
TIDINCE VAN DIE GOUDE

aangelegde Scheltemastraat kreeg die naam
pas in 1903, tegelijk met de andere straten die
de naam van een Goudse historicus dragen
De Bosweg,  een pad naast de buitenplaats
Actiehoven, kreeg z’n naam in 1901. Men
verkeerde destijds in de veronderstelling dat
hier het Goudse bos, waarvan in oude
stukken sprake is, gelegen had. Ten onrechte,

Grepen uit de geschiedenis van een wijk.

De naam
De oudste akten in het gemeent :earchief

waarin de ‘Corte  Ackeren’worden vermeld,
zijn meer dan zes eeuwen geleden opgemaakt.
Op 22 februari 1375 verkocht Jan van
Chatillon, graaf van Blois, heer van Avesnes,
Schoonhoven en Gouda, een paar percelen
land in dit gebied.

De akkertjes die aldus werden aangeduid
bevonden zich langs de ‘Corte  Ackerskae’ die
in 1901 de naam ‘Prins Hendrikstraat’ kreeg.
De grond was bijzonder geschikt voor tuin-
t mr * _  _.  .

Qt: gees  van unze
Deze tuinen - SC

beschrijving van C
een liefelijke reuk ;

want naporingen in oude archieven hebben
aangetoond, dat dit bos in de polder Broek,
ten zuiden van het weegje,  heeft gestaan.

Het Letterkundigenkwartier ontstond in de
1 jaren 19261941,  WÖudstraat  en omgeving

(alweer die vergissing!) in 1929, de ~ogelbuurt
in 1933 en de Bloemenbuurt in 1951.

de
Van het type arbeiderswoningen dat hier in
vorige eeuw werd gebouwd, bestaat een

tekening van een huisje in de Scheltemastraat
als voorbeeld. Later werden vooral de boven-
verdiepingen wat royaler opgetrokken.

Moordrechtsche verlaat

toestemming om een verlaat (sluis) te maken
in de gracht achter het Leprooshuis, onder
voorwaarde dat hem één derde deel van de
ontvangen schutgelden zou worden

)ouw.  Men vond er ook veel zomerhuisles,  inJ-  _^^^  L __^I ----- 1 In het jaar 1545 gaf Keizer Karel

De omvang
De grens met het ambacht Broekhuizen

liep oorspronkelijk nogal grillig. In verband
met de invoering van het kadaster werd in
1828 de grens met de gemeente Broek c.a.,
waartoe Broekhuizen toen behoorde, verlegd
naar de Ruige wetering (nu Emmastraat en
Constantijn Huygensstraat).

In 1870 werd de gemeente Broek c.a.
opgeheven, Gouda’s grens schoof toen op
naar de Ringvaart van de Zuidplaspolder, en
de spoorlijn naar Rotterdam.

Het in 1936 gereedgekomen verbindings-
kanaal van Gouwe en IJssel sluit thans het

De bebouwing
Deze was tot in de jaren zestig 1

bebouwde terrein af.

ran de
Schielands
Turfsingel,
*aat  en de
Kaarsen-

vorige eeuw geconcentreerd langs I
Hoge Zeedijk, de Blekerskade, de
het Moortse verlaat, de Wachtelstr
Lazaruskade, De vestiging van de
fabriek in 1858 en van de Goudsche
Machinale Garenspinnerij in 186 1 bevorderde
de woningbouw. Deze was aanvankelijk
beperkt tot de Korte Akkerenkade (nu Prins
Hendrikstraat) en Onder de Boompjes, maar
sedert 1880 werden ook zijwegen zoals de
Herenkade (nu Herenstraat), de Scheltema-
straat en de Bockenbergstraat, bebouwd. De
naamgeving door de gemeenteraad bleef
hierbij nogal achter. De in 1887/88

afgedragen. De bedoeling was om de aanvoer
van turf uit de venen achter Moordrecht
gemakkelijker te maken. De uitvoering
ondervond enige vertraging door het tegen-
stribbelen van aangelanden, die niet ten
onrechte vreesden dat hun land zou worden
beschadigd door de schuitenvoerders.
Niettemin kon het verlaat op 3 oktober 1547
in gebruik worden genomen.

Het aandeel van de grafelijkheid in de
opbrengst werd in 1769 afgekocht voor de
som van f 5500,-.  De inning van de schut-
gelden werd verpacht tot eind 1856. Daarna
zijn de doorvaartrechten krachtens
Raadsbesluit van 17 juni 1856 door de
gemeente geïnd.

De doorgraving van de Oostpolder in
Schieland ten behoeve van een betere
verbinding van de Gouwe met de IJssel
maakte het verlaat overbodig. Het werd in
1935 gedempt.

Het leprooshuis
In het jaar 1394 werd op een wat

geïsoleerde plek, waar minder gevaar voor
besmetting bestond, nl. aan de Wachtelstraat,
een leprooshuis gesticht. Omdat in 1574
wegens de nabijheid van de Spanjaarden alle
gebouwen buiten de stad werden afgebroken,
moesten de leprozen verhuizen naar een
voormalig klooster binnen de vesting. De
naam Lazaruskade herinnert ons aan hun

I verblijf hier.
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De veerpont
Het bruggetje over de Turfsingelgracht

oktober-1972 feestelijk in gebruik genomen.

tegenover het Vlamingspoortje werd om
dezelfde redenen omstreeks 1572 verwijderd.
Een veerpontje onderhield sindsdien de
communicatie. De GuIdenbrug,  een cadeautje
van Nederhorst N.V. ter gelegenheid van het
700-jarig  bestaan van de stad. werd on 7

Actiehoven

l noemde het huis ‘Actiehoven’. Het is in het

Het plantsoen tussen de P C. Hooftstraat
en de Rotterdamse weg is een overblijfsel van
de z.g. Tristentuin, een buitentuin van de
Goudse familie Trist. In 1720 werden tuin en
huis gekocht door de toneelspeler, dichter en
speculant Robert Hennebo, die een vermogen
had verdiend in de handel in actïën. Deze

l De N.H.  Westerkerk in de Korte Akkeren  werd in  1931 opgeleverd. Archiefoto - collectie Th. de Jong.

Algemene begraafplaats
De dispositie van Gedeputeerde Staten van

Zuid-Holland d.d. 28 augüstus  1827

begin van de dertiger jaren afgebroken in
verband met de aanleg van de provinciale

houdende enige bepalingen omtrent het doen
ophouden van het begraven van lijken in de
kerken en op de kerkhoven, benevens tot het
doen aanleggen van geschikte begraafplaatsen
buiten de kom der gemeente. hewnng  de

naart

weg.
De vijver is een waal, die is ontstaan door

uitschuring tengevolge van een dijk-
doorbraak, vele eeuwen geleden.

De windmolens
In 1625 werd een runmolen gebr

o----------7 --‘I--<

gemeenteraad van Gouda om op 4 r-.---  _
1828 een desbetreffend besluit te nemen. Aan
het eind van de Papegaaisteeg of Solonskade
werd een terrein aangekocht en opgehoogd.

~-  - xwd  aan
de Kromme Gouwe (onder de Boompjes).
Later werd deze molen ook voor het malen
van oliezaden gebruikt. In 1859 werd de

* brand beschadigd. Hij werd toen
loor een stoommachine.

molen door
vervangen (

Aan Schiplands Hoge Zeedijk, ter hoogte
van de latere Kaarsenfabriek, werd in 1671
een zaagmolen gesticht. Later werd deze ook
voor het malen van snuiftabak gebruikt. In
1858 is de molen afgebrand.

- --

Op 1 november 1832 werd de begraafplaats in
gebruik genomen; zij is in 1968 gesloten.

In genoemde dispositie wordt het begrip
‘kerkhof uitsluitend gebezigd in de zm van
een hof of tuin bij een kerk. De naam
‘Kerkhoflaan’ is hiermede in strijd.
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Aan de Turfsingel tegenover Kostverloren
werd in 1835 de tras- en verfmolen St.-Joseph
gesticht. Later werd deze molen ook voor het
malen van klei en kriit gebruikt, In 1886 is de
molen vervangen doÓr  &en  stoomwerktuig.

In 1838 werd een houtzaagmolen aan de
Kromme Gouwe (onder de Boompjes)
opgericht. Ook deze is, in 1865, vervangen

De Goudsche Machinale Garenspinnerij
Van oudsher waren in Gouda veel lijn-

banen en kieingarenfabrikanten gevestigd. De
noodzakelii kheid om te mechaniseren bewoog
enige van hen om de Machinale Garen-
spinnerij te stichten. In 1862 is deze fabriek in
werking gekomen. ook dit bedrijf is zeer
levenskrachtig gebleken.

döor stoomkracht.

De scheepswerven
Langs de Turfsingel en Schielands Hoge

Zeedijk bevonden zich vroeger veel scheeps-
werven. Eén daarvan bestaat nog altijd: Van
Vlaardingen’s Scheepswerf. Dit bedrijf lag op
de zelling (uiterwaard) tegenover de Kaarsen-
fabriek. In de 19de eeuw werden hier ook
kleine zeeschenen gebouwd. In 1920 is de werf
overgepl; __-_ _-___--  - -

------= ---  (3- - -
ast.st  naar de overkant van de IJssel.

Olympia
Stroomafwaarts van de scheepswerf ligt de

geboortegrond van de Goudsche Cricket- en
Footballclub ‘Olvmpia’.  ongericht  in 1886,
Daar waren het exercitiet&&n en de schiet-
baan van het garnizoen. Door het gebruik
voor militaire oefeningen was het veld niet
best, maar men heeft het toch nog 25 jaar
bespeeld; in 19 11 verhuisde de club naar een
beter terrein aan de Graaf Florisweg.

De Kaarsenfabriek
In 1853 was op een erf naast de

Aardappelmeel- en Glucosefabriek aan de
Gouwe en Raam de Kaarsenfabriek gesticht.
In 1858 werd de fabriek overgebracht naar
een terrein aan de Rotterdamse dijk, waar
voorheen de stadsdroogplaats - waar de
produkten van de eertijds bloeiende laken-
industire worden gedroogd - had gestaan en
na het tenietgaan van de lakennijverheid de
postpaarden van het wagenveer op
Rotterdam werden geweid, totdat de opening
van de spoorlijn naar Rotterdam in 1855 hen
overbodig maakte.

De fabriek floreerde, breidde zich uit, de
Blekerskade en de Solonskade - OD  de kaart
van 1894 is de naam verbasterd tot Tollens-
kade - werden geannexeerd en ook de
Algemene Begraafplaats zal t.z.t. dit lot wel
treffen.

Voor de welvaart van Gouda is de stichting
van deze fabriek van onberekenbaar nut
geweest; de dalende lijn van de conjunctuur
werd hierdoor omhooggebogen

Zeepziederij ‘De Hamer’
Dit uit de zestiende eeuw daterende bedrijf

werd in 1901 overgenomen door de Kon.
Stearinekaarsenfabriek Gouda, die het van de
Oosthaven verplaatste naar het Buurtje, waar
het zich verder kon ontplooien.

Het onderwijs
Om te voordien  in het gebrek aan plaats-
ruimte op de drie openbare lagere scholen in
de binnenstad werd in 1900 de school nr. 4 in
de Prins Hendrikstraat gesticht. Men begon al
dadelijk met 230 leerlingen, wel een bewijs dat
er behoefte bestond aan een school in deze
volkrijke buurt. Het aantal lokalen moest in
1903 al worden verdubbeld.

In 1949 werd de openbare lagere school aan
de Jacob Catsstraat in gebruik genomen. In
verband met grondstoffenschaarste was dit -
houten - gebouwuit Finland geïmporteerd;
het werd daarom Suomischool gedoopt.

De openbare lagere school in de Vogel-
buurt kwam in 1954 gereed.

In 1947 werd de aanduiding van de open-
bare scholen met nummers en letters in
navolging van de bijzondere scholen
vervangen door namen.

Een Rooms-Katholieke lagere school voor
jongens werd in 1911 geopend in de Lethma-
straat. Hieraan werd in 1916 een bewaar-
school verbonden. De lagere school is in 1965
opgeheven.

De St. Michaëlsschool aan het Oranjeplein
werd in 1959 geopend.

De Hervormde gemeente van Gouda
stichtte in 1932 de Westerschool aan de Jacob
van Lennepkade, Het gebouw werd in 1948
vergroot, de eerste scholenbouw na de oorlog!
Annex hieraan is een MAVO-school,

De openbare ULO-school aan de
Tesselschadestraat, nu MAVO-school, werd in
1958 geonend-

Deo&b~re  kleuterscholen ‘De Zonni
bloem’ &%einduimpje’  werden gestichyin
1916 resp. 1950. Ook hierin weerspiegelt zich
de bevolkingsgroei. zii het met veel  -

-vv  ,.J

vertraging!

De kerken
Kerkenhnrlw  is een kostbare zaak. vrazxVVI..  -..,  ---- -_------_  -- -----, ~. a@

grote offervaardigheid van de gemeenteleden.
Nog wel  in de crisistiid-  in 1931. werd de--- -- ---I----J-7 _-- __  _ MI
Weiterkerk (N.H.) voltooid, een jaar later
gevolgd door de H. Sacramentskerk (R.K.).

Het torenbad
In de negentiende eeuw had Gouda het

hoogste sterftecijfer van de Zuidhollandse
steden. Voor een belangrijk deel was dit te
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wijten aan de slechte kwaliteit van het drink-
water. Vooral een besmettelijke ziekte als de
cholera kreeg hierdoor de kans om zich heen
te grijpen. Lang, veel te lang heeft het
geduurd, voordat het gemeentebestuur dit
inzag. Pas in 1883 werd een waterleiding-
bedrijf gesticht. Daarna is het sterftecijfer
regelmatig gedaald.

In 1956 toen de concessie afliep is het
bedrijf eigendom van de gemeente geworden.
Het pompstation is in 1968 verplaatst naar
Bergambacht. Het was een lumineus idee om
de bassins voor de zuivering van water te ver-
anderen in zwembaden.

Mr. .J.  Geselschap
Dirk Jacobsze was omstreeks 1590 naar

Gouda gekomen om in het huwelijk te treden
met een dochter van burgemeester Floris
Gijsbertsz. Verharst, Niesje l). Hij kwam uit
Schoonhoven, waar zijn vader, Jacob
Anthonisz., vermoedelijk burgemeester is
geweest; zijn moeder, Catharina Symons, was
een tante van de Schoonhovense
burgemeester Lourens Adriaan de Lange 2).
In het vervolg noemde hij zich Schoonhoven.

,

Zijn relaties met vooraanstaande regenten
bezorgden hem in 1600 een plaats in de
vroedschap. Hij maakte snel promotie, werd
in 16 11 burgemeester, en vertegenwoordigde
enige jaren zijn stad in de Staten van Holland.
In 1618 behoorde hij tot de commissie die
AAfi,-  Aa C+iten  van Holland naar UtrechtU”“L  UL  OC‘

werd gezon
wa9rAnalAa

ver

[den om het afdanken van de
ulustirudrs door Prins Maurits te
*hinderen. De uitslag is bekend: de Groot
Hogerbeets verloren hun vrijheid, en Dirk
loonhoven werd uit de vroedschan gezet.2
Hij woonde sedert zijn huwelijk in h>t huis

van zijn schoonmoeder 3) - nu Westhaven 42 -
tot zijn dood in 1640. Zijn vrouw leefde nog
tot 1651,

Vanaf 1597 heeft hij de voornaamste

van een gebouw yoor
Zuigg~s-bem2dfng.

Het Bestuur van den OOSTPOLDER
in SCHIELAhTD is voornemens op Zater-
dag den 23 April fc304,  des voormiddqs
ten  42 ure, in bde  Romeincr  te  Gouda,
bij enkele inschrijvi

gebeurtenissen in zijn leven aangetekend op
een perkamenten blad 4).  Om het karakter
niet te bederven geef ik de inhoud volledig
weer (zie bijlage).

Het bestek met een lichtdruk der tee-
kening is van af 11 April 4  906,  tegen
betaling van fI.60, verkrijgbaar bij
de Boekhandelaars 3. VAK BEXTUM St
ZOON te &Gouda.

Inlichtingen geeft L. ESALTO, Hoofd-
opzichter van den Zuidplasporder  -te Moor-
dreclit. *

De zoon, Floris, geboren omstreeks 1593,
neigde tot stilte en eenzaamheid 5).  Hij liet
zich 31 april 1611, op 17-jarige leeftijd, te
Leiden inschrijven als student in de
Philosofïe.

In 1613 verscheen van zijn hand een bundel
gedichten, ‘Poemata’, en in 1618 een bundel
‘Emblemata’, herdrukt in 1626 6).

Men mag wel veronderstellen dat zijn vader
hem een regentenloopbaan had toegedacht,
waarvoor een juridische opleiding beter paste.
In 1616 keerde hij in Gouda terug als mr. in
de rechten. In dat jaar huwde hij Annetge
Thomasdr. Zij was geboortig van Haastrecht,


