde kinderen’. In 1812, een arme tijd voor burger en overheid, werd besloten de beide wees-
huizen samen te doen gaan, waarbij het er niet meer toe deed of de ouders nu wel of niet burgers
van de stad waren. Het Aalmoezeniersweeshuis had de beste accomodatie, dat werd nu onder de
naam Vereenigd Wees- en Aalmoezeniershuis ingericht voor de wezen van beide huizen. Het an-
dere weeshuis, dat van de Heilige Geest, werd afgebroken. In 1849 evenwel nam het aantal we-
zen weer fors toe, zodat besloten werd dat kinderen van tien jaar en ouder niet meer in het Wees-
huis konden worden opgenomen. Bovendien moesten hun ouders geboren Gouwenaars zijn. Voor
de geweigerde kinderen werd nu het Bestedelingenhuis opgericht, waar overigens ook ouden van
dagen werden verzorgd, dat werd ondergebracht in het Proveniershuis aan de Hoge Gouwe,
waardoor er opnieuw twee weeshuizen waren. In 1877 werden de vijftien kinderen uit het Beste-
delingenhuis evenwel weer overgebracht naar het Vereenigd Wees- en Aalmoezeniershuis, nadat
er een nieuw achtergedeelte was aangebouwd door aannemer H.J. Nederhorst.28

In oktober 1806 werden alle mannelijke wezen opgegeven, die geschikt voor de militaire
dienst zouden zijn, maar allen werden afgekeurd. In 1809 echter moesten wel alle jongelingen
vanaf 16 jaar ter keuring naar Utrecht worden opgezonden. Drie jongens wachtten de keuring
aldaar niet af en liepen weg. Ten slotte moest het Aalmoezeniershuis in juli 1809 twaalf wezen
afstaan aan het leger van Napoleon. Ook werden later kinderen uit weeshuizen naar de land-
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bouwkolonies van de Maatschappij van Weldadigheid gezonden.29 Hoewel het voor de kinderen
een zwaar gelag was dat zij zonder ouders opgroeiden was het leven in het Weeshuis in zoverre
beter dan elders, dat het eten van goede kwaliteit was en ze daardoor een hogere levensverwach-
ting hadden dan de kinderen buiten het huis. De weeshuiskinderen werden opgeleid tot am-
bachtslieden, dienstboden en naaisters.30 Het Weeshuis herbergde kinderen van verschillende
godsdiensten. Daar kinderen van rooms-katholieken huize bij overlijden niet op de rooms-ka-
tholieke begraafplaats mochten worden begraven, werd in 1894 door de Goudse rooms-katho-
lieken overgegaan tot de stichting van het Sint-Josephs Weeshuis. Dat was gevestigd in een
pand aan de Hoge Gouwe, op nummer 31, vlak naast de oude Sint-Jozefkerk. Op 19 oktober
1894 kreeg de stichting dit pand overgedragen. De kinderen werden daar opgevangen door de
moeder en door drie zusters franciscanessen, afkomstig uit het Duitse Salzgotten en daarom Salz-
gottinnen genoemd. Dit was de eerste aanzet tot de stichting van het Sint-Jozef Paviljoen, dat in
1929 zijn deuren opende. Doel van het Sint-Josephs Weeshuis was onder meer te zorgen voor de
‘opvoeding, opleiding en onderrichting van rooms-katholieke weeskinderen’.31 Maar ook de lo-
kale hervormde gemeente had grote moeite met het door elkaar leven en wonen van hervormde
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en rooms-katholieke kinderen. In de jaren 1844-1847 deed ze veel moeite om dat samenleven
ongedaan gemaakt te krijgen, maar dit lukte niet.32

Het Weeshuis gaf onderdak aan kinderen van 5 tot 21 jaar. Kinderen werden tot hun vijfde
opgevangen door familieleden, voogden of buren. In 1916 werd Dirk Bakker voor de poort van
het Weeshuis gezet. ‘Ze trokken aan de bel en weg waren ze. Mijn familie wou geen afscheid ne-
men’. Hij was een zogenaamd voorkind, zijn moeder had verkering gehad, werd zwanger van
haar vriend, die overleed voordat ze konden trouwen. De hervormde kinderen moesten ’s zon-
dags naar de Sint-Jan. Dat was soms een zware opgave. ‘Vooral in de winter als het erg koud was,
was dat een beproeving. Er waren mooie ramen, maar die zeiden ons niets. Je moet nagaan: er
was maar één kachel om die hele kerk warm te houden’. Dan gingen we maar op onze benen zit-
ten om je voeten warm te houden.’ Ook hun werd dankbaarheid geleerd. De maaltijd werd
beëindigd met het opzeggen van onder meer de volgende regels:

O Heer, wij danken U van harte
Voor nooddruft en voor overvloed
Daar menig mens eet brood der smarte
Hebt Gij ons mild en wel gevoed.

Elke jongeman en elke jonge meid in Gouda wist de Kleiweg, bijgenaamd de Stijfselbaan, te
vinden, waar leden van beiderlei kunne op vrijdag- en zaterdagavond langs elkaar heen para-
deerden, op zoek naar verkering. Ook de jongens en meisjes van het Weeshuis waren daar dan te
vinden. Op de kermis kregen ze weleens gratis toegangskaartjes voor verschillende evenemen-
ten. Rijke mensen lieten soms een legaat na. ‘Er was geen kind in Gouda dat zoveel gebak kreeg
als de weeskinderen. En dan een grote kom chocolademelk erbij’, aldus een van de weeskinderen
op latere leeftijd.33 In 1948 werd het Weeshuis opgeheven.

Bejaarden

Gouwestein, Huize Juliana, Huize Savelberg: enkele Goudse instellingen waar heden ten dage
mensen op leeftijd in meer of mindere mate volledig worden verzorgd. De zorg voor bejaarden is
er altijd geweest in de maatschappij, maar vond ook voor een deel binnen familieverband plaats.
Als er evenwel geen kinderen waren of de verhoudingen tussen ouders en kinderen ernstig ver-
stoord waren, dan bestond er de mogelijkheid dat oude mensen in een Oudemannenhuis of Ou-
devrouwenhuis werden opgenomen en daar tot aan hun dood toe werden verzorgd. In Gouda was
het Sint-Elisabeth Gasthuis aan de Kleiweg de instelling waar oude vrouwen konden worden op-
genomen. Voor oude mannen stond het Oudemannenhuis (het latere Willem Vroesenhuis) open,
dat wil zeggen, indien er plaats was en er via een preuve geld beschikbaar was om iemand op te
nemen. Het Oudemannenhuis en ook het Oudevrouwenhuis kenden een streng regime. Wie het
zich financieel kon veroorloven werd dan ook liever provenier in het Catharina Gasthuis of in het
Leproos- of Proveniershuis op de Hoge Gouwe, waar de vrijheid van de verzorgden veel groter was
dan in de twee andere huizen en waarin de bejaarden ook met meer respect werden behandeld.
Dat Leproos- of Proveniershuis was gevestigd in het voormalige convent van Sint-Marie, dat naar
de Hoge Gouwe toe was doorgebroken en waaruit een nieuw regentengebouw was opgetrokken.
Het gebouw met zijn imposante gevel werd afgebroken in 1913 omwille van de bouw van het
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Gemeentelijk Energie Bedrijf.34 Het geld, benodigd voor het onderhoud en de verzorging van de
oude mannen in het Oudemannenhuis, kwam vooral binnen via zogenaamde preuves. Een preu-
ve was een schenking van meestal een aanzienlijk persoon in de vorm van losrentebrieven of een
stuk land of contant geld. Het geld of de opbrengst van losrentebrieven of land moest worden be-
steed aan het ‘eeuwig’ onderhoud van één of twee mannen op leeftijd. Na het overlijden van de
verzorgde ging de preuve op een andere bejaarde man over. De schenker van de preuve en diens
nakomelingen mochten zelf iemand voor opname voordragen, die vervolgens al dan niet werd ge-
accepteerd door de vader van het huis. Het college van regenten had vaak ook zelf preuves ter be-
schikking, die ze naar eigen goeddunken konden aanwenden. Iemand die op grond van een preu-
ve of prove in een huis verbleef, heette een provenier of kostkoper. 

Vanaf 1819 poogde de gemeente met vaste regelmaat het Oudemannenhuis ondergeschikt te
maken aan het stadsbestuur. Lange tijd woedde er dan ook een heftige discussie over de vraag of
het Oudemannenhuis nu wel of niet een instelling van weldadigheid in de zin van de in 1854
aangenomen Armenwet was. In 1829 woonden er 33 oude mannen in de leeftijd van 52 tot 86
jaar, die toen werden verzorgd door een moeder en drie dienstmeiden. Het huidige Willem
Vroesenpark was tot het midden der negentiende eeuw het kerkhof van de Sint-Janskerk en
werd door stenen muren omheind. In 1827 kwam er een verbod op het begraven in de kerk en
op het kerkhof, maar pas in 1832 werd voor het eerst begraven op het nieuwe kerkhof aan de
Prins Hendrikstraat. In 1850 werd de grond van het oude kerkhof verkocht aan het Oudeman-
nenhuis. In 1855 kwam er gasverlichting in het huis. Als mannen zich misdroegen mochten ze
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voor straf bijvoorbeeld gedurende veertien dagen niet in de eetzaal komen, noch in de gezel-
schapszaal vertoeven en mochten ze ook geen bezoek ontvangen. Pas in het begin van de twin-
tigste eeuw deed het begrip privacy aarzelend zijn intrede in het huis. Spreuken die het huis sier-
den luidden: Tempora labuntur (de tijden verglijden) en Spartam Nacti, dat – waarschijnlijk – wil
zeggen: zij die Sparta verworven hebben, en in dit verband gelezen moet worden als zij, de oude
mannen, die de veilige haven bereikt hebben en in het huis rust vinden.

In 1920 moest men, om in het Oudemannenhuis te kunnen worden opgenomen, minstens
51 jaar oud zijn, een voor zijn leeftijd goede gezondheid genieten en van goed en flink gedrag
en onbesproken levenswandel zijn. De inkoopsom hing af van de leeftijd. Een 51-jarige betaal-
de ƒ5350,–; een 80-jarige en ouder ƒ1980,–. De regenten kochten nadien ook vaak de eeuwen-
oude preuves af van families die er weinig heil meer in zagen ze te houden. De laatste afkoping
vond plaats rond 1934. In 1937 kwam er een echt bejaardenhuis door de oprichting van Huize
Juliana aan de Koningin Wilhelminaweg, dat gesticht werd op initiatief van het Bestedelin-
genhuis, het Catharina Gasthuis en het Oudevrouwenhuis, waardoor het Oudemannenhuis con-
currentie kreeg. In 1952 werd de naam Oudemannenhuis niet meer passend gevonden; nu ging
het het Willem Vroesenhuis heten als hommage aan de oprichter van het huis uit de 16e eeuw,
Willem Vroesen. Op 2 december 1976 werd een collectieve ontslagaanvraag voor het gehele per-
soneel ingediend. De laatste bewoner verliet het huis op 25 februari 1977. De beroepen van de
bewoners waren onder meer koetsier, leermeester, notaris, baander, blekersknecht, schippers-
knecht, pijpenfabrikeur, keurmeester van het vlees en drankbestrijder.35

Daarnaast waren er de hofjes, die vaak door middel van legaten tot stand waren gekomen. In
de negentiende en deels twintigste eeuw bestonden er nog verschillende hofjes, waar vooral
vrouwen woonden, ‘want mannen kunnen gewoonlijk maar slecht voor zichzelf zorgen’, zo was
de gangbare opvatting. Op het terrein van het voormalige Regulierenklooster aan de Raam, in
de schaduw van de molen De Roode Leeuw, stonden vijftien huisjes. Die vormden samen het
rooms-katholieke Hofje van Buytenwech, dat in de volksmond het Klopjeserf heette. Daar res-
tauratie als onmogelijk werd beoordeeld werd het hofje in 1961 afgebroken.36 Andere hofjes wa-
ren het Hofje van Lethmaet aan de Nieuwehaven, in de 16e eeuw gesticht door Christina Gijs-
berts, het Hofje van Arent Bosch, dat in 1913 werd afgebroken en plaats maakte voor de
brandweerkazerne, het Hofje van Maria Tams, eveneens aan de Nieuwehaven, waarvan alleen het
poortje nog bewaard is gebleven en het Hofje van Cincq, voortkomend uit de nalatenschap van
Cornelis Cincq en bestemd voor gereformeerde armen, dat dankzij een financiële bijdrage van
koning Willem I in 1815 kon blijven bestaan.37 Andere, inmiddels verdwenen hofjes, waren dat
van het Hartenerf, het Hofje van Koer, het Hofje van Feel, het Hofje van Geertje Verhilt en het
Hofje van Baertje Sanders. De hervormde gemeente beheerde het Swanenburghs hofje (bestemd
voor ‘oude vrouwen en vrijsters, van onbesproken gedrag en behorende tot de Nederduits Gere-
formeerde Gemeente’), dat in 1830 aan vijftien vrouwen huisvesting bood, en verder het Jong-
kindshofje en het Vrijthofje.38 Het poortje van het Sint-Elisabeth Gasthuis is nu nog te zien in
de museumtuin van het museum het Catharina Gasthuis. Het Lazaruspoortje, dat toegang gaf
tot het Proveniershuis, dat een tijdlang ook dienst deed als Bestedelingenhuis, werd in 1939 af-
gebroken maar herbouwd als toegangspoort tot de museumtuin.

Teun van Vliet, een sociaal-democraat, was gedurende de periode 1922-1964 actief als be-
stuurder van instellingen op het gebied van de armen- en bejaardenzorg. Van Vliet maakte aan-
tekeningen van zijn ervaringen en wederwaardigheden. In die memoires wordt onder meer be-
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schreven hoe de mensen, voordat ze opgenomen werden, voor het college van regenten van het
Bestedelingenhuis moesten verschijnen om kennis te maken. Hen werd dan op het hart gedrukt
zich netjes en behoorlijk te gedragen. Voorjaar 1927 verscheen voor het college van regenten een
bijna negentigjarige vrouw, wier man kort daarvoor was overleden. Jaren hadden ze gewoond op
een der houtwerven van houthandel en aannemersbedrijf W. Hoogendijk, die gevestigd was On-
der de Boompjes. Een van die houtopslagplaatsen bevond zich aan het Jaagpad, achter de wo-
ning en de zaak van Bokhoven, die toevallig de vader was van regent en collegevoorzitter Piet
Bokhoven, tegenover wie zij nu stond. Toen haar man, die werfbaas op de opslagplaats aan het
Jaagpad was geweest, overleed bleef de vrouw alleen achter en goede kennissen wendden nu po-
gingen aan haar onder te brengen in het Bestedelingenhuis. Zo stond ze dan, met het vest, voor-
zien van horloge met ketting van haar man, voor het voltallige college. Er werd haar een stoel
aangeboden en voorzitter Piet Bokhoven begon een gemoedelijk praatje met haar, maar ze was
afwezig en kon moeilijk antwoorden op de vragen, want ze had veel last van zenuwen. Bokho-
ven deed z’n best haar op haar gemak te krijgen en langzamerhand lukte hem dat en begon ze te
vertellen over haar goede man. Ze liet de heren zijn vest met horloge zien en praatte over de
mooie tijd die ze samen op de houtwerf hadden doorgebracht. Regent Van Vliet vertelt: ‘Het
was niet gemakkelijk haar te laten stoppen, doch opeens riep ze: “Jeuzes Piet, ben jij het? Wat
was je vroeger toch een ondeugende rakker!”. En ze ratelde maar door over zijn kwajongensstre-
ken. We moesten alle moeite doen om niet in lachen uit te barsten, temeer omdat de voorzitter
het geval niet al te zeer op prijs kon stellen en maar steeds zijn best deed haar af te leiden. Ein-
delijk kreeg ze door dat de voorzitter liever niet hoorde van zijn streken en ze hield haar mond’.39

Reeds in 1841 hadden de joden een eigen rusthuis aan de Turfmarkt. In 1892 verkocht de fa-
brikant Viruly zijn woonhuis aan de Oosthaven aan de Vereniging Centraal Israëlitisch Oude
Mannen- en Vrouwenhuis, welk gebouw nadien in bezit kwam van de hervormde gemeente. In
1894 vond de ingebruikneming plaats van het Joodsch Tehuis. Het lijkenhuisje (Metaheerhuis-
je) voor de rituele wassing van doden dateert van 1899.40

Woningbouw

Lange tijd had de overheid geen bemoeienis met de kwaliteit van de woningbouw en wilde ze
daar ook niets mee te maken hebben. Maar de Woningwet van 1901 stelde strengere en speci-
fiekere eisen aan de bouw; er ontstonden in Gouda woningbouwverenigingen als ‘Het Volksbe-
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lang’, ‘Ons Ideaal’, ‘Sint-Joseph’ en de ‘Goede Woning’, die hun leden sobere maar kwalitatief-
goede woningen boden. De eerste grote uitbreiding over de singels van Gouda vond plaats aan
het eind van de negentiende eeuw en betrof de arbeiderswijk Korte Akkeren. Deze stadsuitbrei-
ding viel samen met een economische opleving van de stad en leverde een sterk verbeterde be-
huizing op voor de industriële arbeiders van Gouda. Niet dat de mensen die er woonden kapi-
taalkrachig waren, er bestond nog wel veel armoede, maar door de nieuwe, niet-verpauperde
omgeving kon dat toch ‘nette armoede’ worden genoemd, zoals bijvoorbeeld in de zogenaamde
Strontkortakkeren.41 Daarvóór woonden de arbeiders en paupers in de binnenstad in bouwvalli-
ge optrekjes in de stegen en aan de binnenterreinen in het laagste gedeelte van de stad, zoals de
Nieuwehaven, de Lange Groenendaal, Achter de Vismarkt, de Vogelenzang, de Kleiweg en alle
op de genoemde straten en grachten uitkomende stegen en buurten. Het was vooral door de be-
volkingstoename dat de open achtererven werden dichtgebouwd en er vele nauwe en bochtige
straatjes, sloppen en stegen ontstonden, volgepropt met kleine volkswoningen, die ten gevolge
van de armoede steeds meer verpauperden. De meeste huizen waren zeer gebrekkig ingericht.
Een huiskamer ontbrak nagenoeg overal. Vele mannen gingen naar de kroeg, hoewel vele huis-
vrouwen met kunst- en vliegwerk toch nog iets van gezelligheid wisten te scheppen. Minimaal
betaalde men ƒ 1,25 aan huur; iets mooiers kostte toch al gauw ƒ 1,50. De meeste huizen waren
smal en laag en kenden slechts één verdieping. Bij een hoger waterpeil dan normaal, bijvoor-
beeld door het schuren of spuien van de grachten, gebeurde het niet zelden dat het water tot zes
of zeven centimeter boven het vloeroppervlak rees. De vloeren, met water doorweekt, maakten
de woningen vochtig, zo ontstond er schimmel- en zwamvorming. Dat, gevoegd bij het slechte
voedsel, slecht drinkwater en de schadelijke uitwaseming van de met alle mogelijke vuil opge-
vulde grachten, mesthopen en riolen zorgde voor een belabberde gezondheidsomgeving.42 Door
de bouw van die nieuwe arbeiderswijk konden nu vele zeer onooglijke en onhygiënische wonin-
gen worden gesloten en afgebroken.43

Gezondheidszorg

Ze was weliswaar de weduwe van Maerten van der Pik, maar straalde het tegendeel uit van een
passieve, treurende vrouw. Ze had in 1796 het stadsbestuur weerstaan in zijn eis om tijdens een
bevalling een kraamvrouw, Geertrui Koek geheten, de naam te ontfutselen van de verwekker
van het kind. Het bestuur van de stad was hierop zeer gebrand omdat het anders zelf moest op-
draaien voor de kosten van de opvoeding van het kind. Volgens eigen zeggen had ze er nog wel
naar geïnformeerd, maar een getuige ontkende dat. En zo botste vroedvrouw Anna van Hens-
beek (1750-1808) met de autoriteiten, die haar straften met een boete van 25 gulden. Boven-
dien kreeg ze een verbod opgelegd om nog verlossingen ‘binnen deze stad’ te doen. Welnu, geen
nood, dacht Van Hensbeek, dan maar erbuiten. Zij vestigde zich daarop buiten de stadspoorten
en liet een bord schilderen met daarop vermeld: ‘vroedvrouw voor buyten’. Daar ze een bekwaam
vakvrouwe was, wist ze op deze wijze goed in haar levensonderhoud te voorzien. Ook het stads-
bestuur miste haar bijdrage aan de kraamzorg, haalde noodgedwongen bakzeil en stond haar toe
toch weer binnen Gouda haar beroep uit te oefenen. Daar Van Hensbeek onverbeterlijk was en
ze toch buitenechtelijke kinderen bleef ‘halen’ zonder naar de naam van de vader te vragen,
moest ze in 1798 voor straf haar uithangbord met de tekst ‘geadmiteerde vroedvrouw’ inleveren
op het stadhuis, waardoor het bewaard is gebleven.44
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De zorg voor de gezondheid strekte zich uit van de pasgeborenen tot de bejaarden. Dankzij
de invloed van de Fransen werd er na 1795 voor het eerst structureel op landelijk niveau nage-
dacht over maatregelen die de kwaliteit van de gezondheidszorg konden verbeteren. Het toe-
zicht op die zorg moest scherper. In Gouda werd het Pesthuis in 1799 definitief ontruimd en ge-
sloten, maar dat stelde weinig voor omdat de pest allang geen bedreiging meer vormde. Nu
werd het huis een kazerne, waarin een garnizoen militairen werd gelegerd.45 In 1805 werd op-
gericht een Plaatselijke Commissie tot Geneeskundig Toevoorzigt, waarmee het chirurgijnsgil-
de definitief werd ontbonden. Alle steden met meer dan drieduizend inwoners en met ten min-
ste vier doctores medicinae kregen de opdracht een dergelijke Commissie te installeren. Eind
1811 werden die lokale commissies opgeheven. In februari 1814 werden ze heropgericht, maar
de commissie kreeg opnieuw zijn congé in 1818, omdat Gouda nog maar drie in plaats van vier
doctores medicinae telde. In 1832 werd een gezondheidscommissie ingesteld, waarvan W.F.
Büchner de voorzitter werd. Dit had te maken met de cholera die in aantocht was en waartegen
zo mogelijk een dam moest worden opgeworpen. In 1861 ten slotte werd de Openbare Gezond-
heidscommissie ingesteld. Deze commissie was in het leven geroepen door de Commissaris des
Konings. De Gezondheidscommissie had vele taken op het gebied van de gezondheidszorg en
verbeterde daarmee de kwaliteit van de stedelijke volksgezondheid. De commissie bleef werk-
zaam tot 1865, in welk jaar een wet van J.R. Thorbecke van kracht werd waarin het Genees-
kundig Staatstoezicht werd geregeld.46

Cholera. Mensen in de kracht van hun leven. Niets aan de hand. En dan, plotseling, van het
ene op het andere moment: diarree, braken, spastische spiertrekkingen, blauwe kringen onder
de ogen, bleekwordende huid, nagels die blauw kleuren, koud zweet dat het lichaam bedekt, en
binnen enkele uren kon het gebeurd zijn, was de zieke overleden. Cholera, zo weten we achter-
af, is een besmettelijke darmziekte, die wordt veroorzaakt door een bacterie, die door het water
wordt verspreid, hetgeen in 1883 door Robert Koch werd ontdekt. Ook Gouda werd verschil-
lende keren door deze ziekte ‘bezocht’. De eerste keer was in 1832. Al in 1831 werd een Staats-
commissie ingesteld, omdat de ziekte vanuit Azië in aantocht was. Maar wat was het voor een
soort ziekte, dat was de grote vraag. Werd het, net als de pest, door mensen en dieren overge-
bracht? Of kwam het door kwalijke stoffen, die in de lucht rondwaarden en zo onzichtbaar, on-
grijpbaar, de mensen besmetten? De onzekerheid over de aard van de ziekte bracht met zich mee
dat ook de aanpak tweeslachtig was. De mensen die aan de Aziatische braakloop oftewel chole-
ra leden, moesten naar speciale ziekenhuizen worden overgebracht. Gebeurde dat niet dan moest
de woning van de zieke worden voorzien van een bordje met daarop het woord ‘braakloop’. Nu
had Gouda toch al een relatief hoog sterftecijfer en dat nam toe door de cholera, die vooral de ar-
men trof. De besmettingskans onder de armen was groter door hun bekrompen behuizing, het
ontbreken van riolering, de onzindelijkheid ten opzichte van het eigen lichaam, gevoegd bij de
slechte voedselbereiding, het drinken van grachtwater en het dragen van kleren van overlede-
nen. Op 3 augustus 1832 bereikte de cholera Gouda. De patiënten werden verpleegd in een spe-
ciaal ingericht cholerahospitaal. Op 16 juli 1833 brak de ziekte opnieuw uit en was enkele
maanden later, op 10 september weer bedwongen. Bij deze uitbraak stierven 116 mensen (dat
was 1,12% van de gehele bevolking). In 1848-1849 volgde een nieuwe uitbraak, waaraan zeker
317 personen bezweken.47

In latere decennia brak nog regelmatig de cholera uit in Gouda. Dat de slechte kwaliteit van
het water in de stad een van de belangrijkste oorzaken van de ziekte was kon men toen nog niet
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weten, maar overduidelijk was wel dat dat water niet heilzaam voor de gezondheid kon zijn.
Stadsdoctor Büchner verbaasde zich zeer: ‘De menigte van onreinheid en vuilnis, die het door-
stroomende water medevoert, is zoo verbazend groot, dat het water, waar het de stad verlaat en
door de Gouwe wordt afgevoerd, meer naar eenen vloeibaren bagger dan naar water gelijkt’. En
dat was nog niet alles: ‘Ondragelijk is de stank van deze uitbaggering, vooral in de naauwe ka-
nalen en zijlen, welke op vele plaatsen onder en tusschen de woonhuizen heenloopen, en dienen
om de uitwerpselen der ingezetenen op te vangen’. En als er ijs op de grachten lag had hij re-
gelmatig het volgende tafereel waargenomen: ‘Meermalen heb ik gezien ... dat van twee lieden,
elkander toesprekende, zonder acht te slaan op datgene, wat zij deden, de eene water opschepte,
terwijl de andere in dezelfde bijt zijne uitwerpselen uitstortte, en de potten reinigde, waarin de-
zelve waren aangebragt’.48 En dat water werd dan gedronken en maakte deel uit van de voedsel-
bereiding in de gezinnen.

Riolering en waterleiding, dat werden de wapens in de handen van het gemeentebestuur
waarmee het de onhygiënische wantoestanden ging bestrijden. In 1868, in welk jaar er weer
cholera was uitgebroken, werd steeds meer vers IJsselwater beschikbaar gesteld. En in 1872
kreeg de Markt de eerste riolering, terwijl de smerigste zijlen al in 1868 waren overkluisd. Maar
in 1871 stierven in Gouda nog 145 mensen aan de cholera, en in 1873 was het ook weer raak.
Vele proeven werden genomen om het water beter drinkbaar te maken, zoals door toediening
van ijzerchloride en koolzure soda. In 1883 waren 72 vaten met gezuiverd water in de stad op-
gesteld. Op 15 oktober van datzelfde jaar stelde de gemeenteraad de voorwaarden vast waarop
concessie zou worden verleend voor de aanleg en de exploitatie van een waterleidingnet. Die
concessie werd gegeven aan De Goudsche Waterleidingmaatschappij. Aan de Schielands Hoge
Zeedijk werd een watertoren gebouwd naar een ontwerp van architect J. Schotel. Eindelijk, op
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3 december 1883, kregen 165 woningen waterleidingwater, maar dat kon niet verhinderen dat
in 1884 toch weer opnieuw de cholera uitbrak.49

Ook een besmettelijke ziekte, maar van een duidelijk andere aard, was de syfilis. In de perio-
de 1837-1900 zijn in totaal zo’n tweehonderd prostituees in Gouda actief geweest. Velen van
hen raakten besmet met een geslachtsziekte en werden ter verpleging opgenomen in het Catha-
rina Gasthuis, waar een speciale ‘syphilitische bovenzaal’ voor hen was ingeruimd. Opvallend
maar niet echt verwonderlijk is de relatie die er bestaat tussen onzedelijkheid en armoede. Het
hoogste aantal opnames in het Sint-Catharina Gasthuis van zich prostituerende vrouwen (te we-
ten 21) was in 1853, het op één na hoogste in 1862 (19). Vertoont die statistiek van opgenomen
syfilitische patiënten in het Sint-Catharina Gasthuis dus haar hoogtepunt in 1853, dan is het
opmerkelijk te constateren dat het hoogste aantal bedeelden in de Werkinrigting ter Wering der
Bedelarij in januari 1854 werd gemeten. Zo vindt de enorme toename in de jaren vijftig van sy-
filitische zieken haar evenbeeld in de grote aantallen armen die in de Werkinrichting waren op-
genomen en lijkt er dus, zeker voor deze periode, een relatie te bestaan tussen prostitutie en ar-
moede. En net zoals de aantallen patiënten met syfilitische aandoeningen en de aantallen
publieke vrouwen ná de jaren zestig sterk afnamen, zo verminderde eveneens de armoede in
Gouda, onder andere weerspiegeld in het lage aantal verzorgde armen vanaf 1870, wat onge-
twijfeld weer van doen had met de toenemende werkgelegenheid in de stad.50 Pas in de jaren ze-
ventig van de twintigste eeuw werden er opnieuw bordelen in Gouda getolereerd, ondanks een
officieel bordeelverbod krachtens het Wetboek van Strafrecht. In oktober 2000 is dat bordeel-
verbod opgeheven en kan de gemeente Gouda zelf voorwaarden stellen waaronder zij de exploi-
tatie van de (op dat moment drie) bordelen toestaat.

Apothekers leverden eveneens een belangrijk aandeel in de gezondheidszorg in Gouda. Juist
deze medische beroepsgroep had veel last van oneigenlijke concurrentie. Kwakzalvers lieten, ze-
ker aan het eind van de 18e eeuw, luid en duidelijk van zich horen. ‘Een oogengeheim of oog-mid-
del. Vervaardigd door een waardig menschen-vriend. ... Slegts 2 à 3 maal met dit watertje ’s daags
de oogen gewasschen, zo dat men ’s avonds bij het lezen geen minste letzel aan de oogen kan be-
speuren’. En een ander ‘heerlijk middel’ is ‘het aangenaame en hersterkende maag-elixter, ’t wel-
ke met recht een sleutel des menschelyke lighaams mag genoemd worden, het neemt weg alle pyn
van het hart, verdryft de kolyk, maakt een graagen maag, zuivert het bloed...’. In 1837 werd door
de apothekers een verzoek ingediend om een plantentuin te mogen aanleggen. Een jaar later was
deze tuin inderdaad gereed. In een boekje uit 1843, getiteld: Aanwijzing der Geneeskrachtige Ge-
wassen welke in den tuin te Gouda gevonden worden blijkt wat er zoal groeide en bloeide. In 1862 werd
de tuin opgeheven. Behalve voor de farmacie hadden de apothekers ook oog voor de veiligheid
van de burgers. Aan de huizen van de apothekers H. Hoefhamer en F. Grendel moesten kastjes
worden geplaatst ‘volgens de voorschriften van de geachte, op den hoeksteen der menschenliefde
gestichte Maatschappij tot redding van drenkelingen ingerigt. Deze kistjes staan voor de hand en
in gereedheid, ten dienste voor alle kunstgenooten en ten behoeve van drenkelingen. Wij merken
hierbij aan, dat de brandewijn, in de kistjes aanwezig, gekleurd en alleen tot uitwendig gebruik
geschikt is. Deze aanmerking kan niet overbodig geacht worden, daar de ondervinding, helaas!
heeft geleerd, dat, bij de voorgekomene gevallen van drenkelingen, de brandewijnflesch door de
omstanders in een oogenblik werd geledigd, zodat dit artikel, wanneer het bij den drenkeling noodig
was, doorgaans ten koste van den hulpbiedenden kunstgenoot moest worden gehaald’. Zo deed
de Gouwenaar zijn naam als stevige drinker opnieuw eer aan.51
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Ziekenzorg

In het gebouw waar na de Tweede Wereldoorlog een aantrekkelijk museum werd ingericht, wer-
den tot 1910 hulpbehoevenden verpleegd. In dat Catharina Gasthuis konden eertijds passanten
terecht, werden arme ouden van dagen verzorgd, waren er kostkopers, mensen dus die er hun
eten en drinken kochten, en zieken, de armsten onder de bevolking, die zich geen verpleging
thuis konden veroorloven en in medische zin vaak al waren opgegeven. Vrouwen konden daar-
naast ook terecht in het Sint-Elisabeth Gasthuis aan de Kleiweg, tot 1938, toen het werd afge-
broken. Daarnaast vond nog enige ziekenverpleging plaats in het Bestedelingenhuis, dat een te-
huis was voor armlastige kinderen en ouderen. In 1832 was in het Catharina Gasthuis voor het
eerst sprake van verpleeghulpen en in 1854 werden zaalwakers en -waaksters aangesteld. In
1901 pas werd een echte verpleegster, zr. Van Teutem, in het Catharina Gasthuis te werk ge-
steld. Na 1910 – de ziekenhuisfunctie verdween toen – werden er geen patiënten meer aange-
troffen, maar tot 1934 nog wel kostkopers.52

Iemand die een sterke binding had met het Catharina Gasthuis was de medicus Jan Bleuland
(1756-1838). Zijn vader, Jasper Bleuland, was een metselaar-aannemer in goeden doen, die zijn
zoon naar de Latijnse School stuurde. Jan wilde geneeskunde studeren, waarbij hij wellicht ge-
stimuleerd werd door zijn oom Cornelis, die in Gouda chirurgijn was. Jan studeerde in Leiden,
promoveerde daar in 1780 en werd in Gouda benoemd tot stadsdoctor. Hij werd hoogleraar in
Harderwijk en was van 1797 tot 1800 en 1816 tot 1817 rector-magnificus van de universiteit
van Utrecht. Jan Bleuland heeft posthuum het genoegen mogen smaken dat een ziekenhuis in
Gouda naar hem werd genoemd. Slechts twintig jaar heeft het ziekenhuis de naam van de stads-
doctor gedragen, daarna ging het het Groene Hart Ziekenhuis heten.53

Na wijzigingen in de Geneeskundige Staatsregeling van 1818 werd onderzocht in hoeverre
verbeteringen in de krankzinnigenzorg konden worden aangebracht. Gedeputeerde Staten van
Zuid-Holland vroegen het gasthuis of er speciaal voor krankzinnigen een zaal zou kunnen wor-
den ingericht, maar het regentencollege van het Catharina Gasthuis wilde daar niet aan. Wan-
neer nu verstandelijk gehandicapten naar het gasthuis gingen, werden ze opgesloten in de dol-
cellen onder het koor van de Gasthuiskapel.54

Vaak staat Florence Nightingale (1820-1910) model voor de hardwerkende, zichzelf opoffe-
rende en wegcijferende ziekenverpleegster, maar het was juist zij die aandrong op professionali-
sering van het verpleegstersberoep. Geen liefdewerk moest het zijn, vond ze, maar werk waar een
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goede beloning tegenover stond en dat een deugdelijke opleiding kende. Zij bouwde voort op
de ideeën van de predikant Theodor Fliedner (1800-1864) uit Kaiserswerth door wie zij zeer
geïnspireerd was geraakt.55 In 1844 werd in Utrecht het eerste Diaconessenhuis gesticht. Gouda
volgde pas, aanvankelijk heel bescheiden, in 1897, toen de Amsterdamse diacones Mieke
Hoogerwerf naar de stad kwam. Zij organiseerde avonden voor fabrieksmeisjes waarop zij voor-
lichting gaf op het gebied van onder meer de hygiëne. In eerste instantie werden zieken en be-
jaarden aan huis verzorgd en pas, als het niet anders kon, door de diaconessen ter verpleging op-
genomen. Het werk van de diaconessen werd omschreven als zieken- en wijkverpleging ten bate
van zieken en hulpbehoevenden, met als doel de verbreiding van het Evangelie van Jezus Chris-
tus. Diaconessen waren celibatair en aan hun huismuts en opleidingsspeld kon de buitenwacht
opmaken in welk stadium van hun opleiding ze waren: voorproefzuster, proefzuster, en, na de
kerkelijke inzegening, diacones. Meestal ging een diacones na twee jaar naar een andere stand-
plaats. Het diaconessenwezen was nauw verbonden met de Nederlandse Hervormde kerk. Het
waren dan ook drie Goudse hervormde predikanten die bij de oprichting van het Diaconessen-
huis betrokken waren. Vanwege het wijkverplegingswerk ging het Diaconessenhuis in de volks-
mond De Wijk heten. Aanvankelijk bewoonden de diaconessen korte tijd een pand aan Achter
de Vismarkt, maar toen de dames Marie en Betsy Temminck in 1902 het pand Westhaven 11
aan het Diaconessenhuis schonken, maakte het een sterke nieuwe start, vergemakkelijkt door
een grote som geld die de dames Temminck eveneens nalieten, waardoor er fors verbouwd kon
worden. Zo kwam er huisvesting voor drie zusters en drie patiënten, een zusterpolikliniek, een
badkamer, een keuken en een huiskamer. In 1922 werd het huis ‘bevorderd’ tot een Klein Alge-
meen Ziekenhuis. In 1941 werd de officiële benaming: Diaconessenhuis De Wijk. De accomo-
datie werd steeds professioneler, de opleiding van de verpleegsters eveneens, en er werd voort-
durend uitgebreid en bijgebouwd; op vele plekken in de stad stonden dependances en
zusterhuizen en ook het verzorgen van patiënten in verpleeghuizen ging tot het werkterrein van
De Wijk behoren. Een afzonderlijke kraamkliniek werd gevestigd in het pand Westhaven 42,
die de Gouwenaars kenden onder de naam Montagnekliniek. Ook werd voortdurend gefuseerd,
met als slotstuk het samengaan in 1970 met het Van Iterson Ziekenhuis in een nieuwgebouwd
ziekenhuis onder de naam Bleuland Ziekenhuis.

Naast het Catharina Gasthuis en het Diaconessenhuis De Wijk kwam er een nieuw zieken-
huis, waardoor het Catharina Gasthuis in 1910 kon ophouden te bestaan, tenminste: als zieken-
huis. In 1905 overleden de gezusters Everhardina en Johanna van Iterson, dochters van één van
de twee eerste directeuren van de Goudse Kaarsenfabriek, A.A.G. van Iterson. Hun vermogen,
bijna een half miljoen gulden, legateerden zij aan de gemeente Gouda onder de voorwaarde dat
daarvan een ziekenhuis zou worden gesticht met een capaciteit van ten minste vijftig bedden, ‘...
opdat het nieuwe ziekenhuis een prettige indruk zou maken, dat ook de minderbedeelden alles
zouden erlangen, wat hun lijden zou kunnen verzachten en hun verblijf veraangenamen...’. De
naam moest worden: Van Iterson Ziekenhuis en in de voorgevel moest het borstbeeld van
A.A.G. van Iterson worden geplaatst. Het ziekenhuis werd op 6 april 1910 in gebruik geno-
men.56 Al in 1949 waren fusiebesprekingen gaande tussen het Van Iterson Ziekenhuis en het
Diaconessenhuis De Wijk, maar die vlotten niet erg. Pas in 1959 werd weer een nieuwe werk-
commissie geïnstalleerd. Haar voorstellen werden door de gemeenteraad op 22 juli 1960 aan-
vaard. In 1967 vond de aanbesteding van de bouw plaats. De nieuwbouw was gereed in mei
1970. Na een spectaculaire verhuizing van materieel en mensen vanuit het Van Iterson Zieken-
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huis en Diaconessenhuis De Wijk werd het nieuwe ziekenhuis op 21 april 1971 geopend. Kort
daarop werd het Van Iterson Ziekenhuis aan de De la Reylaan gesloopt. In het nieuwe zieken-
huis was plaats en werk voor 446 patiënten, 26 specialisten en 650 overige personeelsleden. Wel
bleven de verpleegafdelingen gescheiden onder een eigen directie maar de medische, technische
en economische afdelingen werden samengevoegd. In 1972 kreeg het de naam Bleuland Zie-
kenhuis.57

Er had in 1970 nog een ziekenhuis aan de fusie kunnen deelnemen, maar dat voelde daar toen
niet voor. Twintig jaar later evenwel ging het, gedwongen door bezuinigings- en efficiency-ope-
raties, alsnog overstag. Het Sint-Jozef Ziekenhuis, want daar gaat het om, was in zekere zin een
directe voortzetting van het Sint-Josephs Weeshuis, dat in 1894 aan de Hoge Gouwe was ge-
sticht. De beherende stichting besloot in 1927 op een eerder aangekocht terrein aan de Graaf
Florisweg een complex te bouwen met een pension voor dames en heren, een oudemannenhuis
en een oudevrouwenhuis, een weeshuis en een ziekenhuis. Op 24 september 1929 gingen de zus-
ters met de weeskinderen over naar het nieuwe gebouw. De officiële opening van het gebouw ge-
schiedde op 14 november 1929. De nieuwe instelling ging Sint-Jozef Paviljoen heten. In okto-
ber werden de bejaarden naar het Paviljoen overgebracht. Daar de zusters franciscanessen van
Salzgotten, die in het Weeshuis werkzaam waren geweest, niet in staat waren om de verpleging
en verzorging in het nieuwe gebouw voor hun rekening te nemen, kwamen de Kleine Zusters
van de Heilige Joseph vanuit Zuid-Limburg naar Gouda. Die orde van de Kleine Zusters was in
1872 in Heerlen gesticht door Petrus Joseph Savelberg, die toen kapelaan was en in 1907 op 80-
jarige leeftijd overleed. Lange tijd was het Paviljoen c.q. Ziekenhuis een echt rooms-katholieke
instelling, die verantwoording moest afleggen aan de bisschop van Haarlem. In het Goudse
stadsbeeld konden de zusters niet over het hoofd worden gezien. Zij waren gekleed in een bruin
habijt en daaromheen geknoopt een wit koord, met op het hoofd een grote zwarte kap en aan de
voeten zwarte kousen met sandalen. In 1939 werd het Weeshuis opgeheven en in 1961 werd het
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Sint-Jozef Ziekenhuis aan de Graaf Florisweg. De eerste steen werd gelegd op 15 juni 1928. Het werd
gebouwd door de firma S. Strijk te Rijpwetering voor de somma van 1.276.000 gulden. De opening vond

op 14 november 1929 plaats door deken B.H.J. van Rooij.
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Sint-Jozef Paviljoen opgesplitst in een bejaardenafdeling en een ziekenhuis. De bejaardenafde-
ling kreeg in 1971 haar onderkomen in het nieuwgebouwde Huize Savelberg. Toen pas stond de
naam Sint-Jozef Ziekenhuis echt voor alleen het ziekenhuis. In de oorlog werd het Paviljoen ge-
bruikt als Kriegslazarett. Een bombardement op 26 november 1944 door Engelse vliegtuigen
had desastreuze gevolgen en kostte het leven aan zeventien mensen, onder wie elf religieuzen. De
helft van het ziekenhuiscomplex werd daarbij verwoest. 

In 1970 werd de keuze tussen religieuze kleding en burgerkleding geheel vrijgegeven, en
daarmee ook een deel van de rooms-katholieke identiteit. En misschien was dat wel symbolisch,
want ook al waren vele sympathisanten van het Sint-Jozef Ziekenhuis opgelucht dat men bij de
fusie van De Wijk en Van Iterson buiten schot was gebleven, steeds sterker werd de noodzaak tot
verdere samenwerking tussen de twee ziekenhuizen gevoeld en werd het streven naar behoud
van de eigen identiteit steeds meer als onrealistisch gezien. Wel verzette de actiegroep ‘Tegen de
fusie’ zich nog een tijdlang tegen een dergelijk samengaan uit angst voor het verlies van die ei-
gen identiteit, maar rond 1990 werd duidelijk dat er één groot ziekenhuis in Gouda tot stand
zou komen, zij het voorlopig nog met behoud van de eigen lokaties. Op deze wijze ontstond in
1992 het Groene Hart Ziekenhuis.

Zo had in een eeuw tijds zich een grote ontwikkeling voltrokken. In 1890 trok een gewone
medicus vaak nog tanden en kiezen, omdat toen in Gouda nog maar één tandarts was gevestigd.
In 1902 was dr. Montagne, chirurg en gynaecoloog, de enige medisch specialist. Honderd jaar la-
ter is de uitbouw van het medische apparaat en het medische kunnen tot een voorlopig eindpunt
gekomen met de opening van dat Groene Hart Ziekenhuis, dat een kleine honderd specialisten
en ruim achttienhonderd personeelsleden in dienst heeft en beschikt over zo’n 650 bedden.58

Medici konden elkaar vanaf 27 oktober 1888 treffen tijdens vergaderingen van de afdeling
Gouda van de Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst (NMG), waarvoor
in 1949 Koninklijk kwam te staan. In Nederland kende men eeuwenlang twee groepen medici:
de doctores, zij die na de Latijnse School een academische vorming hadden genoten, en de stads-
heelmeesters, plattelandsheelmeesters en vroedmeesters, die hun opleiding hadden gevolgd aan
zogenaamde klinische scholen. De doctores hadden veel meer status en aanzien dan de heel-
meesters. De leden van de NMG-afdeling bespraken ongetwijfeld in een ongedwongen ambian-
ce de nieuwste vorderingen van de medische wetenschap: men had het over asepsis, antisepsis,
narcose, hardwordende gipszwachtels en röntgenonderzoek. Een der eerste specialisten in Gouda
was A. Montagne, die zich hier in 1902 vestigde en zich chirurg, gynaecoloog en röntgenoloog
mocht noemen. Een medicus die buiten de NMG-boot viel was de arts en politicus A.C.A. Hoff -
man, een sociaal man met – en dat was kennelijk verdacht – homeopathische interesses, die daar-
door tot 1921 geweigerd werd als lid van het NMG. Bovendien had Hoffman in 1906 als enige
arts tijdens de zogenaamde Goudse doktersstaking het kamp gekozen van het ziekenfonds ‘De
Goudsche Vereeniging voor Genees-, Heel- en Verloskundige Hulp’, dat weigerde om uitslui-
tend voor ziekenfondsleden te werken en particulieren buiten te sluiten. Dat laatste eisten de
Goudse dokters en apothekers, die de particuliere patiënten voor zichzelf wilden behouden.
Toen die eis niet werd ingewilligd was dat voor hen reden alle banden met de Goudsche Veree-
niging te verbreken. Overigens waren er meer wrijfpunten tussen artsen en apothekers enerzijds
en de Goudsche Vereeniging anderzijds. Die hadden bijvoorbeeld ook betrekking op de exploi-
tatie van eigen instellingen door de Goudsche Vereeniging zoals een apotheek, een huisartsen-
dienst, een tandheelkundige dienst en zelfs een eigen ziekenhuisje. De Goudsche Vereeniging
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was tegen het eind van de negentiende eeuw ontstaan. Ter bestrijding van de armoede werd in
1895 een coöperatieve vereniging, de ‘Steenkolenvereeniging Winterzorg’ opgericht. Eerdere
kleinschalige fondsen waren de zogenaamde zieken- en begrafenisbussen. Twee jaar later, in
1897, werd het idee geboren en gerealiseerd om te komen tot de oprichting van een onderling
beheerd ziekenfonds, naast een reeds bestaand Rotterdams fonds en het Wijlackerfonds, dat een
directeursfonds was. Op zaterdag 31 mei 1897 werd de Goudsche Vereeniging voor Genees-,
Heel- en Verloskundige Hulp opgericht, dat als ziekenfonds fungeerde. Toen de dokters in 1906
weigerden nog langer voor deze Goudsche Vereeniging te werken, zette de Vereeniging in kran-
ten advertenties, waarbij artsen werd gevraagd in dienst te komen van de Vereeniging, hetgeen
inderdaad gebeurde. De Goudse doktersstaking had zo al met al een beperkt effect. Goudse me-
dici richtten nu een eigen ziekenfonds op: het Algemeen Afdeelings Ziekenfonds (AAZ). In
1919 werd er wel weer samengewerkt. Onder telkens wisselende namen fuseerde de Goudsche
Vereeniging met vele andere ziekenfondsen uit de directe en wat verdere omgeving, totdat in
1991 Zorgverzekeraar Trias werd opgericht.59

Medische verzorging en ondersteuning werden ook verstrekt door kruisverenigingen. Zo
werd in 1909 Het Groene Kruis opgericht, dat het gezin in het centrum van de aandacht stelde
en daartoe onder meer consultatiebureaus voor zuigelingen oprichtte. In 1942 volgden de
rooms-katholieken met Het Wit-Gele Kruis.60

In Gouda werd in 1870 een Hulpcomité opgericht van het Nederlandsche Roode Kruis. Het
doel van de vereniging, zoals verwoord in het Koninklijk Besluit van 19 juli 1867 luidde: ‘Er
zal zijn eene Nederlandsche vereeniging tot het verleenen van hulp aan zieke en gewonde krijgs-
lieden in tijd van oorlog, hetzij Nederland er al dan niet in betrokken is’. In 1873 werd het
Hulpcomité omgezet in de afdeling Gouda van het Roode Kruis.61

Onderwijs

Armenscholen, tussenscholen en scholen voor de burger
Een machtig instrument ten dienste van de verheffing van de gewone man en vrouw was het
onderwijs, dat ook als zorg voor de burger kan worden gezien. Nog geruime tijd na de komst
van de Fransen ging het onderwijs in Gouda op de oude, middeleeuws-getinte voet voort. Er
woei nu wel een revolutionaire bries, waardoor schoolboekjes, waarin de loftrompet over Wil-
lem van Oranje werd gestoken en de ‘Fransche tyrannij’ gelaakt, uit de markt moesten worden
genomen, maar het duurde toch nog tot 1801 voordat de eerste Schoolwet tot stand kwam. In
1804 al werd die wet vervangen door een tweede. Vooruitlopend op die tweede schoolwet be-
noemde de Goudse gemeenteraad op 27 september 1803 een commissie van toezicht voor het
lagere schoolwezen binnen Gouda. Die commissie moest aankomende onderwijzers door mid-
del van een examen toetsen op hun kennis. Ze diende tevens de kwaliteit van het onderwijs en
het onderhoud van de gebouwen te bewaken. Op 3 maart 1805 ging de commissie voor de eer-
ste maal op inspectiebezoek. Ze kapittelde het gebruik van godsdienstige leerboeken en van de
leerboeken in het algemeen, want die ‘hadden veel van dat drooge en langwijlige, dat meeren-
deels de oude schoolboeken kenmerkt’. Ze had soms ook kritiek op de lokaliteit waarin les werd
gegeven, zoals de lage en zeer bedompte kamer van onderwijzer Gerrit Gering, die voorheen een
pakhuis was, en waarin les werd gegeven aan zo’n veertig kinderen. Maar ze deelde ook didac-
tische pluimen uit aan bijvoorbeeld onderwijzer Diderik Geelhoed, die zijn onderwijs geheel op
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nieuwe leest had geschoeid en zijn kennis op moderne, klassikale wijze aan de kinderen over-
droeg.

De lagere scholen waren verdeeld in openbare scholen, welke uit de publieke kassen werden
bekostigd, en bijzondere scholen, die door stichtingen of verenigingen werden onderhouden en
waaraan particuliere onderwijzers waren verbonden. Toch werden ook op de openbare lagere
scholen niet de allerarmste kinderen aangetroffen. Al op vroege leeftijd vertoefden zij op lijn-
baan en in pijpenfabriek, zodat ze enkele centen bijdroegen aan het gezinsinkomen. De com-
missie van toezicht bepleitte daarom diverse keren de instelling van een armenschool, waaraan,
zo was haar duidelijk geworden, alom behoefte bestond, en mede ook gezien de economische de-
pressie waarin het land verkeerde, die velen tot de bedelstaf bracht. Hubert Griffioen van Waar-
der, die in zijn memoires terugkeek op zijn Goudse periode, noemde de aanwezigheid van touw-
slagerijen en fabrieken overigens een zegen voor Gouda en had geen bezwaar tegen kinderarbeid,
daar de kinderen tijdens het werk makkelijk in hun schoolboeken konden lezen en zo heel han-
dig werk en leren combineerden.62 Pas op 15 juni 1816 was het zover dat er een armenschool (la-
ter kosteloze school genoemd) werd geopend. De school werd ondergebracht in een oude school-
lokatie van het voormalig Heilige Geestweeshuis aan de Spieringstraat. De armenschool was
toegankelijk voor 7- tot 15-jarige kinderen van onvermogende ouders. Les werd gegeven op de
morgen, middag en avond, met uitzondering van de woensdagmorgen en de zaterdagmiddag en
-avond (en uiteraard de zondag). Die schooltijden waren vastgesteld in overleg met de commis-
sarissen van de pijpenfabrieken en de lijnbanen, waar veel kinderen werkten. Vanaf 1817 wer-
den allerlei nieuwe rekenmethodes en -boeken in het onderwijs geïntroduceerd, zoals de lees-
machine van Prinsen, die bestond uit een letterkast en negen leestafels, waardoor de kinderen
zich soepel het alfabet eigen konden maken.63

Met de economie bleef het slecht gaan en ouders die in een normale situatie hun kinderen naar
een particuliere burgerschool hadden gestuurd, waren daartoe financieel vaak nauwelijks nog in
staat. Maar de armenschool was ook al zo wat. Dus stelde in 1831 de schoolcommissie voor om
een gemeenteschool in te richten voor kinderen van weinig kapitaalkrachtige maar niet geheel
onvermogende ouders, welke school tussen de armenschool en de (particuliere) burgerscholen in
stond en die dan ook toepasselijk de tussenschool ging heten. In 1837 werd een dergelijke school
met onderwijzerswoning gebouwd aan de oostzijde van de Keizerstraat, op een leeg erf, waar drie
ruime lokalen verschenen. Dit was het eerste schoolgebouw in Gouda dat als zodanig was ont-
worpen en uitgevoerd. Aan deze school was meester H.M. Kluitman als hoofd verbonden. In 1838
inspecteerde Hendrik Wijnbeek het lager en middelbaar onderwijs te Gouda. H.M. Kluitman
werd geroemd als een ‘allerbekwaamst onderwijzer’ aan de tussenschool, die hij als een model-
school had ingericht. Kluitman begon elke les met een stukje lokale Goudse geschiedenis, wat
het historisch bewustzijn bij de kinderen bevorderde. Ook de andere schoolinrichtingen werden
bezocht, waarvan met name de twee dag- en kostscholen voor meisjes van Anna Barbara van Meer-
ten (ook wel de Franse school genoemd) er goed vanaf kwamen.

In 1844 waren er de volgende scholen in Gouda:
1. openbare scholen: stadsarmenschool met 1100 leerlingen (de helft daarvan waren bewaarschool-
leerlingen); de stadstussenschool met ruim 400 leerlingen, en de stads-, dag- en kostschool voor
jonge jufvrouwen met 60 leerlingen.
2. bijzondere scholen van de 2e klasse (particuliere scholen): de dag- en kostschool voor jonge he-
ren van J. Schouten, de dag- en kostschool voor jonge jufvrouwen van A.B. van Meerten-Schil-
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peroort en haar dochters; de Franse school voor jongens en meisjes van J.J. Keller, de burger-
school voor jongens van J.L. Terwen, en de burgerschool voor meisjes van J. van Buuren.
3. en ten slotte de Maatschappelijke Israëlitische school.64

Stadsdoctor W.F. Büchner had een uitgesproken mening over het onderwijs in zijn stad en
hekelde al in 1842 met name de ‘verderfelijke’ bewaarscholen, waar de kinderen alleen maar
kunstjes zouden leren. Die kleine kinderen moesten gewoon thuis gehouden worden, bij hun
moeders, wier plicht het was voor de kinderen te zorgen, vond hij. Hij gaf aan dat van de 2240
schoolplichtige kinderen er 1591 onderwijs genoten, van wie er 1231 op de armen- en tussen-
school zaten. 649 Kinderen zaten thuis of werkten zonder dat zij enige vorm van onderwijs ge-
noten.65 In 1877 werd voor de tussenschool een dubbeltje per week betaald. Op de burgerschool
voor jongens was dat per maand een gulden, of twee gulden vijftig voor hen die ook Engels en
Duits erbij namen. De meisjesschool vroeg een gulden per maand en de Jongejufvrouwenschool
jaarlijks dertig gulden.66

Echt rijke meisjes, voor wie zo’n kleine tweeduizend gulden schoolgeld geen bezwaar was,
konden terecht op de dagschool van Anna Barbara van Meerten-Schilperoort, die was gehuwd
met de hervormde predikant Hendrik van Meerten. Samen met haar dochters gaf ze leiding aan
deze school, waar alleen leerlingen uit de ‘hoogstaanzienlijke en deftige burgerstand’ terecht-
kwamen. Karaktervorming, naast intellectuele en artistieke opvoeding, daar draaide het bij deze
leerlingen om.67

Er was dus openbaar onderwijs en bijzonder onderwijs. De liberaalgezinde overheid sympa -
thiseerde met het openbaar onderwijs, dat door haar werd gesubsidieerd en dat de leerlingen al-
gemene christelijke en maatschappelijke deugden moest bijbrengen. Elk godsdienstfanatisme
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Schoolklas 3, met leerlingen en onderwijzend personeel, mogelijk de Openbare School aan de Keizerstraat
(ca. 1903). Op het bord: ‘Aanzien doet gedenken’.
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diende daarbij vermeden te worden. De protestanten echter wensten onderwijs in orthodox-pro-
testantse zin, en de rooms-katholieken eisten een gedegen rooms-katholieke opvoeding van hun
kinderen op de school. Eensgezind trokken ze op tegen de overheid, die lange tijd weigerde het
openbaar en bijzonder onderwijs gelijkelijk te subsidiëren. In 1917 werd dat ten langen leste
toch overeengekomen, waarna in 1920 de Lagere Onderwijswet tot stand kwam, die een grote
bloei van het bijzonder (lees: christelijk) onderwijs tot gevolg had. De protestanten bouwden zo
voort op het werk van de in 1860 opgerichte Vereeniging voor Christelijk Nationaal Onderwijs,
die vele zogenaamde ‘Scholen met den Bijbel’ stichtte (in de Lange Groenendaal bijvoorbeeld de
Groen van Prinstererschool). Al eerder was het leerlingental enorm gestegen, toen in 1900 de
Leerplichtwet van kracht werd.68

Ook de rooms-katholieken gingen op onderwijsgebied hun eigen gang. Reeds in 1850 begon
de Sint-Vincentiusvereniging in Gouda met het geven van onderwijs in de vorm van een be-
waarschool, waarvoor in 1854 speciaal de zusters franciscanessen uit Oudenbosch naar Gouda over-
kwamen. Op 22 oktober van dat jaar werd het Rooms-Katholiek Schoolbestuur opgericht. Van
subsidiëring van het onderwijs was zoals gezegd geen sprake, de ouders moesten alles zelf beta-
len. Aan de Spieringstraat werd op 30 april 1906 de Sint-Aloysiusschool voor jongens plechtig
door deken P.Cl.Th. Malingré ingewijd, die benadrukte ‘dat de katholieke school de eenige school
is, waarop het katholieke kind moet gaan’. De school was van meet af aan verdeeld in een voor- en
een achterschool. De aard van die scheiding wordt het beste weergegeven in de namen die de toen-
malige leerlingen er zelf aan gaven, namelijk de Schoenenschool en de Klompenschool. Jongens
in de achterschool gingen later doorgaans naar de ambachtsschool, of hooguit naar de ULO, en de
jongens van de voorschool werden geacht verder te leren. Later was de verdeling in voor- en ach-
terschool gebonden aan de parochiale indeling van de binnenstad, waarbij de kinderen, die res-
sorteerden onder de Kleiwegparochie naar de voorschool, en zij die onder Sint-Jozefparochie vie-
len, naar de achterschool gingen. Het standsverschil speelde nu een minder grote rol bij de keus
van de school. De leerlingen kregen hun wekelijkse wasbeurt in het badhuis aan de Lange Groe-
nendaal. En dan, ’s winters, sfeer in de klas: het schemert, de meester ontsteekt het licht in een
gaskousje; hij houdt daar een lucifer bij, trekt het kettinkje met een hefboom omlaag, het gas vult
zacht-suizend het kousje en met een plofje springt het aan en is er licht.69

De onderwijswet van 1920 stimuleerde weliswaar de stichting van verschillende scholen,
maar niet iedereen was over de kwaliteit ervan tevreden. In 1923 werd een lagere school opge-
richt door de Vereniging voor Neutraal Bijzonder Onderwijs door ouders die niet content waren
met het gebodene in het openbaar onderwijs. In 1924 kwam een nieuwe school tot stand die de
‘Bijzondere School voor Neutraal L.O. en U.L.O.’ ging heten. Voor toelating was het betalen van
een fors schoolgeld een voorwaarde. De school werd later vernoemd naar Rommert Casimir
(1877-1957), een Nederlandse opvoedkundige.70 Voortbordurend op het lager onderwijs was er
het Uitgebreid Lager Onderwijs (ULO) en Meerder Uitgebreid Lager Onderwijs (MULO), waar-
van ook in Gouda vele scholen zijn gesticht.

In de jaren tachtig van de twintigste eeuw ging de lagere school basisschool heten, verdween
de kleuterschool en werden klassen nu als groepen aangeduid. Vele nieuwe onderwijsvormen
hadden ondertussen hun intrede gedaan door het werk van filosofen, didactici en pedagogen als
F.W.A. Fröbel, Maria Montessori, Helen Parkhurst (Dalton-onderwijs), Rudolf Steiner (Vrije
School) en Peter Petersen (Jenaplan).
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Beroepsonderwijs
Lange tijd leerden de jongens en de meisjes uit de lagere sociale klassen zonder enige scholing
een beroep dat vaak overging van vader op zoon en van moeder op dochter. Maar de behoefte aan
geschoolde arbeiders groeide en deed in de negentiende eeuw onderwijs ontstaan dat voorbe-
reidde op het uitoefenen van een praktisch beroep. In 1834 werd de Stadsteekenschool opge-
richt. Behalve aan gewoon tekenen werd hier ook aandacht besteed aan technisch-bouwkundig
tekenen, bouwkunde en rekenkunde. De cursus duurde vier jaar en werd op vier avonden in de
week gegeven. In 1909 werd de Vereniging De Ambachtsschool opgericht, die streefde naar de
stichting van een ambachtsschool. Nogal wat fabrikanten waren hier aanvankelijk tegen, omdat
volgens hen de werkplaats de beste leerplaats was. Zo’n ambachtsschool beschouwden velen van
hen dan ook als ‘een ziekelijke philantropische inrichting, waar men geen werklieden, maar ver-
waande onbruikbare mensen vormt’. Toch kwam de school er, in 1910, en werd gevestigd in
nieuwbouw aan het Paradijs. In 1932 verhuisde de school naar de Graaf Florisweg en werd ze ge-
huisvest in een aantrekkelijk schoolgebouw, dat was opgetrokken in de stijl van de Nieuwe Za-
kelijkheid. Ook op agrarisch gebied werd aan scholing en vorming gedaan door middel van
Landbouwwintercursussen, die een tijdlang in de Klaas de Vriesschool werden gegeven.

In het pand Oosthaven 68, bijgenaamd De Sterke Samsom, dat tot huisvesting heeft gediend
van verschillende Goudse burgemeesters, werd in 1932 de Goudsche Industrie- en Huishoud-
school gevestigd. Doelstellingen van de school waren het geven van algemeen huishoudelijke
vorming, die leidde tot het beroep van hulp in de huishouding, het opleiden van meisjes tot
huis- of kostuumnaaister en het geven van voorlichting aan jongeren en ouderen over koken,
naaien, serveerkunde en kinderverzorging. In 1952 verliet de school het pand en werd de naam
gewijzigd in Algemene School voor Lager en Middelbaar Beroepsonderwijs ‘De Breevaart’.71

In de jaren zeventig en tachtig van de twintigste eeuw kwam het (kort) middelbaar beroeps-
onderwijs, het leerlingwezen, het vormingswerk en de volwasseneneducatie in Gouda tot ont-
wikkeling. Kenmerkend was het grote aantal categoriale scholen. Het ‘MBO College Gouda’
verzorgde het technisch en economisch onderwijs, ‘De Breevaart’ het gezondheidszorgonder-
wijs, ‘Het Groene Hart’ het kort middelbaar beroepsonderwijs, ‘De Nieuwe Vaart’, ‘De Vier-
sprong’ en ‘De Rietgors’ het leerlingwezen, een onderwijsvorm die werd gekenmerkt door een
combinatie van leren en werken, en ‘De Ontmoeting’ het vormingswerk, gericht op de persoon-
lijke en maatschappelijke vorming van jongeren die niet meer deelnamen aan het volledig dag-
onderwijs. Bij de volwasseneneducatie verzorgde ‘Roosje Vos’ de opleidingen basiseducatie, be-
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Kadeschool aan de Elizabeth Wolffstraat, een
fraai voorbeeld van de Amsterdamse School. In
1930 ontworpen door architect H. de Meer, in op-
dracht van de gemeente Gouda.
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stemd voor analfabeten en mensen met een beperkte vooropleiding, en het ‘Gouwe College’ de
voortgezette opleidingen, waarvan de ‘moedermavo’ de meeste bekendheid genoot.

Aan deze institutionele en onderwijsinhoudelijke versnippering kwam in 1996 een einde
met de vorming van een Regionaal Opleidingen Centrum (ROC), sedert 2001 ‘ID college’ ge-
heten. Het ROC, dat zowel beroepsonderwijs als volwasseneneducatie verzorgt, heeft vestigin-
gen in Alphen aan den Rijn, Gouda, Katwijk, Leiden, Lisse, Woerden en Zoetermeer. De loca-
tie Gouda beschikt over een modern en goed geoutilleerd hoofdgebouw aan de Groen van
Prinsterersingel, waar voor 150 beroepen wordt opgeleid. Volwassenen volgen onderwijs in de
voormalige ambachtsschool aan de Graaf Florisweg. Anderstaligen leren hier Nederlands spre-
ken en schrijven. Het (middelbaar) agrarisch onderwijs in Gouda, dat valt onder de verantwoor-
delijkheid van het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, maakte een eigen ont-
wikkeling door, uitmondend in een Agrarisch Opleidingen Centrum, het ‘AOC Groen College’,
onlangs omgedoopt tot ‘Wellant College’.72

Latijnse school, gymnasium en HBS
Een gedegen onderwijsinstelling in Gouda was de Latijnse school, waar de kinderen van de eli-
te werden voorbereid op het volgen van universitair onderwijs. De school was gevestigd in het
voormalige Cellebroedersklooster aan de Groeneweg, het latere Huize Groeneweg. Pogingen
om de basis van de school te verbreden door naast de oude talen ook les in andere vakken te ge-
ven, leden tot 1815 schipbreuk. In dat jaar werd bepaald dat naast de oude talen ook fabelkun-
de, oude geschiedenis, oude aardrijkskunde, algemene geschiedenis en wiskunde zouden worden
gegeven. De rector en conrector van de school zelf gaven onderwijs in al die vakken. In 1850
werd de oude Latijnse school hervormd tot een gymnasium, een schooltype dat zich van de La-
tijnse school onderscheidde doordat voor alle vakken, zoals de nieuwe talen en wis- en natuur-
kunde, afzonderlijke docenten werden aangetrokken. In 1850 werd het voormalige kloosterge-
bouw afgestaan aan de Werkinrigting tot Wering der Bedelarij en verhuisde het gymnasium
naar het gebouw van de Sint-Joris Doelen aan de Lange Tiendeweg. Op het gymnasium werd een
Tweede Afdeling gecreëerd waar leerlingen terechtkwamen die niet naar de universiteit wensten
te gaan maar een loopbaan in het bedrijfsleven prefereerden. Toen in 1863 de Rijks Hoogere
Burgerschool (RHBS) met 3-jarige cursus ontstond, betekende dat het einde van de Tweede Af-
deling van het gymnasium, dat toen weer Latijnse school ging heten. In oktober 1866 werd de
Goudse RHBS plechtig ingewijd, die werd gevestigd in hetzelfde Doelengebouw, waar ook de
Latijnse school nog een tijdlang bleef gehuisvest. In 1876 evenwel werd bij de Wet op het Ho-
ger Onderwijs de Latijnse school definitief opgeheven. Ter vervanging hiervan werd nu opge-
richt een progymnasium, dat de vier laagste klassen van een gymnasium omvatte. In 1888 werd
de toezegging van het Rijk ontvangen van een rijksbijdrage voor de uitbreiding van het pro-
gymnasium tot een volwaardig gymnasium, onder voorwaarde dat het gymnasium een andere
behuizing zou krijgen. Dat nu werd gerealiseerd door een royaal gebaar van G.J. Steens Zijnen,
directeur van de Kaarsenfabriek, die het pand Westhaven 52 als huisvesting voor het gymnasi-
um aanbood. Op 14 november 1890 werd het gebouw aan de Westhaven, na het aanbrengen van
enige aanpassingen en de bouw van een conciërgewoning op de plaats van het koetshuis, in ge-
bruik genomen. Bij gemeenteraadsbesluit van 23 juli 1947 ging het gymnasium het ‘Coorn-
hert-Gymnasium’ heten. Op 4 januari 1950 werd een nieuw gebouw in gebruik genomen dat
was gebouwd aan de Nansenstraat.73
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De schoolgemeenschap, met een dispuutclub, een schoolkrant, een leerlingenvereniging, ken-
de en kent een sterke onderlinge band. ‘Een zelfstandig gymnasium, dat wil zeggen: een kleine
school, een kleine gemeenschap met gelijkgestemde en gelijkgerichte mensen, docenten en leer-
lingen’, zo omschreef de voorzitter van de oudervereniging in 1989 deze onderwijsinstelling. Ad
Melkert, de latere minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en fractieleider van de Partij
van de Arbeid in de Tweede Kamer, was ook leerling van het Coornhert Gymnasium. Zijn keuze
voor de sociaal-democratie werd mede bepaald door de constatering dat bijna de helft van de uni-
versitaire studenten afkomstig was uit slechts vijf procent van de Nederlandse beroepsbevolking,
welke vijf procent met name te vinden was aan instellingen als het Coornhert Gymnasium.74

In 1863 ontstond door Thorbecke’s onderwijswetgeving de Hoogere Burgerschool (HBS). In
1916 verliet de RHBS in Gouda het Doelengebouw aan de Lange Tiendeweg, dat zij in 1866
had betrokken, en nam ze het nieuwe schoolgebouw aan de Burgemeester Martenssingel in ge-
bruik. De HBS was bestemd voor ‘de hoogere- en voor de burgerklasse’. In 1887 behaalde het
eerste meisje haar diploma op de RHBS. Voor de meisjes ging de school vijf minuten eerder
open dan voor de jongens en zij verlieten de school ook vijf minuten eerder, opdat de leden van
beiderlei kunne elkaar maar zo weinig mogelijk zouden ontmoeten. De RHBS had ook een ster-
ke streekfunctie. Zeker tien procent van de leerlingen kwam van buiten Gouda. ‘Het machts-
vertoon uit de Krimpenerwaard’, zo werd de komst elke ochtend van grote groepen leerlingen
uit de omgeving van Gouda getypeerd. Er was een zekere rivaliteit tussen hen en de Gouwe-
naars, aldus een oud-leerlinge uit een arbeidersmilieu, die eerst in Schoonhoven naar de ULO
ging. ‘Op die school begonnen wij: Wim Kok, Arie Blanken en Hans Raapis uit Bergambacht.
... Ik herinner me nog weken dat we elke dag één van ons interviewden. Er moest eerlijk en
openhartig op alle vragen worden geantwoord. Ook toen was Wim Kok strategisch door niet al-
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Gebouw van de Rijks-HBS aan de Burgemeester Martenssingel. De opening vond plaats op 6 november
1916. In 1956 werd er aan de voorzijde een verdieping opgebouwd. 
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les van zijn binnenste te laten zien. Hij omzeilde directe vragen meesterlijk’. Nadien zou deze
Wim Kok minister-president zijn van enkele ‘paarse’ kabinetten.

In september 1954 startte de Middelbare School voor Meisjes aan de RHBS, in het spraak-
gebruik afgekort tot MMS (Middelbare Meisjesschool), die, zoals zo vele schooltypen, in 1968
met de inwerkingtreding van de mammoetwet verdween. In 1991 werd de HBS van het rijk
overgedragen aan de gemeente en werd ze een onderdeel van de Goudse Scholengemeenschap
(GSG). Met ingang van 1 augustus 2002 is de naam van de GSG veranderd in Goudse Scholen-
gemeenschap ‘Leo Vroman’.75

Reformatorisch onderwijs
Een opvallende verschijning in het veld van Goudse onderwijsinstellingen is De Driestar, die
landelijke bekendheid geniet en leerlingen en studenten uit bijna alle provincies trekt. De
school noemt zich niet alleen ‘christelijk’, maar voegt daar nog aan toe: ‘op reformatorische
grondslag’, wat in de praktijk betekent dat uitsluitend leerlingen en studenten uit de behou-
dend-gereformeerde hoek de school bezoeken. Ooit begon de school als MULO-school in het
Zeeuwse Krabbendijke. In 1944 kwam er een ‘klas kwekelingen’ bij, die het begin vormde van
de kweekschool. In 1950 werd de onderwijzersopleiding losgemaakt van de MULO-opleiding
en ging de school De Driestar heten. Met Driestar wordt de drie-eenheid ‘gezin, overheid en
kerk’ bedoeld. Na de watersnoodramp van 1953 meldden zich slechts vijf leerlingen aan, terwijl
dat in andere jaren er vaak zo’n veertig waren. ‘De schrik voor het Zeeuwse water zat er diep in’,
zo constateerde de leiding, daarom werd na enige omzwervingen uitgeweken naar Gouda, waar
de school in 1954 herbegon, waarbij wel enige huiver moest worden overwonnen gezien de in-
terne kerkelijke conflicten die in die tijd in Gouda speelden. In 1965 pas nam de school een ei-
gen gebouw in gebruik. Nadien kwamen er vele schoolgebouwen en -typen bij, zoals een
HAVO, een atheneum, een gymnasium, een opleiding voor kleuterleidsters, verschillende MO-
opleidingen, enzovoort. Vele leerlingen en studenten verblijven door de week in het internaat
dat aan de school verbonden is. Met ingang van 1 september 1982 werd de Driestar gesplitst in
twee scholengemeenschappen, een voor AVO-VWO-onderwijs en een als Pabo-opleiding. Bei-
de scholen ressorteren onder één bestuur, maar zijn voor de rest geheel zelfstandig.76 Een heikel
punt in de internaatsgeschiedenis bleef telkens de omgang tussen jongens en meisjes, waarvoor
tot in details regels werden gegeven.Wordt De Driestar door de buitenwacht vaak als een geslo-
ten gereformeerd bolwerk beschouwd, binnen de school zelf spelen wel degelijk verschillen in
opvattingen over leer en leven een rol, welke gelieerd zijn aan de verschillende kerkelijke stro-
mingen die in de scholengemeenschap te vinden zijn.

Speciaal onderwijs
De eerste scholen voor ‘zwakzinnigen’ waren aanvankelijk als afdelingen aan gewone lagere
scholen verbonden. In 1920 werd in principe in Gouda besloten tot de oprichting van een af-
zonderlijke school voor zwakzinnige kinderen, de BLO-school (BLO: Bijzonder Lager Onder-
wijs en ‘bijzonder’ hier dus in een andere betekenis dan als aanduiding voor confessioneel on-
derwijs). De officiële opening van de school, die later Frans Lafeberschool ging heten, vond
plaats op 1 mei 1928. Dit was een openbare school, waarna de confessionelen een school van ei-
gen identiteit wensten. Pas in 1952 werd de protestants-christelijke Merajaschool geopend, ge-
volgd in 1954 door de rooms-katholieke Sint-Jan School. De interne ‘imbecielenafdeling’ van de
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Frans Lafeberschool verhuisde in 1948 naar een apart gebouw, de voormalige bewaarschool aan
het Regentesseplantsoen. Een nieuwe school werd gebouwd aan de Jan Luykenstraat, die op 30
mei 1959 werd geopend en de naam ‘De Ark’ kreeg. In 1962 werd De Ark verzelfstandigd,
waardoor zij nu geheel los kwam te staan van de Frans Lafeberschool. Ook in later jaren zijn an-
dere scholen voor speciaal onderwijs ontstaan. Zo kwam in 1969 de christelijke lom-school ‘De
Rank’ tot stand, die na een fusie met de Merajaschool, ging heten: Speciaal Basis Onderwijs
‘Park en Dijk’.77 De rooms-katholieke pendant hiervan is ‘De Oostvogel’.

Scholengemeenschappen
Globaal gesteld bestaan er in Gouda in het jaar 2000 enkele scholengemeenschappen voor voort-
gezet onderwijs die ieder voor zich een volledig pakket aan schooltypen aanbieden. Er is het
rooms-katholieke Sint-Antoniuscollege, dat al sinds 1949 als onderwijsinstelling actief is en in
1995 een fusie kende, waarbij het algemeen bijzonder onderwijs, het voormalige voorbereidend
beroepsonderwijs, de voormalige Mavo en het Sint-Antoniuscollege (Havo, atheneum, gymna-
sium) samengingen. Daarnaast is er de protestants-christelijke scholengemeenschap De Goudse
Waarden en de openbare Goudse Scholengemeenschap. Dan is er dus De Driestar, een christelij-
ke scholengemeenschap op reformatorische grondslag. Het christelijk onderwijs is anno 2000
favoriet bij de Gouwenaars. Bijna 80% van de ruim 9000 leerlingen in het Gouds voortgezet on-
derwijs zit op een school met een christelijke grondslag, hetgeen opvallend mag heten daar ze-
ker niet 80% van de bevolking een christelijke levensovertuiging aanhangt. De Goudse Waar-
den heeft bijna 3000 leerlingen, het Sint-Antonius ruim 1500, terwijl de Goudse
Scholengemeenschap ‘Leo Vroman’ en het Coornhert Gymnasium samen nog geen 1500 leerlin-
gen tellen. Daarnaast telt De Driestar ruim 3000 leerlingen.

Andere cijfers geeft het Goudse basisonderwijs te zien. Het openbaar basisonderwijs telt bij-
na 2500 scholieren en is daarmee de grootste groep. Daarna volgt het protestants-christelijk on-
derwijs met ruim 2000 leerlingen, terwijl het rooms-katholieke basisonderwijs 1710 leerlingen
onder zijn hoede heeft. Het algemeen-bijzonder onderwijs telt 753 leerlingen, er zijn 449 refor-
matorische leerlingen en 237 gemengd-confessionele. 1300 Kinderen bezoeken het (voortgezet)
speciaal onderwijs.78

De samenleving verandert voortdurend. Verscholen tussen al die cijfers zitten de kinderen
van allochtone afkomst, die vooral in groten getale het openbaar onderwijs bezoeken. Eind 1974
woonden er 1624 ‘vreemdelingen’ in Gouda, van wie er toen 1181 van Marokkaanse afkomst
waren. In 2000 huisvestte Gouda mensen van zo’n 135 verschillende nationaliteiten, met als
grootste groep de Marokkaanse, die ruim vijfduizend leden telt en die vooral woonachtig zijn in
de Korte Akkeren en Oosterwei. ‘Zwarte scholen’ ontstonden, ondanks fervente pogen van het
gemeentebestuur dat tegen te gaan, scholen als de openbare Anne Frankschool in Oosterwei,
waar bijna uitsluitend buitenlandstalige kinderen op zaten, die later weer werd gesloten. Van is-
lamitische zijde wordt de stichting van een islamitische school overwogen teneinde een extra
impuls te geven aan de integratie van kinderen van anderstalige ouders. Anderen zijn van me-
ning dat de stichting van een dergelijke school juist remmend werkt op de integratie. Feit is dat
de ontwikkelingen in de Goudse onderwijswereld een weerspiegeling vormen van de Goudse en
Nederlandse samenleving die voortdurend van kleur en samenstelling verandert. 
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