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ging die Goude haar 80-jarig jubileum. Tij-
dens een feestelijke bijeenkomst in de Sint 
Janskerk presenteren we het eerste deel van 
het nieuwe straatnamenboek. In dat deel en 
de drie daaropvolgende leest u over de ge-
schiedenis van de Goudse straatnamen én 
wijken. Wijken die zich ontwikkeld hebben 
in de loop van de tijd. Sommige plannen 
voor die ontwikkeling zijn uitgevoerd, maar 
veel niet! 

Goudsche straatnamen

In 1979 gaf die Goude het boek Goudsche straatnamen 
uit. Jaren eerder, in 1950, schreef gemeentesecreta-
ris 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 artike-
len zijn die hij plaatste in de Nieuwe Zuid-Hollander, het 
katholiek dagblad voor Gouda en omstreken. Twee da-
gen 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. 
Voorzitter van de commissie was Arie Scheygrond, bio-
loog, historicus en leraar aan het Coornhert gymnasium 
en de rijks-hbs. In het woord vooraf schreef hij: ‘Het is 
er dan…eindelijk! Het boek over de Goudse straatna-
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men. Het heeft een lange voorgeschiedenis gehad (…) 
Oorzaken van velerlei aard hebben ertoe geleid, dat het 
gereedkomen van dit boek ernstig werd vertraagd. Het 
dreigde ook te omvangrijk te worden, doordat er in de 
laatste jaren, tengevolge van de snelle uitbreiding van de 
stad, vele nieuwe straatnamen zijn bijgekomen.’

Uitbreidingsplannen

Uiteindelijk heeft de redactiecommissie een grens ge-
trokken bij 27 maart 1903. Op deze datum behandelde 
de gemeenteraad het uitbreidingsplan van Gouda (dat 
onder andere het ontwerp van de wijk De Korte Akkeren 
bevatte). ‘Een plan dat evenwel in de ogen van Gede-
puteerde Staten geen genade kon vinden. Vijf jaar later 
stelde de gemeenteraad een nieuw (herzien) plan van 
uitbreiding op. Het plan voorzag in de uitbreiding van 
de stad in drie richtingen: aan de westzijde van Gouda 
tot aan de Constantijn Huygensstraat, aan de noordzijde 
in een boog om de Katten- en Blekerssingel, en aan de 
oostzijde tot de Krugerlaan. Dit plan werd door Gede-
puteerde Staten goedgekeurd.’1 ‘Het plan van 1908 zou 
in complete uitvoering hebben bijgedragen tot een aan-
trekkelijk en samenhangend stadsbeeld, maar het werd 
echter in 1917 om onbekende redenen door de gemeente 
vervangen door een nieuw plan (Bezemer, Ruimtelijke 
Ontwikkeling, 1972, 54-56). Dit nieuwe ontwerp is ten 
opzichte van het plan van 1908 sterk vereenvoudigd en 

1.  Nico Habermehl in ‘De Josephbuurt: een Gouds tuindorp’, Ti-
dinge april 2004.
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veel minder ambitieus. De meeste straten volgen het 
bestaande verkavelingspatroon van de polder, waardoor 
regelmatig gevormde bouwblokken zijn ontstaan. De 
arbeidersbuurten Burgvliet I en II (Kadenbuurt en Ouwe 
Gouwe), uitgevoerd in de periode 1918 tot 1938, maken 
deel uit van dit nieuwe uitbreidingsplan. Deze buurten 
zijn gelegen in het noordoosten van de stad, respectie-
velijk ten zuiden en ten noorden van de spoorlijn. De 
woningbouw werd hoofdzakelijk aan het particuliere 
initiatief overgelaten, waardoor er weinig eenheid in 
de bebouwing te bespeuren valt. Bovendien werden de 
oorspronkelijk in het plan opgenomen pleinen en par-
ken achterwege gelaten, hetgeen een aanzienlijke kwa-
liteitsvermindering betekende van het toch al niet inspi-
rerende plan.’2

 
Nieuw straatnamenboek 

Toen Goudsche straatnamen in 1979 verscheen, was het 
zo snel uitverkocht dat binnen enkele weken een her-
druk nodig was. In 2006 besloot die Goude dat het tijd 
was voor een nieuw straatnamenboek, ter ere van het 
80-jarig jubileum van de vereniging in 2012. Er werd een 
werkgroep samengesteld, bestaande uit Han Breedveld, 
Nico Habermehl, Sjaak de Keijzer, Cor Revet, Hans Suijs 
en Gerard Struijk. Nico Boerboom zorgt voor het beeld-
materiaal van het nieuwe straatnamenboek. Hij vertelt: 
‘Ik heb van alle straten, hofjes, pleinen, enzovoort foto’s 

gemaakt. Dat viel niet altijd mee; ik wilde het liefst zo 
min mogelijk auto’s, motoren, fietsen, vlaggetjes, vuil-
nisbakken, ballonnen, enzovoort erop hebben. Verder 
was het niet altijd handig om mensen op de foto te zet-
ten. In het boek van Scheygrond zie je foto’s waarop 
mensen trots poseren, maar 35 jaar later zit je meteen 
met privacy-aspecten; niet iedereen wil herkenbaar op 
de foto. Door mijn zoektocht naar mooie foto’s ging de 
stad helemaal leven. Zo kwam ik bij de brug in de Jeru-
zalemstraat, vlakbij de kapel. Waarom heet die Collatie-
brug? Hij bleek genoemd te zijn naar het 15de-eeuwse 
klooster van de Collatiebroeders of broeders des gemee-
nen levens aan de Jeruzalemstraat, waarvan de laatste 
restanten in 1940 werden gesloopt. Ik ben dan meteen 
nieuwsgierig naar de broeders!’
  
Verschillen tussen kaart en realiteit

Bij het maken van de foto’s viel het Nico op dat er ver-
schillen zijn tussen de kaart van Gouda en de realiteit. 
‘Een mooi voorbeeld is de Vrouwenpoort in de binnen-
stad. Die zou door moeten lopen van de Slappendel naar 
de Lange Dwarsstraat, maar er blijkt een schutting te 
staan! Al minstens achttien jaar, hoorde ik van iemand 
die daar woont.

Uitbreidingsplan 1917 (Miranda van Elswijk met dank aan Streekarchief 
Midden-Holland) 

Uitbreidingsplan 1908 (Miranda van Elswijk met dank aan Streekar-
chief Midden-Holland) 
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Schutting in de Vrouwepoort (Nico J. Boerboom) Hofje van Tams (Nico J. Boerboom) 

Straatnamenbordjes van de Walvisstraat

Een ander voorbeeld is het Hoogstraatpad in Bloe-
mendaal. Dat zou in de buurt van het woonwagenkamp 
moeten liggen, maar het bestaat helemaal niet. En soms 
bestaan straten wel, maar kun je er niet komen; dat 
geldt voor het Hofje van Tams aan de Nieuwehaven. Dit 
hofje werd in 1657 gesticht, een jaar nadat Maria Tams 
overleed. In haar testament had ze aangegeven dat ze  
ƒ 7.000,00 beschikbaar stelde voor de bouw van wonin-
gen.Inmiddels zijn de panden niet meer als woning in ge-
bruik, maar als kantoorgebouw. Het hofje is afgesloten 
met een poortje. 

 
Ook over de schrijfwijze van straten en wijken is er ver-
warring. Is het bijvoorbeeld ‘Korte Akkeren’ of ‘De Korte 
Akkeren’? Verder zijn er straten die anders geschreven 
worden op het straatnaambordje dan op de plattegrond 
van Gouda, zoals Klooster / Het Klooster. Over straat-
naambordjes gesproken: daar blijken enorme verschillen 
tussen te zitten, soms zelfs in één straat.’
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Vertragingen

In zijn voorwoord bij het Straatnamenboek van 1978 
schreef Scheygrond: ‘Oorzaken van velerlei aard hebben 
ertoe geleid, dat het gereedkomen van dit boek ernstig 
werd vertraagd.’ Ook de totstandkoming van het nieuwe 
boek verliep niet zonder slag of stoot. Nico Boerboom: 
‘Er is bijvoorbeeld veel te veel informatie beschikbaar. 
We kunnen niet alles kwijt in het Straatnamenboek; 
daarom hebben we ook een weblog: http://goudse-
straten.goudanet.nl. Hierop staat bijvoorbeeld de ver-
deling van de wijken over de vier delen van het Straat-
namenboek. Die wijkindeling is trouwens ook een lastig 
punt; welke straat hoort nou bij een wijk en welke niet? 
Bij de binnenstad bijvoorbeeld hoort ‘Nieuwe Markt en 
omstreken’, maar hoe groot zijn die omstreken? Verder 
bleek het niet eenvoudig te zijn om van de verschillende 
schrijfstijlen één geheel te maken; Nico Habermehl is bij-
voorbeeld historicus en Sjaak de Keijzer is stedenbouw-
kundige; dat zijn twee heel verschillende invalshoeken. 
Sjaak weet trouwens veel over de plannen voor de stad 
die wel zijn doorgegaan, maar ook over de plannen die 
niet zijn doorgegaan.’

Bloemendaalseweg als allee 

Sjaak de Keijzer: ‘Er zijn inderdaad heel wat plannen niet 
doorgegaan. In het Streekarchief zijn daar tekeningen 
van te vinden. Zo had het Albert Plesmanplein een écht 
plein kunnen worden, met de Bloemendaalseweg als een 
soort allee tussen de binnenstad en Bloemendaal. In deze 
wijk en in De Korte Akkeren hadden er veel meer flats 
moeten komen; men wilde daarmee de woonomstandig-
heden verbeteren. Daarnaast waren er plannen om hoge, 
kruisvormige flats te bouwen langs de IJsseldijk. Op de 
plek waar nu de Asfaltcentrale is, had een veemarktter-
rein moeten komen. Burgemeester James kondigde in 
1959 in zijn Stedebouwkundig Basisplan allerlei door-
braken aan om het verkeer beter te laten doorstromen 
(zo moesten de Doelenstraat en de Walestraat verbreed 
worden tot een verbindingsweg). In Goverwelle had de 

landelijke overheid een grote gevangenis gepland; een 
deel van de gracht die eromheen had moeten komen, ligt 
er nog. Later was het plan om de gevangenis te vestigen 
in de Zuidplaspolder, nu Westergouwe. 

Ook is serieus nagedacht over een nieuwe vestiging 
van het Jozefziekenhuis in de wijk. Een ander plan voor 
Goverwelle was de aanleg van een ‘waterwijk’, waar 
woonboten konden liggen. En de Reeuwijkse Plassen 
hadden juist plaats moeten maken voor een woonwijk; 
iets waar Arie Scheygrond zich fel tegen verzet heeft.’ 
Op de vraag welk voorbeeld hem het meest aanspreekt, 
geeft Sjaak de Keijzer aan: ‘het plan voor de Burgemees-
ter Martenssingel! Deze zou doorgetrokken worden aan 
de noordzijde van het Jozefziekenhuis door de Bloemen-
daalpolder, tot aan de wijk De Korte Akkeren. Daarmee 
was het een ruimtelijk element geworden dat wijken met 
elkaar verbond (een verbinding die we nu missen!). Het 
model achter de plannen was de tuinstadgedachte van 
de Britse stedenbouwkundige Ebenezer Howard. Kern 
van deze gedachte is dat mensen groen om zich heen no-
dig hebben. Jammer dat dat plan niet is uitgevoerd. Maar 
ja, ook nu zijn er stedenbouwkundige plannen waarvan 
je eigenlijk al weet dat ze niet door zullen gaan!’

Plannen voor de bouw van een gevangenis (Miranda van Elswijk met 
dank aan sahm) 


