Stadswandeling door De Korte Akkeren
Geschiedenis van De Korte Akkeren

Korte Akkeren (door veel Gouwenaars uitgesproken als ‘De Kortàkkeren’) is een wijk in Gouda
zuidwestelijk van het centrum, omsloten door de Nieuwe Gouwe, Turfsingelgracht, Hollandse IJssel
en het Gouwekanaal. De wijk is samengesteld uit de volgende buurten: Korte Akkeren Oud, Korte
Akkeren Nieuw, Kromme Gouwe Oost, Kromme Gouwe West, Vogelbuurt en Weidebloemkwartier.
Er wonen ongeveer 9500 mensen van meer dan 30 verschillende nationaliteiten, waarvan de
Marokkaanse Gouwenaars de grootste groep vormt.
De Korte Akkeren was oorspronkelijk een veengebied. Door het rooien van het Goudse Bos en het
steken van turf waren er vanaf de 14e eeuw ten westen van de stad Gouda korte percelen land
ontstaan. Op 22 februari 1375 verkocht Jan van Chatillon, graaf van Blois en heer van Schoonhoven
en Gouda, een aantal percelen land grenzend aan de Turfsingel onder de naam 'Corte Ackeren'. De
grond was inmiddels uitermate geschikt voor tuinbouw. In de Middeleeuwen kwamen er
fruitboomgaarden en er werden groenten zoals wortelen, kool en bonen verbouwd die op de Markt
verkocht werden. Men vond er ook veel zomerhuisjes, in de geest van de huidige volkstuintjes. De
Goudse geschiedschrijver pastoor Walvis schreef in zijn beschrijving van Gouda dat deze tuinen in de
bloeitijd een lieflijke reuk gaven aan de omtuinde stad.
Het eerste bericht van bebouwing in De Korte Akkeren stamt uit 1394. Dat jaar stelde Arye Pieter
Dyrxsoen zijn huis aan de Kromme Gouwe even buiten de Potterspoort beschikbaar voor de
huisvesting van melaatse armen. Dit ‘Leprooshuis’ lag op de plaats van kaaspakhuis ‘De Producent’
aan de Wachtelstraat (de funderingen en skeletdelen zijn gevonden tijdens grondwerk voor de
fundering in 1940). In de winter van 1488/89, toen soldaten tijdens de Jonker Fransenoorlog de
omgeving onveilig maakten, moesten de voorsteden van Gouda worden ontruimd. Het ‘Leprooshuis’
werd afgebroken. Toen de rust was weergekeerd, volgde herbouw. In 1545 gaf Keizer Karel
toestemming een verlaat (sluis) te maken in de gracht achter het Leprooshuis om de aanvoer van turf
uit de venen van Moordrecht gemakkelijker te maken: het Moordrechts Verlaat. Toen de stad zich in
1572 achter Willem van Oranje schaarde, maakte de dreiging van de Spanjaarden het twee jaar later
noodzakelijk alle bebouwing buiten de stadsmuren af te breken, waaronder opnieuw het
‘Leprooshuis’. Het gevaar was anders groot dat de vijand zich bij een belegering zou verschansen in
deze gebouwen. De Wachtel- of Wachterstraat - voor het eerst vermeld in 1636 - ontleent zijn naam
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aan herberg ‘De Wachter’, gelegen buiten de Potterspoort. Reizigers die na het sluiten van de poort
arriveerden, vonden hier onderdak. Later veranderde de naam van de herberg in ‘Huis ter Liefde’.
In de 17e eeuw ontstond er buiten de stadssingels een buitenwijk voor kooplieden en schippers aan
weerszijde van de Schielands Hoge Zeedijk, ongeveer op de plaats van het huidige Croda en het
Buurtje. De aanvoer en verkoop van Turf werd verplaatst van de Turfmarkt naar de ruimere
Turfsingel.
Bij de invoering van het kadaster in 1830 werd de grens van de Korte Akkeren verlegd naar de 'Ruige
Wetering', nu de Emmastraat en Constantijn Huygensstraat. In 1870 werd de aangrenzende
gemeente Broek opgeheven waardoor de grens verder opschoof naar de ringvaart van de
Zuidplaspolder en de spoorlijn naar Rotterdam. Het in 1936 gereedgekomen verbindingskanaal
tussen de Gouwe en de IJssel sluit de wijk De Korte Akkeren af.
Er was een veerpontje naar Korte Akkeren, dat pas in 1972 werd opgeheven voor een vaste
verbinding. De firma Nederhorst NV gaf ter gelegenheid van het 700-jarig bestaan van de stad Gouda
deze brug cadeau voor het symbolisch bedrag van één gulden: De Guldenbrug.

2

Wijkontwikkeling
De eerste bebouwing in Korte Akkeren vindt plaats langs de Wachtelstraat. Al in de zeventiende
eeuw ligt hier een buurtje dat zo’n 25 huizen telt. Pas rond 1860 treffen we bebouwing aan langs de
IJssel, Turfsingel en Gouwe. Met de komst van de Kaarsenfabriek en de Garenspinnerij verrijzen er
ook huizen langs de Prins Hendrikstraat en Onder de Boompjes. Vanaf 1880 rukte de nieuwbouw
langzaam maar zeker op. Rond 1890 schommelde de huur tussen de f 1,50 en f 1,80 per week. De
gemiddelde gezinsgrootte bedroeg in 1900 zo’n vijf personen. In vergelijking met de veelal bedompte
huizen in de eeuwenoude stegen en sloppen in de dichtbebouwde binnenstad, waren de woningen
gerealiseerd volgens de nieuwe wettelijke eisen en dan ook tamelijk comfortabel. De meeste huizen
hadden een bebouwde oppervlakte van 3 à 3,5 bij 7,5 à 8 meter. Zij hadden naast een voorkamer
met een of twee bedsteden, een achterkamer, soms een schuur, een op de riolering aangesloten
privaat en een bovenverdieping met twee kamers. De voordeur mocht dan rechtstreeks vanuit de
kamer op de straat openen, wel had elk huis een klein achtererf.
Vanaf 1904 werden de huizen in De Korte Akkeren aangesloten op de waterleiding. Ook al werden
strengere eisen aan de huizen gesteld, de eigenaren waren nog steeds particulieren. Pas vanaf 1910
werden woningbouwverenigingen betrokken bij de ontwikkeling van Korte Akkeren, zoals ‘Ons
Tehuis’, ‘Ons Ideaal’ en ‘De Goede Woning’. Ook Goudse aannemers realiseerden woningen. In 1910
telde De Korte Akkeren maar liefst vier bakkers, een caféhouder, een groenteboer, een
melkhandelaar, twee slagers en een spekslager. Daarnaast waren er dan nog dertien schoenmakers,
een tiental kruideniers, enkele tabaksverkopers en de nodige ambachtelijke bedrijfjes. De
belangrijkste reden voor de aanwezigheid van zoveel scholen en winkels was de tamelijk geïsoleerde
ligging van De Korte Akkeren ten opzichte van de binnenstad. Slechts een pontje ter plaatse van de
huidige Guldenbrug vormde de rechtstreekse verbinding tussen de twee stadsdelen.
Er ontstonden huizen in lange blokken met verspringingen, gegroepeerd rond een binnenterrein.
Vaak zijn de huizen laag; ze hebben alleen een dakverdieping. Niet alleen de situering, ook de
architectuur van de huizen kreeg aandacht. Stedenbouwkundig interessant zijn de Da Costakade en
de van der Palmstraat: twee loodrecht op elkaar staande dubbele straten met water en
groenstroken. Zo werden aan het begin en het einde van een huizenrij hogere, dwars geplaatste
mansardekappen aangebracht. De invloed van de Amsterdamse School is waarneembaar in stukjes
‘golvend’ metselwerk. Veel onderdelen, zoals deuren en vensters, zijn inmiddels echter niet meer
oorspronkelijk.

3

De plannen voor de verdere bebouwing van De Korte Akkeren dateren uit 1931. Nu het oostelijk
deel van de wijk was ingericht volgens een simpele plattegrond, was het de beurt aan het noorden,
het westen en het zuidwesten. Deze plannen, die van een zekere allure getuigen, zijn grotendeels
uitgevoerd, al werden er tot in de Tweede Wereldoorlog nog de nodige wijzigingen op aangebracht.
Architectonisch heel interessant is een rijtje van zes door D. Stuurman in 1936 ontworpen woningen
aan de Da Costakade, waarbij hoge uitgemetselde schoorstenen het gevelontwerp accentueren. In
de strakke geometrische vormen is het zakelijk expressionisme herkenbaar, terwijl de afgeronde
balkons van de hoekpanden en de halfronde schoorstenen de invloed van de Amsterdamse School
verraden.
Na de Tweede Wereldoorlog werd het plan weer aangepast. Er kwam een meer open verkaveling
met woonstroken en wooneenheden. Een andere noviteit was de toepassing van systeembouw,
bijvoorbeeld in de 144 portiekflats aan het Uitverplein. De bebouwing, groenvoorziening en
verkeersstraat waren in samenhang ontworpen. Tussen de bebouwingsstroken waren groene hoven
aangelegd, voorzien van poorten. Op deze wijze was een scheiding aangebracht tussen de straten
met het woonverkeer en een semi-openbaar groengebied voor voetgangers en spelende kinderen.
Na 1965 zijn in De Korte Akkeren tal van renovatie- en nieuwbouwprojecten in uitvoering genomen,
vooral in de oudste delen van de wijk. In eerste instantie dacht de gemeente aan grootschalige
projecten met veel sloop en de bouw van flats. Dat leidde tot heftige protesten van de - vaak jonge wijkbewoners. Bij de bestuurders groeide het besef dat grootschalige stadsvernieuwing zonder
inspraak van de bewoners een onbegaanbare weg was. In nauw overleg met de bewoners werd
daarop besloten delen van de wijk te renoveren en in geval van nieuwbouw uit te gaan van
kleinschalige projecten met het accent op laagbouw. Deze ontwikkeling ging echter ten koste van het
oorspronkelijk samenhangende straatbeeld. De nieuwbouw was ontdaan van elke vorm van
decoratie, die de oudbouw nog een eigen karakter gaf. Van ‘architectuur’ was vrijwel geen sprake
meer. De functie domineerde volledig. Daarmee verdween een groot deel van de charme die De
Korte Akkeren Oud altijd zo kenmerkte. Een gunstige uitzondering vormen de Woudstraat en
omgeving. In samenspraak met bewoners en uitvoerders werd het gebied rond 1980 opnieuw
bestraat en ingericht. Het was het eerste woonerf in Gouda.
Na 2000 vond de wijkontwikkeling plaats in combinatie met de verbetering van de economische
situatie in de wijk. Zo is onder meer gestreefd naar een evenwichtiger verhouding tussen
goedkopere en duurdere woningen. De gemeente steekt veel energie en geld in de ontwikkeling van
de wijk, waarbij er ook aandacht is voor architectuur, de openbare ruimte en veiligheid. Daarbij werd
nauw samengewerkt met woningcorporaties, politie en bewoners. Zo is op de hoek van de Turfsingel
en het Moordrechtse Verlaat het appartementencomplex ‘De Jonker’ in een klassiek aandoende stijl
opgetrokken, bestaande uit 34 huur- en koopwoningen. Verder is een aantal zeventiende-eeuwse
huizen aan de Wachtelstraat gerestaureerd. Dit project maakt deel uit van het plan om de kop van
De Korte Akkeren een nieuw gezicht te geven met behoud van het oorspronkelijke karakter. Een
belangrijke verbetering is de aanleg van een nieuw rioleringsstelsel tussen 2010 en 2012. Aansluitend
zijn de wegen opgehoogd en opnieuw bestraat. De karakteristieke woningen met diepe tuinen aan
de Westerkade en de Snoystraat hebben plaatsgemaakt voor moderne eengezinswoningen en
appartementen onder de naam Gouwe Akkeren. Ook de huizen langs de Erasmusstraat zijn gesloopt
ten behoeve van nieuwbouw. Verder liggen er plannen voor de ontwikkeling van een nieuw centrum
met winkels en woningen, dat tevens onderdak biedt aan diverse voorzieningen. De vanouds hechte
volksbuurt De Korte Akkeren heeft zich ontwikkeld tot een moderne wijk met een grote diversiteit
aan woningen en inwoners.
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Water in Korte Akkeren
De Schielands Hoge Zeedijk ligt langs de Hollandsche IJssel en beschermt De Korte Akkeren tegen het
rivierwater. De uit de tweede helft van de dertiende eeuw daterende dijk is in de loop der eeuwen
diverse malen verhoogd. Desondanks vonden geregeld dijkdoorbraken plaats. De plekken waar dit
gebeurde, zijn nog te herkennen aan de kolken of wielen. In De Korte Akkeren zijn er twee: bij de
Bosweg (Boerenwiel) en in het parkje bij het Weidebloemkwartier. Vanaf het midden van de
veertiende eeuw werd het land achter de dijk in cultuur gebracht. De verkaveling van De Korte
Akkeren Oud loopt van noordoost naar zuidwest en is gericht op de Gouwe. Eerst werden hoptuinen
aangelegd, later plezier- en moes- en vooral enttuinen voor het kweken van vruchtbomen. De diepte
(lengte) van de ontginning is gering; vandaar de naam De Korte Akkeren. Haaks daarop, van zuidoost
naar noordwest staat de verkaveling van De Korte Akkeren Nieuw. Deze is gericht op de Hollandsche
IJssel.
Omdat in 1398 het scheepvaartverkeer via de Gouwe en de Haven in verband met een doorbraak
van de IJsseldijk tijdelijk onmogelijk was, werd op de plaats van de huidige Mallegatsluis de eerste
sluis aangelegd. Van deze sluis op de grens van de binnenstad en De Korte Akkeren is weinig bekend.
In 1574 voeren oorlogsschepen via Gouda naar Leiden om aldaar het beleg van de Spanjaarden te
breken. Bij het passeren van de Gouwe en de Haven ondervonden deze schepen veel oponthoud. Dit
bracht Willem van Oranje ertoe bij de Goudse stadsbestuurders aan te dringen op de bouw van een
grotere sluis. In 1577 werd deze sluis, die 50 meter ten westen van de huidige Mallegatsluis lag, in
gebruik genomen. Aanvankelijk mochten uitsluitend oorlogsschepen van deze sluis gebruik maken,
later ook handelsschepen. Omdat de sluis gebreken begon te vertonen, is vanaf 1763 gebouwd aan
een nieuwe.
In het Mallegatswije, een water dat de verbinding vormde tussen de Turfsingelgracht en de
Waddinxveense Wetering, lag ter hoogte van de kop van de Prins Hendrikstraat sinds 1545 het
Moordrechtsche Verlaat. Van deze in 1935 afgebroken schutsluis en de twee bijbehorende bruggen
over respectievelijk de Prins Hendrikstraat en de Turfsingel is nu geen spoor meer te vinden. Alleen
de straatnaam herinnert er nog aan. Het verlaat speelde tot het begin van de negentiende eeuw een
rol bij de aanvoer van turf, die de stad nodig had om in haar behoefte aan brandstof te voorzien.
Nadat de lege turfschepen de sluis waren gepasseerd, voeren ze over het Mallegatswije, om daarna
via de Waddinxveense Wetering het veen bij Moordrecht te bereiken. Beladen met turf keerden de
schepen langs dezelfde weg terug. Het Mallegatswije is voor een deel behouden gebleven als singel
met aan weerszijden de Westerkade, terwijl de Waddinxveense Wetering terug te vinden is ten
zuiden van het sportcomplex ONA.
In 1882 werd de Goudsche Waterleiding Maatschappij opgericht. De inname, zuivering, opslag en
transport van het water vond plaats op een terrein aan de rivierzijde van Schielands Hoge Zeedijk.
Het meest in het oog sprong de in 1883 gebouwde 33 meter hoge watertoren, opgetrokken in neoRomaanse stijl, naar een ontwerp van G. Schotel, met een waterreservoir van 300 m³. De plaats van
het reservoir en de lekvloer was aan de buitenzijde aangegeven door horizontale, gemetselde
banden. De waterleiding werd in 1884 in gebruik genomen. Toch duurde het nog enige tijd voordat
alle Gouwenaars leidingwater dronken. Niet alleen vanwege de kosten, maar ook omdat velen
vonden dat ‘levend’ water meer smaak had. Desondanks groeide het aantal abonnees in het eerste
jaar van 165 tot 764. De maatschappij schakelde in 1921 van oppervlaktewater over op grondwater.
Hiertoe werden 22 putten geslagen.
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De vaarroute via de Gouwe, Nieuwe Gouwe, Turfsingelgracht en Mallegatsluis naar de Hollandsche
IJssel vormde voor de steeds groter wordende schepen een lastig te nemen hindernis. Vandaar dat
tussen 1932 en 1936 in het kader van de werkverschaffing buiten de stad om het Gouwekanaal is
gegraven. Op de plaats waar dit kanaal in de IJssel uitmondt, is de Julianasluis aangelegd. Deze 12
meter brede en 125 meter lange sluis heeft een schutcapaciteit van schepen tot 1500 ton. Twee over
de sluis gelegen enkele ophaalbruggen zorgen voor een ongehinderde doorgang van het verkeer. De
provincie Zuid-Holland besloot in 2010 een tweede, grotere sluiskolk in het Sluiseiland naast de
huidige Julianasluis aan te leggen. De werkzaamheden zijn in 2012 van start gegaan.
In het Stroomkanaal aan de andere zijde van het Sluiseiland ligt het in diezelfde tijd gebouwde
dieselgemaal Mr. P.A. Pijnacker Hordijk. Dit gemaal, genoemd naar de toenmalige dijkgraaf van
Rijnland, kwam in de plaats van het imposante stoomgemaal in de Fluwelensingel, dat in 1937 werd
afgebroken.
Van 1941 tot 1943 werd de nu veel minder gefrequenteerde Mallegatsluis ingrijpend verbouwd.
Elektrisch aangedreven ijzeren val- of hefdeuren in ijzeren portalen vervingen de houten puntdeuren.
Bovendien werd aan de kant van de Hollandsche IJssel een extra paar puntvormige vloeddeuren
aangebracht, die het water bij een zeer hoge stand moesten keren. Hierdoor verviel de oprit door het
parkje naar de Schielands Hoge Zeedijk. Daarnaast betekende deze ingreep de opmaat voor de
aanleg van een drukke stedelijke hoofdweg door De Korte Akkeren.
In diezelfde periode werd in de Nieuwe Gouwe bij het Bolwerk de naar de ontwerper ir. W.J. de Kock
van Leeuwen genoemde sluis gebouwd. Het is een keersluis, die ook dienst kan doen als schutsluis.
De belangrijkste taak van de Ir. De Kock van Leeuwensluis is het voorkomen dat bij een dijkdoorbraak
langs de Gouwe de stadsgrachten leeglopen. Eerder had de Rabatsluis in de Kromme Gouwe,
eveneens ter hoogte van het Bolwerk, eenzelfde functie. De naam van deze sluis leeft voort in de
Rabatbrug, die de Wachtelstraat met het Bolwerk verbindt.
Na de afbraak van het zwembad aan de Houtmansgracht in 1945 werd in het Stroomkanaal een
noodzwembad gecreëerd. Het bad was via een plank over een sloot te bereiken; kleedhokjes waren
er niet en duiken was verboden. Wel hield een badmeester toezicht. Een paar jaar later werd de
zwemgelegenheid verplaatst naar het Sluiseiland aan de overkant van het kanaal. Hier waren
badhokjes beschikbaar, terwijl een klein ponton met een trapje de zwemmers de mogelijkheid bood
om op een gemakkelijke wijze uit het water te komen. Later kwam er nog een betonnen kikkerbadje
bij. Dit naar de huidige maatstaven primitieve, maar destijds populaire zwembad ‘De Sluis’ deed
dienst tot 1969.
Met de bouw in 1968 van een pompstation in Bergambacht en de aanleg van een transportleiding
naar Gouda, verloor het waterleidingterrein aan de Schielands Hoge Zeedijk zijn oude bestemming.
Alleen de watertoren bleef nog enige tijd een rol in de waterdistributie vervullen. In 1969 werden
twee bassins op het terrein, oorspronkelijk gebruikt voor de zuivering van water, veranderd in
zwembaden. Via een lange ijzeren loopbrug over de Rotterdamseweg was het zwembad vanaf de van
Baerlestraat veilig te bereiken. Het geïmproviseerde zwembad, dat vanwege de watertoren ‘Het
Torenbad’ werd genoemd, was een enorm succes.
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Langs de Turfsingel en Schielands Hoge Zeedijk waren vroeger veel scheepswerven. Eén daarvan
bestaat nog steeds: van Vlaardingen's scheepwerk tegenover de Kaarsenfabriek. Hier werden in de
19e eeuw nog kleine zeeschepen gebouwd. In 1920 is de werf overgeplaatst naar de andere kant van
de IJssel.

7

Bijzondere locaties in De Korte Akkeren
Schipperswachtlokaal of IJsselhuis

Gouda is berucht geweest vanwege de lange wachttijden bij de doorvaart door de Goudse sluizen. In
de middeleeuwen was er weliswaar een lange sluiskolk tussen de Haven en de Gouwe, maar de
doorvaart was door de nauwe sluisdeuren en de lage bruggen beperkt tot kleine smalle schepen. Ze
verliep traag, want er kon hoofdzakelijk rond laagwater geschut worden. Rond 1585 kwam buiten de
stadsmuren de Mallegatsluis erbij voor bredere en grotere schepen, maar door de toename van de
scheepvaart nam de wachttijd niet af. Om de steeds luider protesterende schippers tijdens het
wachten te gerieven en hen ordelijk voor de sluis aan de beurt te laten komen, werd in 1912 naast de
Mallegatsluis een schipperswachtlokaal gebouwd. Het was een administratief lokaal annex
koffiehuis, waar de schippers zich op de wachtlijst lieten zetten en waar zij ook gelegenheid hadden
om vracht te verwerven. Verder diende het als betaalkantoor voor kolensjouwers en lossers. Het
bleek niet de ultieme oplossing voor alle problemen rond de sluis. De onrust en drankzucht onder de
wachtenden was zodanig dat de Nederlandsche Vereeniging tot Afschaffing van Alcoholische
Dranken, afdeling Goudse Drankweer Comité, zich in 1923 geroepen voelde om het beheer van het
wachtlokaal te verwerven. Na de bouw van de Julianasluizen werd de Mallegatsluis alleen nog
gebruikt door de schepen die de Goudse bedrijven bedienden. De wachttijd verviel en de klandizie
van het wachtlokaal nam sterk af. Toch is het tot ongeveer 1975 als een soort koffiehuis blijven
bestaan. Daarna werd er een winkeltje en later een kunstenaarsatelier in gevestigd en raakte het
geleidelijk in verval. In 1992 mocht de Stichting Binnenhavenmuseum Turfsingel, die ligplaatsen voor
historische binnenschepen in de Turfsingel ging beheren, het gebouwtje voor de symbolische som
van één gulden kopen met de plicht het te restaureren. Dankzij een subsidie, de steun van enige
grote sponsoren en vele particulieren is de restauratie vlot verlopen. Nog in hetzelfde jaar kon het
herstelde wachthuis als (koffie)lokaal en ontvangst- en vergaderruimte voor de schippersfamilies van
de museumhaven en haar stichtingsbestuur in gebruik genomen worden. Zo is dit bijzondere
historische gebouw vrijwel zonder verandering van doel en functie behouden gebleven. Het
bakstenen gebouwtje is in vakwerk opgetrokken op een kruisvormige plattegrond (Grieks kruis). Het
pand bestaat uit één bouwlaag met plat dak. De muren rusten op een gemetseld basement. Het
gebouw is vrijwel geheel over de assen van het kruis symmetrisch.
Bron: www.monumentenstad.nl
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Croda

Litho van Jan Toorop van de Stearine Kaarsenfabriek

In 1853 richtten enkele Gouwenaars een aardappelsiroopfabriek op, waar direct na de stroop van
aardappels gluosesiroop werd gemaakt. In de zomer stonden de stoommachines stil. Apotheker Van
Iterson stelde voor om in die tijd stearinekaarsen te gaan maken, een pas ontdekte nieuwe grondstof
die ontstaat uit het scheiden van dierlijke vetten en die kan worden gebruikt voor kaarsen die niet
druipen of walmen. In 1858 richtte Van Iterson een aparte stearinefabriek op bij de Schielands Hoge
Zeedijk; het was het eerste bedrijf dat zich vestigde in De Korte Akkeren. De kwaliteit was uitstekend,
wat blijkt uit het predicaat 'Koninklijk' in 1899. Voor de werkgelegenheid werd de Kaarsenfabriek
steeds belangrijker. In 1859 werkten er meer dan 100 personen, in 1879 bedroeg dit aantal ruim 350
en in 1912 maar liefst 600. Vanaf 1870 wierf het bedrijf ook vrouwelijke personeelsleden. Met de
aanleg van een kas (fonds) voor hulpbehoevende werknemers in 1883 liet het bedrijf zijn sociale
gezicht zien. Maar er was ook kritiek: lange werkdagen, lage lonen en gevaarlijke
arbeidsomstandigheden. Dieptepunt in de geschiedenis van de Kaarsenfabriek is ongetwijfeld de
grote brand in het voorjaar van 1936, ontstaan door broei in zakken met stearine. Vaten met
kokende olie explodeerden en veranderden het bedrijf in een vuurzee. Brandbare grondstoffen zoals
paraffine, stearine, olie en vetten dreven met het bluswater mee en zetten onderweg alles in vuur en
vlam. Twintig brandspuiten uit de wijde omtrek konden de uitslaande brand te nauwer nood blussen.
De volgende dag bleek dat grote delen van het complex vrijwel geheel waren verwoest. Met man en
macht werd gewerkt om het bedrijf weer op te bouwen. Juist op het moment dat de wederopbouw
van het complex gereed was en de arbeiders vol goede moed weer aan de slag wilden gaan, brak de
Tweede Wereldoorlog uit. Tot september 1944 kon men produceren, zij het op beperkte schaal en
met producten van mindere kwaliteit. Toen werden alle voorradige grondstoffen en eindproducten
door de bezetter in beslag genomen en weggevoerd.
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In 1960 nam Unilever de fabriek over. De productie van kaarsen werd in 1983 verplaatst naar
Waddinxveen. Na 125 jaar verliet de Kaarsenfabriek de stad en hiermee kwam een einde aan de
stank die de fabriek verspreidde. Vanaf dat jaar produceerde de fabriek in Gouda onder de naam
‘Unichema’, vanaf 1999 werd dat ‘Uniqema’ en sinds 2008 als ‘Croda’ uitsluitend halffabrikaten voor
de petrochemische industrie.
In de loop van de generaties hebben er veel Gouwenaars bij het bedrijf gewerkt én zijn er relaties
ontstaan, die ‘labstellen’ genoemd werden. Chemie in een laboratorium kun je dus zeggen!
Met uitzondering van een kantoorgebouw uit 1895 en een oude schoorsteen, dateren de gebouwen
op het bedrijfsterrein van na de Tweede Wereldoorlog.
Bronnen:



Ton Sevenhoven schreef een serie artikelen over de geschiedenis van Croda in de Goudse
Post. De artikelen zijn te vinden op www.goudanet.nl
Gouwenaars en hun stad, deel 2
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Oude Begraafplaats

Aan de Prins Hendrikstraat in de Korte Akkeren ligt de Oude Begraafplaats uit 1832. Omdat in 1829
een verbod op het begraven in de kerk van kracht werd, kocht het stadsbestuur dat jaar een stuk
grond van 10 hectare om een begraafplaats in te richten. Bij de entree verrees een aula met in de
voorgevel het opschrift ‘Memento Mori’ (‘Gedenk te sterven’). Het gebouw had een apart lokaal,
waarin bij twijfel aan de dood van de overledene (in die tijd heerste angst voor schijndood)
onderzoek kon worden gedaan. Verder waren er twee ontvangstvertrekken, bestemd voor
familieleden en vrienden van de overledene. De aula is nu een rijksmonument. Het duurde nog tot
1832 alvorens de eerste doden op de begraafplaats in De Korte Akkeren ter aarde werden besteld.
De begraafplaats was lange tijd opgedeeld in twee afdelingen, één voor de protestanten en één voor
de katholieken. Duizenden Gouwenaars vonden hier in de loop van de tijd hun laatste rustplaats,
zoals stadsdokter W.F. Büchner (1855) en burgemeester A.A. van Bergen IJzendoorn (1895).
Kort na de uitbreiding van het kerkhof in 1872 volgde de bouw van een houten lijkenhuisje
(baarhuisje). Hierin lagen overledenen opgebaard die waren gestorven aan een besmettelijke ziekte.
In de jaren negentig van de vorige eeuw bood de gemeente Gouda de grond van de begraafplaats te
koop aan. De laatste bijzetting had in 1971 plaatsgevonden en daarom mocht de grond vanaf 2002
een andere bestemming krijgen. Naar verluidt toonde Uniqema – nu Croda geheten – belangstelling
voor de Oude Begraafplaats. Een parkeerplek zou een van de bestemmingen hebben kunnen zijn.
Twee Gouwenaars, Ed van Rossum en Inez Meter, redden de begraafplaats.
Het plantsoen achter de begraafplaats is een overblijfsel van de zgn Tristentuin, een buitentuin van
de Goudse familie Trist. In 1720 werden tuin en huis gekocht door de toneelspeler, speculant en
dichter Robert Hennbo, die een vermogen had verdiend in de handel in actiën en het huis daarom
Actiehoven noemde. Het is in de jaren dertig afgebroken, maar de tuin bestaat nog.
Bron: Gouwenaars en hun stad, deel 2
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De Goudsche Machinale Garenspinnerij

Losse vezels van wol, vlas en katoen zijn nog niet geschikt om mee te weven, te naaien, te breien of
te haken. Ze moeten eerst tot bruikbare draden worden verwerkt. De eerste stap is het kaarden: het
verwijderen van vuil en het in één richting leggen van de vezels. De tweede stap is het spinnen: het in
elkaar draaien van losse vezels waardoor een langere en sterkere draad ontstaat. Garen kan worden
gemaakt van verschillende typen vezels, bijvoorbeeld katoen, vlas, wol en synthetische vezels.
Vroeger werden een spintol of een spinnewiel gebruikt. De spinmachine is in de tweede helft van de
18e eeuw uitgevonden. Drie garenfabrikanten richtten in 1861 langs de Turfsingelgracht een fabriek
op voor de machinale productie van garens. Binnen enkele jaren was de Goudsche Machinale
Garenspinnerij, zoals het bedrijf officieel heette, in de garennijverheid toonaangevend. Na verloop
van tijd breidde de fabriek zich uit en zo ontstond een aaneenschakeling van gebouwen. In 1871
waren er al 130 werknemers. Er werd in 1880 's zomers 72 en 's winters 60 uur per week gewerkt, de
mannen verdienden gemiddeld 14 en de vrouwen 5 gulden. In 1896 staakten de werknemers voor
betere arbeidsvoorwaarden. De lonen waren laag, het aanzien gering en de werkomstandigheden
slecht door het stof en het vele lawaai. De bazen deelden vaak boetes uit, soms voor de geringste
fouten of onzorgvuldigheden. Na een brand werd in 1917 een nieuw complex gebouwd. Tussen 1950
en 1965 maakte de Garenspinnerij een grote bloei door. Meer dan driehonderd werknemers
verdienden er hun brood. Na 1965 lag de nadruk op de productie van kunststofgaren voor de
tapijtindustrie. Dit was geen succes, met als gevolg dat het bedrijf drastisch moest inkrimpen. In 1981
vertrok het bedrijf met nog maar tien man personeel naar Waddinxveen. Al in 1975 kocht de
gemeente de gebouwen aan met het doel deze te slopen en op de vrijkomende plaats woningen te
bouwen. Van verschillende kanten rees verzet tegen de sloop van dit industriële monument. In 1983
viel het besluit twee gebouwen te handhaven, waaronder de beeldbepalende gevel aan de
Turfsingel, en op de rest van het terrein woningen te bouwen. Hiertoe werd in 1984 het startsein
gegeven. In september 1985 was de opening van het geheel gerenoveerde Garenspinnerijcomplex.
Op dit moment wordt het gebouw verbouwd tot cultuurhuis. Verschillende straten in Korte Akkeren
verwijzen naar de Garenspinnerij, zoals het Garenerf. ’t Spinnewiel het Spinnerijpad.
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De Mallemolen

De Mallemolen in de wijk Korte Akkeren is één van de grootste poldermolens van Nederland die in
1804 werd gebouwd voor de bemaling van de Oostpolder. Het metselwerk werd verzorgd door
Leendert van der Starre, die 52 stuivers per 1000 stenen kreeg. Na exact 100 jaar werd naast de
molen een mechanisch gemaal, het Oostpolder gemaal, gebouwd dat de taken van de molen
overnam. De molen werd hierdoor feitelijk overbodig en in 1908 werden kap, wieken en het
binnenwerk verwijderd. Door de aanleg van het Gouwekanaal begin jaren dertig raakten De
Mallemolen en het Oostpolder gemaal afgesneden van de oorspronkelijke polder. Na vele jaren van
verwaarlozing ontstonden in 1986 de eerste plannen voor de 'rehabilitatie' van De Mallemolen.
Het duurde nog tot 2009 voor een ingrijpende restauratie van de molen van start ging. Een jaar later
was deze restauratie voltooid en op 18 september 2010 werd hij weer officieel in gebruik gesteld.
Nu functioneert de molen als (nood)bemaling van een bemalinggebied dat min of meer wordt
gevormd door de wijk Korte Akkeren.
Het Gemaalhuis is elke zaterdag geopend van 10 tot 17 uur en verder op afspraak. Meer informatie
staat op www.gouwestek.nl.
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Compaxo
Vleesverwerkingsbedrijf Compaxo vestigde zich in 1952 in De Korte Akkeren. De oorsprong van
‘Compaxo’, een hecht familiebedrijf, ligt aan de Lange Groenendaal. Hier dreef C.N. van der Post zijn
spekslagerij. De zaken gingen zo goed dat de winkel te klein werd om de groeiende vraag bij te
houden. Omdat uitbreiden in de binnenstad niet mogelijk was, maakte Van der Post de overstap naar
een terrein aan de Schielands Hoge Zeedijk. Het bedrijf groeide uit tot een complex in Zevenaar
(slachterij) en Gouda (vleesverwerking). Personeelstekort bracht de directie eind 1965 ertoe bij wijze
van proef een beperkt aantal Marokkaanse gastarbeiders in dienst te nemen. Binnen enkele
maanden was duidelijk dat zij bijzonder waardevol waren voor het bedrijf. Vandaar dat werd
overgegaan tot een ruimere tewerkstelling. De groep van zeventien aanvankelijk tewerk gestelde
Marokkanen nam in korte tijd toe tot een bezetting van 140 man. Mede dankzij de inzet van de
Marokkaanse gastarbeiders groeide Compaxo uit tot het omvangrijke bedrijvencomplex in Gouda en
de fabriek in Zevenaar. (Habermehl, Wandeling, 2010).
C.N. van der Post werd na zijn overlijden in 1976 opgevolgd door zijn drie zonen. Nu is ‘Compaxo’ in
handen van de derde generatie Van der Post.
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De Producent
Op initiatief van A. van Wijnen uit Stolwijk vond in 1915 te Gouda de oprichting plaats van ‘De
Producent’, een coöperatieve handelsvereniging van kaasboeren. Deze vereniging nam voor haar
leden de verkoop van boerenkaas ter hand. Aanleiding vormden de lage prijzen die de boeren van de
kaashandelaren kregen. Een pakhuis voor de kaasopslag werd gevonden in de Keizerstraat. Al
spoedig bleek deze bergruimte te klein. Vandaar de aankoop in 1916 van een oud pakhuis met
bijbehorende terreinen aan de Wachtelstraat. Op deze plaats vond enkele jaren later nieuwbouw
plaats onder leiding van de Waddinxveense architect P.D. Stuurman. In de loop der jaren vonden
diverse uitbreidingen plaats, onder meer in 1940. Daarbij gold telkens als uitgangspunt: bouwen naar
behoefte.
Omdat de handel in lijnkoeken deel uitmaakte van de particuliere kaashandel startte ‘De Producent’
in 1919 een afdeling veevoeder. Aanvankelijk beperkte de afdeling zich tot de handel in lijnkoeken,
maar toen zich de gelegenheid voordeed om een niet meer in bedrijf zijnde oude olieslagerij langs de
Kromme Gouwe aan het landelijke weggetje Onder de Boompjes over te nemen, werd ook de
productie ervan ter hand genomen. De afdeling veevoeder was onder de naam ‘koekenfabriek’
jarenlang een begrip. Omdat de oude fabriek niet meer aan de vraag kon voldoen en bovendien
bouwvallig was, werd in 1938 aan Onder de Boompjes 62 een nieuw bedrijf neergezet: een
fabrieksgebouw, een pakhuis en een 25 meter hoge betonsilo voor duizend ton opslag.
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Sacramentskerk

Tot de plaatsing van de Guldenbrug over de Turfsingelgracht in 1972 vormde een veerpontje tussen
de Veerstraat en de Vlamingstraat de verbinding tussen De Korte Akkeren en de binnenstad. Omdat
het pontje niet op zondag voer, moesten de kerkgangers uit De Korte Akkeren via de Mallegatbrug of
de Rabatbrug en Pottersbrug de route naar de binnenstad afleggen. Veel, vooral oudere mensen,
besloten daarom maar niet naar de kerk te gaan. Vandaar dat plannen werden ontwikkeld voor de
bouw van kerken in de wijk zelf. In 1932 verrees aan het einde van de Jacob van Lennepkade de
rooms-katholieke Sacramentskerk naar een ontwerp van de Goudse architect Jac. P. Dessing. De kerk
is met zijn symmetrische vorm en hoge volume van toren en schip één van de meest beeldbepalende
gebouwen in de wijk. Het interieur, dat zeshonderd zitplaatsen telde, oogde bijzonder ruim. Door het
ontbreken van pilaren hadden de kerkgangers een onbelemmerd zicht op het altaar. De vensters
waren voorzien van kathedraalglas, met boven de ingang een rozet van gekleurd glas.
De Sacramentskerk werd in 1940 tot parochiekerk verheven. Naast veel schenkingen van welgestelde
families en verenigingen uit het hele land, brachten de parochianen ook zelf geld bijeen om hun kerk
te verfraaien. Door het teruglopende kerkbezoek kreeg het gebouw in 1985 een meer functionele
inrichting. Zo kreeg de kerkruimte een tussenwand, die kon worden opengeschoven. Het mocht niet
baten. De secularisatie zette door en in 2005 werd het kerkgebouw verkocht aan woningcorporatie
‘Mozaïek Wonen’. Na een grondige verbouwing doet het beeldbepalende gebouw nu dienst als
gezondheidscentrum. Een kapel herinnert nog aan de oorspronkelijke functie van het gebouw.
De hervormden konden niet bij hun katholieke geloofsgenoten achterblijven. Voor het ontwerp van
een kerkgebouw werd een prijsvraag uitgeschreven. De als jury aangezochte gemeentelijke
schoonheidscommissie koos uit de inzendingen het ontwerp van de Goudse architect Dirk Stuurman.
Hij mocht het werk aanbesteden onder de in Gouda wonende protestantse aannemers, waarbij
aannemer J. van der Velde de opdracht voor de bouw kreeg. Op de hoek van de Eerste E.J.
Potgieterstraat en de J.P. Heijestraat werd de Westerkerk gebouwd. Het gebouw heeft een
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karakteristieke vorm dankzij de verspringende topgevels, de steile zadeldaken en het spitse en met
koper beslagen klokkentorentje.
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Betekenis straatnamen in De Korte Akkeren
Bron: ‘Stad van de Gouwenaars’ deel 2
Ankerpad
Genoemd naar de uitdrukking 'voor anker gaan', de mogelijkheid voor schepen om aan te meren bij
het scheepvaartfourniturenbedrijf en station voor scheepsbrandstof op het Julianasluisterrein.
Bosweg
Genoemd naar het voormalige Goudse Bos, dat zich tot in de 14e eeuw ten westen van Gouda
uitstrekte, tussen de Gouwe en de Hollandsche IJssel, ongeveer tot aan Moordrecht en
Waddinxveen. Het bos werd gerooid toen Gouda na de grote stadsbrand van 1361 veel hout nodig
had voor nieuwbouw.
Burgemeester Gaarlandtsingel
Genoemd naar Egbertus Gerrit Gaarlandt (1880 - 1938), burgemeester van Gouda van 1927 tot zijn
overlijden. Gaarlandt was aan de Koninklijke Militaire Academie in Breda opgeleid tot
beroepsofficier. In 1902 vertrok hij als tweede luitenant van het KNIL naar Nederlandsch-Indië. Een in
Atjeh opgelopen ernstige verwonding maakte een voortijdig einde aan zijn militaire loopbaan. In
1927 werd hij geïnstalleerd als burgemeester van Gouda. In die periode had de stad zeer te lijden
onder de gevolgen van de economische crisis. Ook de opkomst van de NSB in Gouda vergde veel van
de bestuurlijke bekwaamheden van Gaarlandt. Door middel van een colportageverbod wist hij in
1933 de openbare orde te handhaven en rellen tot een minimum te beperken. Hij wist de onder de
leden van de gemeenteraad zeer verstoorde verhoudingen te herstellen en verwierf in alle kringen
van de bevolking waardering en respect door zijn beleidvol optreden, werkkracht, plichtsbetrachting,
strikte rechtvaardigheid en toewijding. In de jaren dat Gaarlandt de eerste burger van Gouda was,
breidde de stad zowel in De Korte Akkeren als in Kort Haarlem sterk uit, werden veel krotten
opgeruimd, kwam een nieuwe riolering tot stand, werden zowel nieuwe sportparken als het pijpenen aardewerkmuseum de Moriaan ingericht en groeide de veemarkt tot één van de grootste van
Nederland.
De Schopschijf
Genoemd naar een werktuig in de keramische industrie. Een schopschijf is een groot houten wiel
waartegen de pottenbakker schopt om een daaraan verbonden draaitafeltje of een draaischijf in
beweging te brengen.
Eerste Moordrechtse Tiendeweg
Genoemd naar een oude verbinding (tiendweg) tussen Gouda en Moordrecht. Door het graven van
het Gouwekanaal in de jaren 1932 - 1936 werd de Moordrechtse Tiendeweg in twee delen gesplitst,
wat in de naamgeving tot uitdrukking komt.
Eerste Schoolstraat
Genoemd naar de Openbare Lagere School nr. 4, die in 1900 als eerste lagere school in De Korte
Akkeren werd geopend. De school is later gesplitst in de Jan Ligthartschool en de Theo
Thijssenschool. In 1961 is het gebouw gesloopt en werden de leerlingen tijdelijk gehuisvest op de
Nieuwehaven. Na gereedkoming van de nieuwbouw is alleen de Jan Ligthartschool in het gebouw
teruggekomen. Tegenwoordig is in het gebouw het 'Wijkcentrum de Jan Ligthart' gevestigd.
Goudkade
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Genoemd naar de ligging van de straat langs de Gouwe. De naam is een verkorting van Gouwekade.
Gouwe
Genoemd naar gouw of gouwe, een oud-Nederlands woord dat als betekenis kan hebben: dijk met
grenswater, of brede waterloop. Van Dale Groot woordenboek van de Nederlandse taal noemt als
één van de betekenissen van het woord gouw nog steeds: riviertje. De oudste Latijnse vermelding
van de naam Gouwe dateert van 1139, in een oorkonde waarin sprake is van ‘nove culture juxta
Goldam’ (de nieuwe ontginning langs de Gouwe). Van iets later datum is een oorkonde uit 1178,
waarin bisschop Godfried erkent dat hij zich ‘terram quandam juxta Goldam’ (zeker land langs de
Gouwe) ten onrechte heeft toegeëigend.
De Gouwe was oorspronkelijk een veenriviertje, dat ontsprong ten westen van het huidige Boskoop
en zuidwaarts afwaterde naar de Hollandsche IJssel. Toen in het begin van de dertiende eeuw de
Gouwe in noordelijke richting is doorgetrokken naar de Oude Rijn, ontstond een vaarroute door
Holland. Gouda, dat in het midden van die route lag, heeft daar veel profijt van gehad.
Gouwekanaal
Genoemd naar de rivier de Gouwe, waarvan het een gegraven aftakking is. Het woord kanaal stamt
uit het Latijn: 'canalis' betekent gracht, kanaal of vaart. Het Gouwekanaal is gegraven tussen 1932 en
1936 in het kader van de werkverschaffing, waarbij grote projecten werden georganiseerd om
werklozen een nuttige tijdsbesteding te geven. Het graafwerk is uitgevoerd door ongeveer 300
mannen met weinig meer gereedschap dan een schop en een kruiwagen. Het kanaal zorgde voor een
betere verbinding tussen de Hollandsche IJssel en de Gouwe. Daardoor hoefde het
scheepvaartverkeer tussen Rotterdam en Amsterdam niet meer de tijdrovende vaarroute door of
langs de binnenstad van Gouda te volgen.
Guldenbrug
enkele ophaalbrug over de Turfsingelgracht, tussen de Vlamingstraat en de Veerstraat
Genoemd naar het symbolische bedrag van één gulden, verhoogd met veertien cent BTW (Belasting
Toegevoegde Waarde), waarvoor de bouw door de Verenigde Bedrijven Nederhorst werd
aangenomen. De brug was een geschenk aan Gouda ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan
van de N.V. tot Aanneming van Werken voorheen H.J. Nederhorst in Gouda.
De brug is in gebruik genomen op 7 oktober 1972. Hij verving de veerpont die voordien de verbinding
vormde tussen de binnenstad en de wijk De Korte Akkeren. In de zestiende eeuw lag op deze plaats
ook al een brug. In het oud-archief van Gouda wordt die brug aangeduid als Vlaminxbrugge,
genoemd naar de Vlamingstraat. Deze brug werd afgebroken in 1572. Daar waren waarschijnlijk twee
redenen voor: ter verdediging van de stad tegen een mogelijke aanval van de Spanjaarden, en om de
doorvaart van de Hollandse oorlogsvloot naar Leiden te vergemakkelijken.
Hollandsche IJssel
Genoemd naar het oud-Europese woord îs, een aanduiding voor waterlopen in het algemeen. De
naam van de rivier wordt op oude kaarten en in oude oorkonden geschreven als Isla en dat gebeurt
al in het jaar 860. Een oorkonde uit 944 spreekt over de gouw Lake et Isla, waarmee het gebied
tussen de Lek en de Hollandsche IJssel wordt bedoeld.
Herenstraat
Genoemd naar de heren Van der Goude, die de aanleg van de straat zouden kunnen hebben
bekostigd. Van der Goude was een middeleeuws adellijk geslacht. De heren Van der Goude stonden
aan de bakermat van de nederzetting die uiteindelijk zou uitgroeien tot de stad Gouda. De Van der
Goudes waren tot 1296 heer en meester in Gouda.
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Jaagpad
Genoemd naar het jagen van schepen. Een jaagpad of trekpad is een pad langs een kanaal of rivier
dat werd gebruikt om schepen, gewoonlijk vrachtschepen, voort te trekken bij windstilte of
ongunstige wind. Dit voorttrekken werd jagen genoemd. Trekschuiten zonder zeilvermogen, werden
altijd gejaagd. Het jagen gebeurde vaak door de schipper, zijn vrouw of samen met hun kinderen. Als
er geld voor was, kon een paard met begeleider worden ingehuurd.
Julianasluisterrein
Genoemd naar de nabijgelegen Julianasluis. De Julianasluis is aangelegd tussen 1932 en 1936, omdat
de vaarroute door de binnenstad van Gouda steeds meer problemen opleverde. Op 9 september
1935 beschadigde een schip met cokes voor de gasfabriek aan de Turfsingel de sluisdorpel in de
Mallegatsluis, waardoor de binnensluis niet meer kon worden gesloten. Op eigen risico mochten
schepen vanaf dat moment door de Julianasluis varen, terwijl de werkzaamheden daar nog niet
gereed waren. Zo werd de sluis opengesteld zonder officiële opening.
Gedurende de Tweede Wereldoorlog werd de sluis in opdracht van de bezetter de 'Nieuwe sluis'
genoemd, omdat het gebruik van namen van het Koninklijk Huis was verboden.
Kanaaldijk
Genoemd naar de ligging van de dijk bij het Gouwekanaal en het Stroomkanaal. Het Gouwekanaal is
aangelegd om de vaarroute tussen Rotterdam en Amsterdam te verbeteren; het Stroomkanaal is
aangelegd om het boezemstelsel van Rijnland te bewaken. De aanleg van de kanalen werd
uitgevoerd in het kader van de werkverschaffing in de crisisjaren van de 20e eeuw. Ongeveer 300
mannen hebben met schop en kruiwagen jarenlang aan de kanalen gewerkt. Door problemen met de
slappe veenbodem werd het project pas in 1936 opgeleverd.
Koningin Wilhelminaweg
Genoemd naar het 35-jarige regeringsjubileum van Wilhelmina Helena Pauline Maria (1880 - 1962),
koningin der Nederlanden. Wilhelmina was het enige kind van koning Willem III en zijn tweede vrouw
Emma van Waldeck-Pyrmont. Toen Willem III in 1890 stierf werd de tienjarige Wilhelmina koningin,
maar tot haar 18e nam haar moeder Emma als regentes het koningschap waar. De straatnaam werd
gedurende de Duitse bezetting gewijzigd in Surinamestraat. In mei 1945 werd de oude naam in ere
hersteld.
Kromme Gouwe
Genoemd naar de vele krommingen in dit deel van de Gouwe. De naam Kromme Gouwe komt al
voor in 1498. Het bochtige traject laat goed zien hoe de Gouwe oorspronkelijk door het veengebied
kronkelde.
Lazaruskade
Genoemd naar de aanwezigheid van een tehuis voor melaatsen (lijders aan de ziekte van Lazarus),
dat reeds in 1394 wordt vermeld. Dit eerste Lazaruserf was gelegen aan het einde van de
Wachtelstraat, bij het begin van de Lazaruskade. Het heeft bijna twee eeuwen als tehuis voor
melaatsen dienst gedaan. In 1573 werd het, net als alle andere gebouwen buiten de stadsmuren,
gesloopt zodat Spaanse soldaten zich er niet achter konden verschuilen.
Lazarus is de patroonheilige of beschermheilige van de lepralijders. De bron hiervan is 'de gelijkenis
van de rijke man en Lazarus' in de Bijbel (Lucas 16 vers 19 - 31). Daarin komt een melaatse bedelaar
na zijn dood in de hemel, terwijl een rijke man, die zich nooit om de bedelaar heeft bekommerd, de
hel wacht.
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Lethmaetstraat
Genoemd naar dr. Herman Lethmaet (1492 - 1555), een in Gouda geboren theoloog en vriend van
Erasmus. Lethmaet studeerde theologie aan de Sorbonne in Parijs, waar hij cum laude promoveerde.
Hij was overtuigd van de noodzaak van hervormingen binnen de katholieke kerk, maar anders dan
Erasmus hechtte hij veel meer belang aan de kerkelijke hiërarchie en traditie. Bij zijn overlijden liet
hij een grote som geld na aan zijn geboortestad voor het laten plaatsen van een gebrandschilderd
glas in de Sint-Janskerk. Dat is glas 11, waarop niet alleen de erflater maar ook zijn vier erfgenamen
staan afgebeeld.
Mallegatbrug
Genoemd naar de Mallegatsluis. Deze naam verwijst weer naar het Mallegat op de kop van de
Turfsingel, waarschijnlijk het gevolg van een dijkdoorbraak. Een mallegat was een water waar men
wel in, maar niet door kon varen, wat het geval was vóór hier een sluis werd aangelegd.
Mallegatswije
De herkomst van het voorzetsel 'mallegat' is niet duidelijk. Een mallegat was een water waar men
wel in, maar niet door kon varen, wat hier niet het geval was omdat dit water deel uitmaakte van een
doorgaande vaarverbinding. De uitgang 'wije' betekent wijd water en werd gebruikt voor een door
vervening ontstane plas.
Nieuwe Gouwe (van het Bolwerk naar de Gouwe)
Genoemd naar de nieuwe en kortere vaarweg die dit kanaal vormde van Gouda naar Waddinxveen
en verder gelegen plaatsen. De Nieuwe Gouwe is gegraven tussen 1898 en 1903 en had tot doel om
de bochten van de Kromme Gouwe af te snijden. In de volksmond heet het kanaal de Nieuwe Vaart.
Onder de Boompjes
Genoemd naar de voormalige beplanting. Tot het begin van de jaren dertig van de 20e eeuw, toen de
Vogelbuurt werd aangelegd, was alleen een deel van de oostzijde van deze weg, langs de Kromme
Gouwe, bebouwd. Aan de westzijde van het bebouwde gedeelte liep een sloot waarvan de berm met
knotwilgen was beplant. Het niet-bebouwde gedeelte van de weg was aan beide zijden beplant met
knotwilgen.
Pijpenpad
Genoemd naar de vroeger op deze plaats gevestigde Goedewaagens Koninklijke Hollandsche Pijpenen Aardewerkfabrieken. In 1779 begon Dirk Goedewaagen een pijpenfabriek in de Keizerstraat. Na
de overname in 1853 van de Goudse grofaardewerkfabriek De Star breidden het assortiment en de
productie aanzienlijk uit. In 1909 werd een nieuwe fabriek langs de Kromme Gouwe in gebruik
genomen. Na de Tweede Wereldoorlog concentreerde het bedrijf zich op de vervaardiging van
gebruiksaardewerk.
Prins Hendrikstraat
Genoemd naar Hendrik Wladimir Albrecht Ernst, hertog van Mecklenburg, vorst van Wenden,
Schwerin, Ratzeburg, graaf van Schwerin, heer van de landen Rostock en Stargard en prins der
Nederlanden (1876 - 1934), de echtgenoot van koningin Wilhelmina der Nederlanden. Het huwelijk
tussen Hendrik en Wilhelmina vond plaats in Den Haag op 7 februari 1901. Hoewel de echtelieden
een zekere genegenheid voor elkaar koesterden, groeiden zij toch uit elkaar omdat de hoge
plichtsopvatting van Wilhelmina botste met de frivole levensstijl van Hendrik. Hendrik had
voortdurend geldgebrek, raakte in schandalen verwikkeld en verwekte tijdens zijn huwelijk meerdere
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buitenechtelijke kinderen. Pas na zijn dood zou Wilhelmina Hendrik beter leren begrijpen en begon
zij zijn karakter zelfs te idealiseren.
In het Adresboek van 1900 staat de straat aangegeven met de naam Korte Akkeren. Daarvoor werd
zij Cortackersteghe, Corte Ackerenweg of Corte Ackerenlaantje genoemd.
Rabatbrug
De herkomst van deze naam moet in het verleden worden gezocht. Op de stadsplattegrond van
Blaeu uit 1649 staan tussen het Bolwerk en de Wachtelstraat een keersluis en een tweekleppige
ophaalbrug getekend, met daarbij de naam 't Rabat. Mogelijk was dat een uitdrukking voor een
keersluis. Van Dale Groot woordenboek van de Nederlandse taal geeft als één van de verklaringen
van het woord rabat nog steeds: sluisje. In 1874 werd de ophaalbrug vervangen door een ijzeren
draaibrug. In de volksmond heette deze draagbrug de Rode Brug (hoewel de kleur van de brug groen
was). In 1958 werd de draaibrug vervangen door de iets westelijker gelegen huidige Rabatbrug.
Schielands Hoge Zeedijk
Genoemd naar de functie van de dijk, als waterkering van het Hoogheemraadschap Schieland
(tegenwoordig het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard). Het is één van de
belangrijkste dijken in Nederland, die zich uitstrekt vanaf de Schie bij Schiedam tot Gouda, en een
gebied met 3 miljoen inwoners beschermt tegen overstromingen. De dijk, aangelegd in de 12e eeuw
in opdracht van Aleid van Holland, is in 1574 op 16 plaatsen doorgestoken voor het Leidens ontzet.
Op 1 februari 1953 heeft de dijk het tussen Capelle aan den IJssel en Nieuwerkerk aan den IJssel bijna
begeven. Het gat in de dijk is toen gedicht door er een schip in te varen.
Sint Jobstraat
Genoemd naar de aan Sint Job gewijde kapel die ongeveer ter plaatse heeft gestaan. Deze kapel
behoorde waarschijnlijk tot het daar eveneens staande Lazarushuis, een gebouw waar lijders aan
melaatsheid (lepra) werden verpleegd. Volgens De Lange van Wijngaerden bestond de kapel reeds in
1408. Zij werd in de zogenaamde Jonker Fransenoorlog, bij een mislukte poging om Gouda in te
nemen, tijdens de winter van 1488/1489 door brand verwoest. De verering van Sint Job stamt uit de
14e eeuw, toen de Zuidelijke Nederlanden werden getroffen door pestepidemieën. Sint Job werd
aangeroepen tegen zweren en andere huidziekten, waartegen gewijd Jobswater te krijgen was.
Spuikanaal
Genoemd naar de functie van het kanaal voor het spuien (of lozen of uitbrengen) van water uit de
boezem van Rijnland met behulp van het Mr. P.A. Pijnacker Hordijkgemaal. In droge tijden zoals
warme zomers werkt het systeem andersom, dan wordt er juist via het Spuikanaal en het gemaal
water in de boezem ingelaten.
Turfsingel
Genoemd naar de turfschuren, die in opdracht van de landsregering in de loop van de 17e eeuw aan
deze singel werden gebouwd om de turf voor de garnizoenen op te slaan. Zo werd bijvoorbeeld in
1614 de bouw aanbesteed van twee van dergelijke schuren aan de vesten bij de Dijkspoort (later de
Rotterdamse Poort genoemd).
Veerstraat
Genoemd naar de ligging van de straat bij het veer over de Turfsingelgracht. Met dit veer kon men
vroeger van de Vest bij het Vlamingspoortje, later de Vlamingstraat, naar de Turfsingel worden
overgezet. Het veerpontje werd in 1972 vervangen door de Guldenbrug (genoemd naar het
symbolische bedrag van één gulden waarvoor zij aan de gemeente Gouda werd overgedragen, als
geschenk van het 100-jarige Goudse bouwbedrijf Nederhorst).
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Tussen 1901 en 1903 heette de weg: Veersteeg.
Wachtelstraat
Genoemd naar de ligging van de straat (vroeger ook wel Wachterstraat genoemd) buiten de
Potterspoort. Reizigers, die na de poortsluiting voor de stad kwamen, moesten wachten tot de
poorten de volgende morgen weer werden geopend, omdat men 's nachts niemand de stad binnen
liet gaan. Aan de toegangsweg naar de Potterspoort stond een herberg om de wachtenden onderdak
te verschaffen. Deze herberg droeg aanvankelijk de naam 'De Wachter'. Zij werd later stadsherberg
met de naam 'Huis ter Liefde'.
Walvisstraat
Genoemd naar Ignatius Walvis (1653 - 1714), een Goudse theoloog, filosoof en geschiedschrijver.
Walvis studeerde filosofie en theologie in Leuven. Na zijn priesterwijding in 1678 werd hij kapelaan in
Den Haag. In december 1688 werd hij benoemd tot pastoor van Gouda van 'de kleine St. Jan aan de
Hoge Gouwe'. Met zijn 'Beschrijving der stad Gouda' wordt Walvis gezien als de grondlegger van de
moderne Goudse geschiedschrijving. Hij schreef nog enkele andere historische werken over Gouda
en omgeving, vooral over de kerkelijke geschiedenis van 1525 tot 1712. Zij zijn pas in 1999
uitgegeven in de boeken 'Goudsche onkatolijke kerkzaken' en 'Het Goudsche Aarts Priesterdom
1712'. In 2012 verscheen Walvis' handschrift 'Goudsche en andre daartoe dienende katolijke kerkzaaken' in druk.
Woudstraat
Genoemd naar het voormalige Goudse Bos, dat zich tot in de 14e eeuw ten westen van Gouda
uitstrekte, tussen de Gouwe en de Hollandse IJssel, ongeveer tot aan Moordrecht en Waddinxveen.
Het bos werd gerooid toen Gouda na de grote stadsbrand van 1361 veel hout nodig had voor
nieuwbouw.
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