Uitgave nummers 37 t/m 40 - Stad van de Gouwenaars
In 1979 gaf die Goude het boek Goudsche straatnamen uit. Jaren eerder, in 1950, schreef gemeentesecretaris
G.J.J. Pot aan het bestuur van de oudheidkundige kring dat het ernstige overweging verdiende een boek te
schrijven over de geschiedenis en de herkomst van de Goudse straatnamen. Basis daarvoor konden de artikelen
zijn die hij plaatste in de Nieuwe Zuid-Hollander, het katholiek dagblad voor Gouda en omstreken. Twee dagen
nadat Pot de brief geschreven had, overleed hij. Kort daarop werd op initiatief van die Goude een commissie
gevormd om een straatnamenboek samen te stellen. Toen Goudsche straatnamen in 1979 verscheen, was het zo
snel uitverkocht dat binnen enkele weken een herdruk nodig was. Inmiddels is dit boek alleen nog antiquarisch te
verkrijgen. Daarom besloot die Goude dat het tijd was voor een nieuw straatnamenboek, ter ere van het 80-jarig
jubileum van de vereniging in 2012. Het boek is verschenen in vier delen.
Gouda bestaat uit verschillende wijken, elk met een eigen karakter. Die eigenheid komt onder meer tot uiting in
de naamgeving van de straten. De wijken zijn onderverdeeld in buurten. Van elke wijk of buurt is in één van de
vier delen van dit straatnamenboek een beschrijving opgenomen. De beschrijvingen schetsen verleden en heden
van de wijken in een lopend verhaal. Niet alleen tekst, maar ook een verscheidenheid van tekeningen, foto’s en
kaarten maken de ontwikkeling van de wijken zichtbaar.

Het eerste deel (uitgave Die Goude 37) gaat over de Binnenstad en Stolwijkersluis. Het
werd gepresenteerd tijdens het 80-jarig jubileum van die Goude op 12 oktober 2012. Daarna is het boek
door voorzitter Gerard van Ham overhandigd aan Margriet Scheygrond, de dochter van Arie Scheygrond die het
eerste Straatnamenboek samenstelde. Margriet vertelde: “Bij dat boek waren drie mensen betrokken. Iedere
dinsdagavond vergaderden ze bij ons in de voorkamer, die binnen een half uur blauw zag van de rook! Als dank
voor zijn werk kreeg mijn vader een gebonden exemplaar van de twee delen van het Straatnamenboek. Hij zou
heel blij zijn geweest met ‘Stad van de Gouwenaars’;
het ziet er heel mooi uit!”

Op 17 april 2013 overhandigde Gerard van Ham (voorzitter van die Goude) deel 2 (uitgave Die Goude 38) van
'Stad van de Gouwenaars' aan burgemeester Schoenmaker. Het deel gaat over Nieuwe Park, de Korte Akkeren,
de Kadenbuurt en Kort Haarlem.
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Deel 3 (uitgave Die Goude 39) verscheen in oktober 2013 en gaat over de wijken Ouwe
Gouwe, Vreewijk, Oosterwei en Achterwillens. Ook komen in dit deel de ontwikkeling van
het recreatiegebied De Goudse Hout en de toekomstige woningbouw in Westergouwe aan de
orde. Het eerste exemplaar van deel 3 is tijdens de Waterconferentie overhandigd aan
Mohammed Mohandis (Tweede Kamerlid voor de PVDA), die in Oosterwei is geboren.
Deel 4 (uitgave Die Goude 40) verscheen in april 2014 en beschrijft de wijken Bloemendaal,
Plaswijck en Goverwelle. De laatste tijd komt vaak in het nieuws dat de gemeente Gouda
met financiële tekorten kampt. De nieuwe wijk Westergouwe vormt een van de verliesposten.
Dat soort problemen zijn er niet alleen nu, maar waren er vroeger ook al. Zo waren er al in de
jaren zeventig financiële problemen door een nieuwe wijk. Het “Gat van Bloemendaal”
domineerde toen het plaatselijke nieuws, een groot tekort veroorzaakt door de bouw van
Bloemendaal en Plaswijck. Het boek werd op 24 april aangeboden aan twee
gemeentebestuurders die nauw betrokken waren bij de bouw van deze wijken, de vroegere
wethouders Harms en Lenderink.
Prijs per deel in de boekhandel is € 7,95. Leden van die Goude betalen € 7,95. Er is ook een cassette. Deze kost
in de boekhandel € 10,--. Leden van die Goude betalen € 5,--.
Verkrijgbaar bij de Goudse boekhandels, zaterdags in het stadhuis van Gouda, of via het contactformulier.
Deel 5 (digitaal) Omdat er sinds het publicatie van deel 4 veel is veranderd in de stad, is het alweer nodig dat er
aanvullingen en correcties worden gepubliceerd.
De fotograaf van de boekenserie, Nico J. Boerboom, heeft daarom een digitaal deel 5 gemaakt op de website
www.stadvandegouwenaars.nl Hier kunt u, via “aanvullingen”, de aanvullingen en correcties lezen, downloaden
en printen zodat u uw boekenserie volledig up-to-date kunt houden.

