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In december 1995, brachten de Goudse media
het bericht dat de gemeente Gouda restanten ‘,
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van de stadsmuur aan oe vest zou gaan uitgraven om te onderzoeken of ze nog de moeite
waard waren om te restaureren. Het ging om
een gedeelte bij de korenmolen De Roode
Leeuw. Dit gehele gebied is aan een grondige
opknapbeurt toe. Het restant van de stadsmuur
zou daarbij betrokken kunnen worden. Men
denkt op die plek een meer open relatie tussen
de Vest en het water van de Turfsingel te kunnen creëren, waardoor een mooi uitzicht op de
daar toenemende scheepvaart zou ontstaan.
Ook voor een toeristische route naar de molen
De Roode Leeuw en het Binnenscheepvaartmuseum bij de Bogen is een opknapbeurt van
belang.
In de vorige eeuw had die plek gedurende
enkele tientallen jaren een heel andere functie
dan het nu zal krijgen. Juist op die plek, tussen
de stadsmuur en het water van de Turfsingel,
lag van 1838 tot 1858 een tuin voor geneeskrachtige ’ gewassen. De gewassen, die daar
geteeld werden, waren niet bestemd voor de
Goudse apothekers. De tuin had namelijk een
educatief doel. De leerling-apothekers konden
daar de kruiden leren kennen, waarmee zij in de
praktijk medicijnen maakten.
De tuin was tot stand gekomen dank zij de
plaatselijke Commissie tot Geneeskundig
Toevoorzicht op voorstel van haar voorzitter dr.
W.F. Büchner (178 1- 1855). Deze was stadsdoctor van Gouda en heeft gedurende meer dan
vijftig jaren veel goed werk gedaan in een
gemeente met veel armoede, slechte levensomstandigheden’ en vervuiling. Zijn werkzaamhea
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den werden toen:zo gewaardeerd, dat tèr herin
nering aan hem in 1856 een marmeren‘borstbeeld werd, onthuld, dat nog, in Museum Het
Catharina Gasthuis in Gouda aanwezig is.
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Lommissie
tot creneeslcunaig
Toevoorzicht was allereerst controle op de uitoefening van de geneeskunst. Dat betekende
onder andere dat ieder die zich als arts, heelmeester, vroedmeester, vroedvrouw of apotheker in Gouda wilde vestigen zijn of haar certificaat aan de commissie moest tonen om te
laten zien dat hij/zij bevoegd daartoe was. Ook
moest de commissie jaarlijks, maar telkens
onverwacht, een bezoek (visitatie) brengen aan
alle apotheken in de stad om die te controleren
op kwaliteit. Een politieagent moest daarbij
aanwezig zijn. Dat zo’n controle nodig was,
bleek uit een verslag over een visitatie bij de
apotheek van D.Franken. Toevallig(?) ging de
commissaris van politie mee op bezoek. Wat
vond de commissie daar voor ongerechtigheden? Alle spiritualiën waren te slap. Het aq.
Lauro Ceref. (wat dat ook mag zijn) droeg alle
kenmerken niet gedistilleerd te zijn. De vergiften en de verfwaren lagen bij de gewone
geneesmiddelen. De extracten waren bijna alle
te dun of met schimmel enzovoorts. De commissie verliet deze winkel zeer onvoldaan. Het
valt eigenlijk nog mee, dat er zo weinig klachten over de apotheekwinkels waren. De concurrentie onder de apothekers moet moordend
geweest zijn. Er waren namelijk in die tijd in
Gouda dertien apothekers, de stadsapotheek
niet meegerekend. Dat was heel veel voor een
bevolking van ongeveer 14.000 zielen. Van dit
aantal moest bovendien meer dan de helft afgetrokken worden, omdat die hun medicijnen gratis van stadswege uit de stadsapotheek kregen.
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Ook met de opleiding van leerlingen had de
was zo’n tuin en was wereldberoemd. De
commissie bemoeienissen. De leerlingen moesbekende Boerhave, hoogleraar aan die universiten van haar toestemming hebben om bij een
teit en vele andere geleerden, waren grote planapotheek geplaatst te mogen worden. Zij moestenkenners.
ten minimaal zestien jaar oud zijn en enige kenApothekersleerlingen, die zoals bekend, toen
nis hebben van het Latijn. De opleiding duurde
hun opleiding niet aan een universiteit kregen,
vier jaar en werd afgesloten door een examen. \ ’ moesten hun kennis ~van de geneeskrachtige
Voor de heelmeesters, de vroedmeesters en de planten op een andere manier zien te krijgen.
vroedvrouwen gold een zelfde regeling. De \”
Het was dus een goed idee van de Commissie
vorm van de opleiding was vergelijkbaar met
tot Geneeskundig Toevoorzicht om zo’n tuin in
die van een ambachtsman.
Gouda in te richten.
Hoewel tegenwoordig ook weer veel geneeskrachtige kruiden in de apotheken te koop zijn
Tijdens de vergadering van de commissie op 5
(dikwijls geleverd op advies van de apothekersoktober 1837 kwam de president, dr. Büchner,
assisitente), worden nu de meeste medicijnen,
met het voorstel het stadsbestuur te vragen een
verpakt en al, door de pharmaceutische indusstuk grond aan de commissie ter beschikking te
trie aan de apothekers geleverd. Pillen, poeders
stellen voor een tuin met geneeskrachtige planen dranken werden nog niet zo lang geleden
ten. Die zou gebruikt worden bij de opleiding
meestal door de apothekers zelf gemaakt. En
van leerlingen. De commissie stond eenparig
nog wat langer geleden bestonden de medicijachter dit voorstel. Afgesproken werd dat de
nen grotendeels uit delen van planten: de
leden zelf zouden uitzien naar een geschikt tergeneeskrachtige kruiden. De samenstelling van
rein. Op de volgende vergadering bleek men
de medicijnen met die geneeskrachtige kruiden
twee terreinen op het oog te hebben. Eén achter
was de taak van de apotheker. Bekwame apohet voormalig pesthuis (dus op de plaats waar
thekers waren dan ook goede plantenkenners.
nu het winkelcentrum De Nieuwe Markt is).
Eeuwenlang waren de helende eigenschappen
Maar ook heel geschikt achtte men een stuk
van vele kruiden al bekend en werden ze
grond gelegen buiten de stadsmuur, tussen het
gebruikt in de strijd van de mens tegen ziekte
kloosterpoortje en het “Houtesteege poortje”,
en dood. Hoewel in de vroegste tijden het godsdus aan de Vest bij de korenmolen De Roode
dienstige geloof bij het gebruik van geneesLeeuw.
krachtige planten een belangrijke rol speelde,
Op 20 april 1838 werd een extra vergadering
zoals nu nog bij de primitieve volken, is er een
van de commissie gewijd aan een brief van
medische wetenschap ontstaan. Deze wetenBurgemeester en Wethouders, waarin werd
schap, dikwijls nog gepaard met waanideeën,
medegedeeld dat de Gemeenteraad goed
kwam via Mesopotamië, de Grieken, de
gevonden had een stuk grond af te staan ter
Romeinen en de Arabieren in de Middeleeuwen
grootte van 68 ellen lang en 9 ellen breed (plusnaar Europa en daarmee ook de kennis van de
minus 47 x 6,l m) nabij het Houtesteegs waterplanten en hun eigenschappen. Een voorbeeld
poortje voor gebruik als plantentuin.
van die waanideeën was binvoorbeeld de signaDirect werd een commissie van twee persotuurleer. Men nam in die leer aan dat een plant
nen, bestaande uit de voorzitter dr. Büchner en
of een deel daarvan, dat leek op een lichaamsde apotheker Hoefhamer, aangewezen, die op 5
deel van een mens, ook een genezende werking
december 1838 met een plan kwamen. Zij bleop dat lichaamsdeel had. Een goed voorbeeld
ken een deskundige op het gebied van botanihiervan is Ogentroost. De bloemen hiervan zijn
sche tuinen in de arm genomen te hebben,
wit en lijken met bloed doortrokken. Daarom
namelijk de heer Van Stekhoven, de hortulanus
zouden zij helpen tegen ontstoken ogen. De
\
kennis van de planten en hun geneeskundige
eigenschappen werden verzameld in dikwijls
prachtig,geïllustreerde kruidenboeken.
Korenmolen “De Roode Leeuw~” aan de Vest te‘
Gouda met er tegenover de Tuin voor GeneesOok aan de universiteiten werd voor de opleikrachtige Gewassen. De tuin lag oorspronkelijk tusding van de artsen veel aandacht aan planten
sen de stadsmuur en het water van de Turfsingel. Op
besteed. Vandaar dat bij de meeste universiteideze pentekening uit ~1847 is van die muur niets te ’
ten een botanische tuin was verbonden,
zien In plaats daarvan staan nu jonge boompjes
Aanvankelijk stonden daar meest medicinale
langs de, Vest. De muur zal (grotèndeels) gesloopt
planten. Daar konden de studenten deze planzijn. Op de tuin is een gebouwtje te zien, dat waarten leren kennen. Later verzamelde men er ook
schijnlijk een schuurtje is. Ook is er een bouwsel te
andere planten, verkregen uit andere streken.
zien dat lijkt op een prieeltje, maar de “stookkas” \
De Hortus Botanicus van de Leidse universiteit
zal voorstellen.

;

TILkNGE VAN DIE GOUDE

Gedeelte van een pentekening (omstreeks 1840) in het bezit van het Museum “Het Catharina
\ Gasthuis ” te Gouda.
\
\
Foto: Negende Verzameling Bijdragen “Die~Go~de”.
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bp de opdracht.
Op donderdag 4 juli 1839 was de tuin in
zoverre gereed, dat de apothekers met hun leerlingen die konden gaan gebruiken. Zelfs een
“Catalogus” van de aanwezige planten was aan-
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zen diensten. Waarde ongeveer f 25.
Na enige tijd bleek behoefte aan een verwarmd kasje voor de planten die anders de winter niet zouden overleven. Dat kwam er ook,
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om dat geld (300 gulden per jaar) te gebruiken
voor verteringen of andere nutteloze uitgaven.
Men gaf het liever uit aan doelen die het algemeen welzijn bevorderden, zoals men dat uitdrukte, Men besteedde het onder andere aan de
min, maar ook schafte men kostbare boeken
aan die alle medici in Gouda mochten gebruiken. Er zijn nog een aantal daarvan in de
Goudse Librije te vinden.
Welke planten werden in die plantentuin
gekweekt? Daarover geeft een boekje met als
titel: Aanwijzing der geneeskrachtige gewassen, welke in de tuin te Gouda gevonden worden enige informatie. Het is in 1843 door J. van
Bentumen Zoon te Gouda gedrukt. Het is niet
duidelijk wie de tekst ervan geschreven, heeft:~’
dr. W.F. Büchner of apotheker F. Grendel of
,samen. In ieder geval is het met de nodige deskundigheid geschreven. Zij waren blijkbaar
goed op de hoogte van de toenmalige ontwik-, “’
kelingen op het gebied van de plantensystema- \
tiek, zoals blijkt uit hun verantwoording in het
boekje. Hoewel zij zich, schrijven zij, bij de :
rangschikking van de planten houden aan het
sexueel-stelsel van C. Linnaeus, hebben zij
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Museum “Het Catharina Gasthuis ” te Gouda
Foto: Vijf Eeuwen Medisch Leven in een Hollandse Stad
door Dr. J. G. W. F. Bik

sels van De Jussieu en De Candolle. In tegendeel: zij namen ze als aparte afdelingen op in
het boekje. Met een ander natuurlijk systeem,
dat van Reichenbach, blijken ze het niet helemaal eens te zijn vanwege de ideaal-opvatting
waarop die berust, zoals ze beweerden, en
waardoor die onpraktisch is voor beginnende
leerlingen in de plantenkunde. Uit het voorgaande blijkt hun deskundigheid. Er was nog
een reden, waarom zij zich hielden aan het stel\ sel van Linnaeus en niet aan de nieuwe systemen: “Men scheidt niet gaarne van vrienden+
met ~welke men vijftig jaren in betrekking
\ stonc’ schrijven zij.
\ Het boekje” is voor een ~groot deeì de bron‘
van onze kennis omtrent dè tuin. Het doel van
de tuin was de leerlingen kennis van de planten
te laten opdoen (de Botanica Practica, noemden
\ zij dat). Het was daarom belangrijk veel soorten planten in de tuin op te nemen. Vanwege de
beperkte financiële middelen zou men met
h~tretlr~l;;t
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bare financiële middelen, het aantal vergroten:
Hoewel men ~het heeft over “weinig” planten
valt ,het aantal nogal mee. De tuin begint met
374 planten. Dat zijn er toch ,zoveel dat men ’
een catalogus nodig achtte, omdat de leerlingen
al die namen niet zouden kunnen onthouden.’
Bij gedrongen beplanting~in
de toekomst verwachtte men er toch 600 planten te kunnen
plaatsen. Dit aantal was dus toekomstmuziek;
De nog niet geplaatste planten werden wel al
vast in de catalogus vermeld.
Volgens het boekje kregen in de eerste plaats
die ,planten in de tuin een plaats, die genoemd
werden in de meeste wetenschappelijke kruidenboeken Leidraad was vooral de Index plantarium medicinalium, quae horto L u g d a n o
Batavo coluntur, dus de handleiding van de
Leidse plantentuin. Ten tweede waren er kruiden die ~vroeger algemeen voor medische doeleinden werden gebruikt, maar nu in onbruik
waren geraakt. De reden hiervoor was dat ze
nog in verouderde geschriften genoemd en
door sommigen nog gebruikt werden. Ten derde
was er ruimte voor planten, die sinds kort voor
dezer of gene, ziekte waren aangeraden, maar
nog niet in kruidenboeken vermeld werden. Ten
vierde werden giftige planten opgenomen. Het
was belangrijk dat de apotheker en de geneesheer die kenden. Algemeen heerste ten aanzien
van deze giftige planten, vond men, grote
onkunde, zo zelfs dat de landman (de boer) de
giftige gewassen die op zijn eigen land groeiden en zijn vee konden schaden en zelfs doden,
niet kende. Van deze giftige planten was in het
boekje een aparte lijst opgenomen.
\
In de tuin konden niet zo veel planten uit het
gebied van de keerkring gekweekt worden,
omdat een oranjerie ontbrak. In de kleine
stookkas konden maar weinig warmtebehoevende planten gedurende de winter bewaard
worden.
Het boekje bevat nog allerlei gegevens over
de planten, bijvoorbeeld welke delen van de
planten werden gebruikt voor medische doeleinden, zoals zaden, basten, bladen, bloemen
enzovoorts.
De tuin was geopend van half april tot
november, elke woensdag van ‘s namiddags
half twee tot zeven uur en voor iedereen toegankelijk, onder beding dat er niets geplukt of
meegenomen zou worden. Er zou een opziener
aanwezig zijn, die aan collega’s en leerlingen
zo mogelijk het een en ander kon meegeven. Er
was ook een tuinman in dienst: Reyweg, die
daarvoor 25 gulden per jaar kreeg.
De Goudse apothekers stelden de tuin zo zeer
op prijs, dat zij de commissie om meer ope-

Omslag van Catalogus van de Tuin voor Genees-

krach tìge Gewas
F o t o : N&ende &zarne~ing’Bijdragen
blz.
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\
ningstijden vroegen.‘ Het Departement Gouda
van de Nederlandsche Maatschappii
ter bevordering van de Pharmacie, opg%icht 1842,
vroeg in een brief in 1847 om de tuin twee maal
per week van ‘s morgens zes tot acht of negen
uur open te stellen. Deze vroege uren waren
beter geschikt voor een bezoek aan de tuin dan
de middaguren, wanneer men in de zomermaanden daar aan grote hitte was blootgesteld.
Tweemaal komt in de berichten over de tuin
de naaste buurman van de apothekerstuin ter
sprake, de korenmolenaar Van Wierst van de
molen De Roode Leeuw. In beide gevallen
komt hij niet echt over als een goede buur.
Op 2 maart 1843 was de stadsbouwmeester
namens BenW ter vergadering. Van Wierst had
aan het college gevraagd opde grond van de
plantentuin een vervalput te mogen graven, om
daarop een pomp te plaatsen ten behoeve iran
de watervoorziening van de molenaar en zijn
gezin. Goede buren plegen gewoonlijk, over
zulk soort zaken overleg. Van Wierst dus niet.
BenW wilden de mening van de commissie

\
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hierover weten. Die had op zich al bezwaar
tegen die put en pomp in de tuin. Bovendien
zouden er zaden en andere delen van giftige
planten in het water kunnen komen. Dat zou
schadelijk voor het water (en voor de gezondheid van de familie Van Wierst) zijn. De commissie was er niet tegen als er door de grond
van de tuin een loden pijp voor die waterleiding
zou gegraven worden Maar dat zou dan moeten
gebeuren door iemand aangewezen door de
commissie en de kosten zouden geheel voor
rekening van Van Wierst zijn.
Op 7 mei 1846 meldde de voorzitter dat hij
ontdekt had dat er in de (stads)muur
tussen de
stal van Van Wierst en de plantentuin een gat
was gemaakt en dat daardoor de gier afkomstig
van Van Wierst in de tuin terecht kwam. Men
vond dit schennis van de grond. De commissaris van politie zou gevraagd worden een proces/verbaal
op te maken en die in te dienen bij
de officier van justitie. De commissaris van
politie ad interim Bode, die de zaak eerst
behandelde, liet de zaak vier weken rusten en
achtte zich ook niet bevoegd. Het bleek dat Van
Wierst een probleem had: de riool waarmee hij
de gier uit zijn secreet en van het paard afvoerde, was verstopt. Door het gat in de muur en
een kuil in de tuin kon hij nu zijn gier kwijtraken. De commissaris van politie Van Alphen
zelf, na enkele dagen weer aanwezig, verwees

zijn. Hij kreeg daarvoor een bedrag van tien
gulden, bestemd voor zijn kinderen.
Er was aanvankelijk voldoende belangstelling voor de tuin, maar na een aantal jaren verminderde die. In 1858 werd het besluit genomen de tuin op te heffen. De financiële offers
achtte men te groot voor het weinige gebruik
dat men nog van de tuin maakte. Men kocht liever instrumenten en boeken voor het beschik-

Behalve dr. W. F. Büchner en apotheker F.
Grendel zijn er in het verleden nog twee bewonets van Gouda bekend die grote kenners van
planten waren. Zij hadden tuinen hadden met
vele bijzondere, ook exotische, planten. De eerste was Hiëronymus van Beverningh (16 141690), oud-burgemeester van Gouda. Hij was
een bekende politicus en diplomaat. Na 1679
woonde hij op zijn landgoed Oud-Teylingen bij
Leiden, waar hij zich bezig hield met zijn liefhebberijen: het kweken van uitheemse planten
en het verzorgen van zijn kostbare bibliotheek.
Hij was bovendien nog curator van de Leidse
universiteit, waar hîj het oppertoezicht had over
de Hortus Botanicus. Zijn eigen tuin had een
grote vermaardheid. De planten daarin werden
nog door de botanicus Jacob Breynius beschreven in een boekje met een lange Latijnse titel.
In zijn functie van curator van de Leidse universiteit heeft hij nauw contact gehad met
Arnoldus Seyen (1640- 1678). Die woonde
eerst in Gouda in een groot herenhuis met grote
tuin aan de Korte Gouwe te Gouda (dicht bij de

Portret van D. Hieronynus van Beverningh. Gravure
van A. Blooteling naar B. Vaillant 1679. Collectie
Prentenkabinet Stedelijk Museum te Gouda
Foto: Vierde Verzameling Bijdragen “Die Goude”
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Potterspoart). Bovendien had hij aan de
\
Turfsingel nog een grote tuin. Een ,van beide
1. Dat de gezondheidstoèstand èn eveneens de werkomtuinen moet de “aan de aanzienlijkste liefhebstandigheden in Gouda heel slecht waren, bewijst wel
het feit dat de gemiddelde levensduur in deze gemeente
.ber bekende kruidtuin” \ zijn geweest, waarin \
volgens Büchner ruim 21 jaar was, terwijl die in Londen
v e l e e n z e l d z a m e uitheèmse g e w a s s e n ’
40 jaar was.
gekweekt werden en die door Boerhave in een \
2. Het boekje is ook interessant voor diegenen die enige
kennis hebben van de huidige indeling van het plantenvan ziin boeken werd vermeld. Tot in het buirijk. Die is nu meer gebaseerd op de onderlinge vertenland was die tuin bekend. In Gouda beoe- \
1~ men
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ap van ae pramen. I oen 1
kenae
fende Seyen de geneeskunde uit. In 1670 werd \ ~~$$~ ,,t;eth.-m-;r=.
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hij in Leiden benoemd tot ~hoogleraar in de ‘,
‘van de planten gebaseerd op de overeenkomsten en ver‘schillen in de bouw van de planten, vooral van de bloekruid-’ en scheikunde en bovendien werd hij
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denswaard: De apothekers H. Hoefhamer en F.
Grendel, leden van de commissie, hadden toegestaan dat er aan hun huizen een kistje werd
geplaatst “volgens de voorschriften van de
geachte, op den hoeksteen der menschenliefde
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gebruik ge&hikt is. Deze \
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Gouda gevonden worden
E. Grendel, De ontwikkeling van de artsenijbereidkunde
in Gouda tot 1865 (1957).
J.G.W.F. Bik, Vijf eeuwen medisch leven in eey1
Hollandse stad (1955).
J. Schouten, Wie waren zij (1480).
Streekarchief Hollands Midden, Inv.nr. 1 .16.06
- Gc 23 en 24 - Plaatselijke commissie tot
geneeskundig toevoorzicht - Notulen van de
vergaderingen 1834- 1865.

derzoel
de stadsmuur aan de Vest het
waard zijn om te restaureren.
Het gaat om het gedeelte tegenover molen de Roode Leeuw.
Dit hele gebied is aan een
- gron-

het
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muur het nog waard is om gerestaureerd te worden, wil de
gemeente daar eerst onderzoek
naar doen. Daarom graaft de
gemeente de muur aan de kant
van het water binnenkort uit.
De gemeente is bezig met de
uitwerking van een herinrichtingsplan. Daarbij neemt de gemeente het plan van de Initiatiefgroep Raambuurt als leidraad.
Uit: Goudsche Courant; december 1995
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