
Uitgave nummer 32 - 'Bijdragen tot de Geneeskundige Topografie en Statistiek van Gouda'   

Op 8 oktober 2007 tijdens het 75-jaar jubileumfeest van die Goude, is het boek 'Bijdragen tot de 
Geneeskundige Topografie en Statistiek van Gouda'  gepresenteerd. Het boek werd in 1842 
geschreven door stadsarts W.F. Büchner en is opnieuw uitgegeven door die Goude en van een 

inleiding voorzien door Nico Habermehl.  

Büchner was veel meer dan alleen maar een dokter. De gemeentearts, die in 
1802 naar Gouda kwam, beperkte zich niet tot het behandelen en genezen van 
zieken. Maar hij plaatste de ziekten in een historisch perspectief en legde een 
verband met de stand van zaken in de stad. Zoals de kwaliteit van het water in 
de stadsgrachten, dat hij "vloeibare bagger"noemde. Mede dank zij zijn inzet 
kreeg Gouda - veel later dan andere steden in Holland - in de tweede helft van 
de 19e eeuw een waterleidingnet.  

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

bevolkingsontwikkeling stagneerde. In de smalle straten en stegen was de armoede zichtbaar 
aanwezig. De meeste arbeiders woonden met hun grote gezinnen in lage bedompte huizen, 
waarin elke vorm van confort ontbrak. Het eten was karig en het drinkwater kwam uit de 
vervuilde grachten. Vuilnishopen verspreidden een verpestende stank. Alcohol was voor menig 
Gouwenaar het middel bij uitstek om zich gedurende een korte periode aan dit deprimerende 
bestaan te onttrekken. De gemiddelde leeftijd van de Gouwenaar was slechts 21 jaar, lager 
dan in de rest van ons land. Zelfs na aftrek van het hoge percentage doodgeboren kinderen en 
sterfte van zuigelingen was de gemiddelde leeftijd slechts 36 jaar. Dit kwam vooral door de 
vele infectieziekten en epidemieën zoals cholera en pokken.  

Tegen deze achtergrond schreef stadsdokter Willem Frederik Büchner in 1842 zijn Bijdragen 
tot de geneeskundige topographie en statistiek van Gouda. In al zijn beknoptheid is dit boek 
tot op de dag van vandaag de belangrijkste informatiebron over Gouda in de eerste helft van 
de negentiende eeuw. Wat deze studie van Büchner zo bijzonder maakt, is de verrassende 
onderwerpkeuze, de heldere structuur, het gebruik van statistiek, de grote kennis van zaken en het 
heldere taalgebruik.  

                         Prijs in de boekhandel is € 14,95. 

                         Leden betalen € 12,50.  
Verkrijgbaar bij de boekhandel, zaterdags in het stadhuis van Gouda, of via het contactformulier. 

 


