
TIDINGE VAN DIE COUDE

Bos betekende in de middeleeuwen busch,
bush nl. struikgewas. In de rest van Nederland
komt de naam bos veelvuldig voor. Wat al
Wat bij al die bossen en wouden opvalt, is

i
dat zij veelal verbonden zijn met de aardrijks-
kundige ligging. Het is zelfs zo, dat sommige
woud- of bosnamen, plaatsnamen zijn
geworden.

In de naaste omgeving van Gouda komt het
woord “hout” niet voor.
Hout betekent eveneens bos.

Achtereenvolgens noemen wij in het
duingebied: -

Op de plattegrond, die de gemeente Gouda
De Haarlemmerhout (haar betekent hoog

voor de vreemdelingen plaatst, komt de
gelegen grond); Aerdenhout. Dit Aerden

aanduiding “Goudse Hout” voor. In het
heeft niets met grond te maken, maar valt

noorden van Reeuwijk, ligt het Reeuwijkse
terug op “anderen”, een naam die de

Hout, Er is zelfs al een recreatieschap met die
Haarlemmers gebruikten ter onderscheiding

naam. Ten slotte heeft de gemeente
van de eigen \ Haarlemmerhout,

Moordrecht volgens een k - ’ -rantenbericht  voor
Noordwii kerhout;

een pas ingericht bos, de .IuuI.I  L.~vyIIIv~Ln a a m  Mnet-hnllt I Kerkehout bij Óud Wassenaar;
Tf-  -..L _--L 1. . . -1-. . t . ..+.ALA. A..A1 vflr~rnflllr oetekent  aeiiiieuus.  “uclgerm.

voorgesteld.
Dit zijn dus drie recente voorbeelden van

het woord hout in de direkte omgeving van
Gouda, waar dit tot nu toe op de kaart niet
bekend was.

In 1861 noemde reeds van Vloten de wijze
waarop met de Nederlandse plaatsnamen
wordt omgesprongen “een droef gescharrel”.
En men gaat hiermede door tot op de dag
van vandaag.

In Zuid-Holland en met name in de
omgeving van Gouda komen enkele
“bos’‘-namen voor.
In de eerste plaats denken wij aan het
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genoemd naar een vroegere
het duingebied; Gouthoek, komt
Kaartboek van Oostvoorne.

ceeuwse  woord voor Houthoek
egen  bij de burcht van oostvoorne;
te bij Duinkerken. Als dit woord
í zou beduiden, kan het hier verder
Jhouwing  blijven,
ander blijkt dat de met bos
itrandwallen  van het oude
hap, hout worden genoemd.
iet  duingebied liggen onder meer:

woord woud, zoals in Berkenwoude,
Suutwoude (Krimpenerwaard), Hazerswoude,
Gelderswoude en Zoeterwoude.

- _____-I_-  &---xrt  (het hout op de scheiding)
en Berkhout, beiden bij Hoorn en bij
Hoogkarspel ligt Den Hout. Ook niet zo ver
llit  de kust ligt ten noordwesten van Sas van

Bij wouden moeten wij volgens Beekman
denken aan op veen groeiende bossen van
struikgewas, hoofdzakelijk elzen, wilgen
en berken. Nu hebben de berken in Berken-
woude niets met die boomsoort te maken,
want het betekent Bergwoude, nl. het bos bij
Bergambacht.

Meer naar het noorden vinden wij nog meer
woudnaam.
Naast woud komt hier de aanduiding bos
voor. Tussen Boskoop en Bodegravenlag het
Damse Bos. (Inderdaad liggend op de
Swadenburgerdam, zoals deze tot in het toen
nog hoger liggende veen verlengd was),

- _nt  (in Belgie) nog Boekhoute. Al deze
houten hebben als ondergrond zandige klei,
kleiig zand tot zware klei.
Ook in het overige deel van Nederland en
Belgie worden nog houten aangetroffen.

HnlitPn  ten oosten van Vreeswijk, Dit is

‘_

A  ALVUCV”)
gelegen op
uit zand af
Oosterhout
T  iechfi,,t  te

\

een verlande rivierarm, bestaande
gedekt door een dunne laag klei;
: bij Breda op zandgrond;

uIvuIIvuL  .dn  noorden van Helmond op lemig
zand; Kalmhout  en Boechout bij Antwerpen
op zanderig grond. ,

In de atlas van B,du  Roy, ca 1690, komt
voor ten westen van Woerden het Barrebos
(zie Zuid-Hollandse studien XIV),
In de Lekstreek van dr. Vink vinden wij in de
Krimpenerwaard nog het Beierse bos.

Iets verder ligt het Kralingse bos en de
Biesbos,
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Uit het bovenstaande kunnen wij conclu-
deren dat houten in het algemeen worden
gevonden op zandgronden bv. duingebieden
of anderige zanderige oorden. Waar dit niet
zo is vinden wij klei, zanderige klei of
lemig zand. Voor zover ik kan nagaan
komen zij nimmer voor in veengebieden.



TIDINGE VAN DIE GOUDE

Ik vraag mij daarom af of het gebruik van
het woord hout voor de aanduiding van bos
op veengrond wel zo gelukkig is. Ik heb dan
vooral bezwaar tegen de koppeling
Moerhout, waar het veen met het hout wordt
verbonden. Het gaat er op lijken dat alle in
deze omgeving te benoemen bossen de
naam hout zullen krijgen. Tegen zulk een
modeverschijnsel maak ik ernstig bezwaar,

Ten overvloede wijs ik er op dat in de
Tidinne van aoril  1987 een artikel staat van Was het sinds de troonsbestijging van

de Gaam”bos  verre de vo&e,,  . yI.
boven de aandllirlincl hnrlt

Ing.  ~.van ac

dr. A.&heyg&d,  getiteld “Het Goudsche koningin Wilhelmina in 1898 gewoonte
Bos”. Mijn conclusie is dan ook, dat in deze geworden haar verjaardag op 31 augustus
omgeving. historisch en tononymisch  gezien, in het gehele land uitbundig te vieren, .

‘llr vf-vijient, op die koninginnedag in 19 17 stond ieders
------b  -----* hoofd eigenlijk maar weinig naar feestvieren.

T f ‘XI  Bergè
Ook niet in Gouda.

Hoewel Nederland niet aktief was betrok-
ken bij de Eerste Wereldoorlog, waren drie
jaren van tnobilisatie in het dagelijks leven’
duidelijk merkbaar geworden. Voedsel-
rantsoenen, gebrek aan kolen en gas,
schaarste van aardappels (voor veel arme ’ \
,gezinnen het voornaamste voedsel) en een
,elke,dag  terugkerende ergenis:  het kleffe zgn.
wittebrood, grauw van kleur door de toe-
gevoegde grote hoeveelheid zemelen,- ._LI -:,.*  :,  ,3, l,~&“C, .  . .  .  .  ..-.+rr An nr.-k,-arAn .f,,  .- AI
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Reeds een jaar tevoren, op 14 juni 1916.
was er door de Goudse bevolking voor het
stadhuis op de Markt een betoging gehouden
waarbij men protesteerde tegen de hoge
kosten van het levensonderhoud.

Dank zij een initiatief van de lste luitenant
L. J. P. N. A. Bouman om op 31 augustus 1917
in Gouda een legerdag te organiseren, werd
dit toch een feesidag,waarocer  nog dagen
lang werd gesproken.

I De ornanisätie berustte bii het plaatseliik
bestuur van  de vereniging “Óns Leger”,-->--
verteaenwoordirrd  door de heer 1. IJssel de
Schebper,  direcieur  van de Goudse kaarsen-
fabriek.

De biizondere  dag werd op de avond ervoor
ingeleid”met  een coñcert  door de Koninklijke
Militaire Kapel van het regiment Grenadiers

I
en Jagers.

Dit vond plaats  in de tuin van de socigteit-_-_-
“Ons Geno&gen” aan de Boelekade, o.l.v.
de kapitein-dirigent N.A. Bouwman.

afgestemd Öp de muzikale smaak  van de
aanwezige militairen zowel als van het
burgerpubliek en werd met een luid applaus
beloond. Door de heer IJssel de Schepper werd
de dirigent een lauwerkrans. omgehangen.

De weergoden hadden echter minder
feestelijke plannen voor de volgende dag

I Het ten gehore gebrachte programma was

in petto. Het oraniezonnetje  liet zich slechts
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