
TIDINGE VAN DIE GOUDE

tensingel was de-wasserij De Dt?e  Notenboomen Of deze steeg toen al nietme& bestond, valt er ech-
en het laatste gebouw van het Jaagpad de blekerij ter niet uit op te maken. Mogelijkerwijs is het
Het Vergulde/Springende  Paard - enkele jaren
geleden gesloopt - met daarnaast een woonhuis dat

gewoon een weg geworden tussen de bleekvelden,
de weilanden en de bebouwing langs de Kromme

rond 1908 uit het straatbeeld is verdwenen. Ten
noorden van deze blekerij lagen een steegje of
kade, huisjes, een tuin en kleine pakhuizen. Voorts

Gouwe. Drie maanden later, op 25 maart 1803 ver-
koopt Jan Mauritius van Kempen zijn (zevende)
part in de blekerij aan de andere belanghebbenden

lag er nog een blekerij, de voorganger van de
Amsterdamse blekerij, die na 1890 is voortgezet op
de Kattensingel. Thans maakt het grondgebied van  \

in de compagnie “).  De blekerij wordt tot 28 mei
1818 geleid door G. Sillevoldt.

-
laatstgenoemde blekerij deel uit van het terrein van \_
de Goudsche Machinefabriek. Achter genoemde
percelen liep een wegie  genaamd de Jan Catten- De familie  Sillehldt

creèlesteeg waaraan eveneens een blekerij lag. Bij de aan-
leg van de Nieuwe Gouwe, beter bekend als de
Nieuwe Vaart, zijn zowel de blekerij als de Jan Cat-

G. Sillevoldt werd te Vreeland  geboren en 1
zijn beroepsopleiding in de katoendrukkerij/blek~
rii Vredehorst te Vreeland  onder Kortenhoef. In

tensteeg  geheel verdwenen. Het -onderzoek dat deze omgeving waren veel katoendrukkerijem’ver- \
naar deze blekerij is ingesteld, leidt naar een voor-
aanstaande Goudse familie en daarmee naar het

verijen en blekerijen uit Amsterdam gevestigd, zo

Oude kerkhof aan de Prins Hendrikstraat.
ook deze die eigendom was van H.R. Sprenkelman
& Comp., kooplieden te Amsterdam. Met de ver-

De blekerij aan  de J& Càttensteeg
koop van dit bedrijfverhuist Sillevoldt naar Gouda

\ en wordt meesterknecht en ontwerper in de bleke-
Vast staat dat reeds in 1743 een blekerij is geves-

tigd aan de Jan Cattensteeg. Op 9 oktober 1801 ver-
rij/katoendrukkerij aan de Jan Cattensteeg.

_’ Opnieuw is hij gedwongen te verhuizen als A. van
kopen Bastiaan Smits en zijn echtgenote Maria
Snelleman aan Ary  Snelleman en Maarten de Jong

Bergen & Comp. de blekerij/katoendrukkerij in

een derde part in een huis en erf’zijnde een bleeke-
1818 verkopen. Sillevoldt vertrekt naar Kralingen
onder Rotterdam om daar te gaan werken in de uit

rij, met een thuijn en vijf bleekvelden daeraen 1720 stammende katoendrukkerij en blekerij Non
behorende, staende ende  geleegen  buiten Potters-
poort in Jan Cattensteeg aen de noordzijde van de

Plus Ultra aan de ‘s-Gravenweg. In 1839 koopt hij
het bedrijf dat wordt voortgezet onder de naam \

Cromme Gouwe, strekkende de drie voorste
bleekvelden voor van de Kromme Gouwe tot agter

Hollandsche Katoenfabriek G. Sillevoldt. In 1871,
Sillevoldt is dan 73 jaar oud, trekt hij zich terug uit

in de Dwarssloot, belent  ten oosten Hendrik van het bedrijf dat wordt omgezet in een naamloze
Wijmen C.S.,  en ten westen de Jan Cattensteeg, en vennootschap. De katoendrukkerij wordt in 1920
de twee agterste bleekvelden, strekkende in de opgeheven en voortgezet als kruidenmalerij en
lengte van den eigen van Arnoldus van Asten tot
den eigen van Dirk Grond, belend ten zuijden de

rijst- en peulvruchtendrogerij. Thans is het bedrijf
in Papendrecht gevestigd, waar het zijn produkten

Dwarssloot en ten noorden de Bloemendaalsche verkoopt onder de naam Silvo.
wetering’ l). Vermeldenswaard is dat zich in het Historisch

De reden waarom is niet bekend, maar reeds op Museum te Rotterdam nog stukken bint bevinden, ’
7 januari 1803 verkopen Maarten de Jong en Ary afkomstig uit de katoendrukkerij aan de ‘s-Graven-
Snelleman de blekerij met bleekvelden aan Jan weg. Hierop is een soort weerkalender aangebracht
Mauritius van Kempen, Jacob Weldijk,  Hendrik die informatie verstrekt over de weersomstandig-
van Meerten,  Johannes Hermanus Krom, Frederi- heden in de jaren 1785 tot 1835, zij het met enkele
cus van Teutem, Jacob Bleuland  en Adrianus van
Bergen, die tesamen  een compagnie vormen *).

hiaten, Tevens is aangeven wanneer de seizoen-
arbeiders kwamen en gingen.
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‘ Jaagpad
!.  Kattensingel
1. Groene kade
1. De Drie Notenboomen~
;. Jaagpad
i. Blekerij
‘.  Restanten’ Jan Catt&steeg

8. Blekerij Het Vergulde/Springende  Paard \_
9.  Singel \

\

10. Toegang tbt de Turfsingel
ll. \ Blekerij/katoendrukkerij Van Bergen ‘&  Comp.
12, Woonhuis Maarten de Jong
13. Woonhuis
14. Bloemendaalse wetering
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De familie Van  Bapn IJzendoom
De in Rotterdam geboren AdrianusvanBergen,

een van de deelnemers in de compagnie en der-
halve mede-eigenaar van de blekerijlkatoendruk-
kerij aan de Jan Cattensteeg, trouwt op 8 juli 1782
met de uit Gouda afkomstige Hendrica Wester-
veld. Hij wordt burgemeester van Gouda en is als
zodanig zeer geliefd bij de bevolking. Dit blijkt wel
als hij voornemens is af te treden om lid te kunnen
worden van de Gedeputeerde Staten van Holland.
Via een handtekeningenaktie slaagt de bevolking
erin Van Bergen als burgemeester te behouden. Hij
wordt opgevolgd door Nicolaas IJzendoom en
deze weer door zijn zoon mr. Albertus Adrianus
van Bergen IJzendoom.  Laatstgenoemde woont in
het pand Oosthaven 68, genaamd de Sterke Sam-
son. Bij zijn overlijden op 16 januari 1895 legateert
hij de gemeente Gouda de achter zijn woning gele-
gen tuin ten einde die bij de ‘openbare wandeling’
te voegen plus een bedrag van fl. 40.000,- ‘om daar-
voor aan te leggen eene wandelplaats op eenige
afstand van de bebouwde kom der gemeente, die
men van twee kanten kan bereiken, zoodat men
niet langs denzelfden weg behoeft terug te keeren’
“).  In de gemeenteraadsvergadering van 22 januari
1895 wordt dit legaat aanvaard inclusief de daaraan
verbonden voorwaarde dat de graven van de fami-
lies Imans, Van Bergen, IJzendoom en Van Bergen
IJzendoom,  gelegen op de Algemene begraaf-
plaats aan de Prins Hendrikstraat, ‘ten eeuwigen
dage’ door de gemeente zullen worden onderhou-
den.

Tot slot
Op 17 september 1990 heeft het bestuur van de

Oudheidkundige Kring ‘Die Goude’ zich tot het
college van burgemeester en wethouders gericht
met het verzoek om de Oude (Algemene) begraaf-
plaats op de monumentenlijst te plaatsen. In aan-
sluiting hierop wijs ik op het besluit van de
gemeenteraad van 22 januari 1895 waarin is beslo-
ten het legaat van mr. A.A. van Bergen IJzendoom
te aanvaarden. Dit betekent dat ook moet worden
voldaan aan de voorwaarde die hieraan is verbon-
den. Mogelijk een eerste stap op weg naar een beter
onderhoud, leidend tot de handhaving van het
Oude kerkhof.

Vemntwoording

Noten :
(‘)  Streekarchief Hollands Midden (SHM), Rechterlijk

Archief (RA), 388 (Eigenboek 1798-1804),  fol. 156.
(z)  Idem, fol. 196 vo.
(3) Idem, fol. 204 vo.
(‘)  SHM, Verslag van het behandelde in den Gemeenteraad

van Gouda 22 januari 1895.
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Henny van Dolder

De gezondheidszorg in Gouda. maal in de historie van het Gasthuis sprake van de
Wat betreft de zorg voor de zieken zal de situatie aanstelling van vier verpleegsters “voor de somma

in Gouda in de loop der eeuwen niet veel verschil- van 30 cents per dag”. Voor de verpleging van twee
lend zijn geweest van die in andere steden. De krankzinnigen werd bovendien een ziekenoppas-
negentiende eeuw werd het begin van een tijd ser gevraagd. Deze verbetering was echter maar
waarin de ontwikkeling en het karakter van het zie- van tijdelijke aard, want in 18.54 werd voorgesteld
kenhuiswezen grote veranderingen zouden onder- om zaalwakers en waaksters aan te stellen tegen
gaan. Opname in een verpleeginrichting was tot een jaarvergoeding van 20 à 25 gulden, benevens
dan toe een gunst, die door de overheid werd toe- kost en inwoning.
gestaan en dan nog slechts voor de allerarmsten. Grote problemen deden zich voor bij het uitbre-
Het Catharina Gasthuis was in Gouda eeuwen ken van een epidemie. In 1848, tijdens een cholera-
lang de enige inrichting die aanspraak kon maken epidemie, was het Gasthuis te klein om het aantal
op de naam van ziekenhuis in de ruimste betekenis patiënten te herbergen en werd de ziekenzaal van
van dat woord. Het verschafte aanvankelijk vooral het St.-Elisabethgasthuis aan de Kleiweg, ook wel
onderdak aan zwervers en passanten met nadruk Oude Vrouwenhuis genoemd, snel gereed
op de sociale zorg. Pas in 1832 was er voor de eerste gemaakt voor de verpleging van cholerapatiënten.


