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Goudse Hofjes van barmhartigheid (3) 
- Het Swanenburgs Hofje -

Henny van Dolder-De Wit 

Het wordt bijna een vaststaand gegeven: ook aan de Spieringstraat wijzen ontbre
kende huisnummers op de aanwezigheid van een al dan niet meer aanwezige ach
terliggende bebouwing. Op huisnummer 21 volgt 45, dus is het tijd om eens op 
onderzoek uit te gaan. Bij de vorige afleveringen over Goudse hofjes lag de nadruk 
respectievelijk op de activiteiten van de diakonie in relatie tot de hofjes en op het 
testament van een stichter. Deze keer wordt aandacht besteed aan herbouw en 
renovaties, wat interessante gegevens oplevert betreffende enkele huizen aan de 
Spieringstraat en de inrichting van het hofje. Dat is tevens in de geest van het . 
thema dat dit jaar werd gekozen voor Open Monumentendag: het wooninterieur. 
Het Swanenburgs Hofje (aan de Groeneweg 42) is een van de drie hofjes die de 
diakonie volgens testamentaire bepalingen beheerde. Wanneer de diakonie dat had 
gewild was er in 1781 nog een hofje aan hun beheer toegevoegd: toen kwam er 
een verzoek om de administratie van het 'Harthofje' aan de Nieuwehaven aan hun 
over te dragen, waarvoor - om financiële redenen - werd bedankt. Ook dit wordt 
kort gememoreerd 1. 

Het testament 
De geschiedenis van het Swanenburgs Hofje begint ruim driehonderd jaar geleden. 'In 
den jare onzes Heeren Jesu Christi 1689, op den 27sten <lach der maende april' laat 
Elisabeth Nathans Bars, weduwe van de houthandelaar Noach Cornelisz Swanenburgh 
(begraven op 10 februari 1688), bij notaris Laurens Balbian haar laatste wil beschrijven. 
Zij vermaakt bij die gelegenheid 
de geldelijke opbrengst van 
haar bezittingen aan de diaconie 
van de Goudse Hervormde 
gemeente2.. In het testament 
wordt nauwkeurig beschreven 

De handtekening van Lijsbeth Nathans Bars onder het testament uit 1689. 

waarvoor het geld bestemd is: de aankoop van een 'bequaem erff' (geschikt terrein) om 
daarop te bouwen twaalf huisjes, alle even groot, met in het midden een bleekveld, tot 
gebruik van alle bewoonsters. De huur van een 'bequaem getimmert burgershuys' aan 
de Spieringstraat wordt bestemd voor de kosten van onderhoud en gratis bewoning 
door 'oude, eerlijke vrijsters of weduwen, allen lidmaat van de gereformeerde kerk'. 
Naast het huis moet een toegangspoort komen met een ronde boog en daarboven een 
'hardtsteen' waarin gebeiteld 'een burchjen met eenigen swaentjes rontom', naar voor
beeld van de (verdwene_p) grafzerk van Noach Swanenburch in de Sint-Janskerk3. 
Dit poortje wordt tot 1931 beschouwd als de hoofdingang tot het hofje. Op het 
achterliggende terrein worden de huisjes gebouwd. 
De toewijzing van zes huisjes is 'voor altijt ende eeuwich' toevertrouwd aan de diaconie, 
de andere zes aan door haar benoemde executeurs: dominee Sebastianus Borstius, 
ouderling Thomas van der Wegh en diaken Jacobus Sceperus. De laatste wordt al 
spoedig opgevolgd door diaken Thomas Struis. Daar zij allen leden zijn van de kerken
raad wordt er geen onderscheid gemaakt wie welke huisjes toewijst. 
Daarna volgt de opsomming van een.aantal voorzieningen die de executeurs moeten 
uitvoeren, zoals het regelen van haar begrafenis: Lijsbeth wordt op 5 juli 1692 ,in de 
Sint-Janskerk bij haar man begraven. 
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Het hofje in de zeventiende eeuw 
Als de aardse goederen van Lijsbeth Nathans in vreemde handen zijn overgegaan, 
kopen de drie executeurs op 26 juli 1692 een huis met erf aan de Spieringstraat 'tot 
aan de zijl'4 van de Groeneweg; het maakt deel uit van wat werd aangeduid als 'Het 
Verbrande Erf'S. 
In 1693 begint de toewijzing van de huisjes, wat door de koster van de kerk bij 
vrouwen die daarvoor in aanmerking komen persoonl~jk wordt aangezegd. Het wordt 
nog korte tijd aangeduid als 'Lijsbeth Nathans Erf'. Tot ver in de twintigste eeuw krijgen 
talrijke Caatlijntjes, Dirckjes, Jannetjes en Marrigjes een gratis dak boven hun hoofd, 
waarvoor zij bij het in ontvangst nemen van de huissleutel de kerkenraad persoonlijk 
hun nederige dank betuigen. 

Het hofje in de achttiende eeuw 
Er zijn meer dan genoeg 'pretendenten', een huisje is nog maar nauwelijks ontruimd, of 
de volgende bewoonster is al aangewezen, soms door loting. De vrouwen verlaten het 
ho(je slechts in het uiterste geval, als zelfstandig wonen onmogelijk is geworden. 'Terwijl 
Ariaentje Willems door beroertheyt en Maria Jans door swakheyt uyt haare huijsjes op 
het Swaanenburger hofje zyn uijtgegaan en deselve hebben vacant verklaart, soo zyn 
daarop van de Eerwaarden kerkenraad met die twee wooningtjes begiftigd Marytje 
Anthonis en Jannetje Huygens' , zo melden de kerkenraadsnotulen van 9 april 1705 . 

. Bewoning van een huisje door meer dan één persoon wordt zelden toegestaan: Lijsbet 
Jacobs en Grietjen Geerloffs krijgen toestemming 'om een huijsje met malkanderen te 
bewonen', maar wanneer er een ander woninkje vrij komt, moet een van de twee ver
huizen. De diakenen zien er op toe dat er een goede sfeer heerst op de hofjes: als Janne
tje Meijbosch in 1 726 de sleutel van haar huisje in ontvangst neemt wordt zij door de 
voorzitter van de kerkenraad vermaand'[ ... ] tot ruste en ordre met diegeene die daar 
mede woonen'. Sara van der Burgh krijgt toegang'[ ... ) met recommandatie van een 
vreedzaam en stil leven met de andere vrouwen'. Zo kabbelt het leven in het hofje 
voort, vanaf de tweede helft van de achttiende eeuw zijn de gegevens schaars. De toe
wijzing van de huisjes wordt dan aangetekend in kleine boekjes. 

Aantekening uit het 'hofjesboekje' van de diako11ie. 
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Nadat als gevolg van de Franse over
heersing de geldmiddelen aanmerkelijk 
z~jn geslonken, onderzoekt de diakonie 
op welke onderdelen kan worden bezui
nigd. Hierbij komen ook de twaalf ton
nen turf ter sprake, die de bewoonsters 
van het hofje jaarlijks ontvangen. Omdat 
het testament van Lijsbeth Nathans is 
zoekgeraakt raadpleegt men geschreven 
informatie: de Stadsbeschrijving door 
lgnatius Walvis uit 17146. Die is echter 
zeer summier wat het Swanenburgs 
Hofje betreft en ook niet geheel 
betrouwbaar. De doorgaans goed inge
lichte pastoor spreekt van 'zestien huis
jes op den grond van 't verbrande St. 
Margar.ite Klooster[ .. .]'. Wel wordt hun 
duidelijk dat tegenover de uitgedeelde 
turf geen inkomsten staan. Daaruit blijkt 
de onbekendheid met het testament, 



waarin werd bepaald dat wanneer er geld uit de verhuur van het huis aan de straat zou 
overblijven'[ ... ] daervoor sal turff ofr linnen gecocht ende aende voorschreven bewoon
sters uijtgedeelt werden'. Op 1 augustus 1694 is toen besloten om 12 tonnen turf per 
jaar te laten bezorgen. Zo lang het financieel mogelijk is, zo nemen de diakenen zich 
voor, zal met deze gewoonte niet worden gebroken. 
In 1797 is de kerk verplicht om aan de municipaliteit (naam voor het stadsbestuur in 
de Franse tijd) opgave te doen van haar bezittingen. Bij het Swanenburgs Hofje staat 
genoteerd: 12 huisjes en een huis aan de Spieringstraat. 

Het huis aan de Spieringstraat 
Behalve het hofje heeft ook het 'bequaem getimmert burgershuys' aan de Spieringstraat 
zijn eigen geschiedenis. Als de eerste vrouwen in 1693 hun hofjeshuisjes betrekken, 
wordt het bewoond door een van de executeurs, dominee Sebastianus Borstius. In 
1713, als dominee Ketel zijn huur beëindigt, berekent de diakonie de kosten die zijn 
verbonden aan de verbeteringen die in de huurovereenkomst zijn vermeld. Het wordt in 
datzelfde jaar bestemd als woonhuis voor de nieuw-beroepen predikant Laurentius 
Steversloot, maar die vindt het kennelijk minder geschikt. Daar denkt zijn collega, 
dominee Bernardinus de Moor anders over, hij tekent een huurovereenkomst voor de 
tijd van drie jaar, maar heeft wel enkele wensen: '[ ... ] mits dat de groote zyd-kamer en 
de achterkamer behangen worden en in de laatste een Engelse of Luijckse schoorsteen, 
mitsgaders twee Engelse ramen gemaakt werden'. Het werk wordt verricht onder toe
zicht van drie diakenen, waarna de predikant grif accoord gaat met de jaarlijkse huur
som van f 135,-, in 1715 wordt dat verhoogd tot f 150,-. Dominee De Moor woont er 
tot 1732, dan koopt hij een huis en neemt 'de commandeur' Melchior Snels er zijn 
intrek. In 1748 is het opnieuw een De Moor die het huis huurt, nu echter de bekende 
en op medisch gebied actieve stadsdoctor, Bartholomeus Hermannus7. 
Aan de straatzijde worden drie kozijnen voorzien van Engelse schuiframen: De Moor is 
bereid een jaarlijkse huur van f 150, - te betalen, maar zou graag zien dat de achter
bovenkamer door een houten schot in tweeën wordt gedeeld. De diakonie vindt echter 
dat ze nu wel genoeg geld aan het huis heeft gespendeerd (f 649,-), waarop de doctor 
besluit zelf de benodigde 170 gulden neer te tellen, oÏn de twee bovenkamers te reali
seren. Ook hij koopt in 1749 een huis en doet zijn huur over 'aan de juffrouwen Kip'. 
Die verblijven er maar kort en in september 1754 komt 'èapitein' Adriaan van der Does 
er wonen. Hij wil in de binnenkamer graag nieuwe kozijnen met schuiframen en 
blinden, zoals in de achterkamer. De diakonie gaat accoord, onder voo1waarde dat hij 
het huis voor J 160,- nog zes jaar huurt. In 1757 betaalt de weduwe van de 
Zwammerdamse predikant Gerard Aemilius j 85,- per jaar. In 1796 is de huur weer 
gestegen tot f 100,- per jaar. Met het ingaan van een nieuwe eeuw treedt ook het verval 
binnen en uiteindelijk krijgt het huis een bestemming als Bestedelingenhuis. 
In 1839 kunnen voorbijgangers de metselaar Schluter bezig zien met de bouw van een 
huis naast dat van de d(akonie. Hij krijgt permissie om'[ ... ] gaten in dit hui.s te maken, 
ten einde daarop eenige bindten te doen rusten'. In 1848 is het erg verwaarloosd, maar 
desondanks meldt zich een huurder. De diakenen denken een slimme oplossing te heb
ben bedacht: de man mag er drie maanden gratis wonen en na die tijd tegen een gere
duceerde huurprijs. Daartegenover staat dat hij verplicht is om het behoorlijk schoon te 
houden en te zuiveren van ongedierte 'dat daar in grote menigte aanwezig is'. De man 
bedankt echter voor dit genereuze aanbod, waarna de broeders zelf de handen uit de 
mouwen steken. Zij krijgenf 73,50 voor de aankoop van '700 stuks bossen teen 
(kennelijk voor bezems) die zij nodig hebben om het Bestedelingenhuis te zuiveren'. 
'Dat geld komt weer terug', zo menen zij, 'want na gebruik kunnen de bossen yoor 
dezelfde prijs worden verkocht'. 
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Ondanks de grondige schoonmaakbeurt komt er geen huurder opdagen. Er staan in 
Gouda veel huizen leeg en bovendien ziet het er onaantrekkelijk uit. Na een jaar besluit 
men om het af te breken en op die plaats drie kleine huisjes te bouwen. De kosten wor
den geschat op J 9 14,- na aftrek van 240 gulden die de vrijgekomen sloopmaterialen 
opbrengen. De architect A. Koorevaar maakt een bestek en tekening en de geschiedenis 
van het oude huis komt tot een eind. 

Op 28 april 1849 vindt de aanbesteding plaats in de consistoriekamer van de Sint
Janskerk, waarvoor elf 'gereformeerde timmerbazen' zijn uitgenodigd en zeven dito 
metselaars. Bij opslag vanaf een bedrag van 700 gulden wordt door de metselaar 
A. Schouten bij J 870,- 'mijn' geroepen, nadat hij de namen van twee borgen heeft 
genoemd, wordt het werk hem ter plaatse gegund. Het bestek wordt door de aannemer 
en de borgen getekend en 'in de groote kast' van de diakonie gedeponeerd, Schouten 
krijgt een kopie. 
In ieder huisje komen twee stookplaatsen, een bedstee en een schoorsteenmanteltje, de 
voorhuisjes en keukens worden belegd met blauwbakken tegels. De huur wordt vastge
steld op 70 cent per week. Inmiddels hebben zich al drie gegadigden gemeld. Als een 
van hen zich terugtrekt, wordt zijn huis verhuurd aan kleermaker De Bruin. Bij het fijne 
handwerk dat hij verricht is goede verlichting onontbeerl~jk en in 1850 vraagt hij of er 
gaslicht in zijn woning mag worden geïnstalleerd. Dat is geen probleem, mits hij het zelf 
betaalt. Vanaf 1866 kan men in de Adresboeken van de stad Gouda de bewoners van de 
huizen tot halverwege de twintigste eeuw volgen. 

· 1n 1931 worden de drie huizen aan de Spieringstraat afgebroken, waarvoor nieuwe (nr. 
17-19-21) in de plaats komen met in het midden een portiek, waarb~j de toegangspoort 
tot het hofje vervalt. Diaken Sibbes legt de eerste steen; het werk wordt voor J 11.348,
uitgevoerd door de firma gebroeders Middelkoop, die ook het metselwerk voor hun 
rekening nemen. De firma C.J. Revet aan de Oosthaven verzorgt het schilderwerk, als 

De huisjes aan de Spieringstraat in 1925 met het toegangspoortje naar het hofje. Geheel Hnks is nog net 
het pand van bakl?er G. Verkaaik te zien, die ook brood bakte voor het weeshuis. Foto: AHGG 
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loodgieter is K. Rabouw, die zijn bedrijf aan de Raam heeft, aangesteld. De huur 
bedraagt dan.f 364,- per jaar. 

Het raadsel van de gevelsteen 
In zijn boekje 'Goudse Gevelstenen' vertelt Theo de Jong 
dat de gevelsteen van het Swanenburgs Hofje omstreeks 
1900 werd teruggevonden in de muur van een tuinhuis 
aan de Oosthaven 18. De toenmalige bewoner, de heer A. 
Spruyt die de steen kennelijk veilig wilde stellen, besloot 
hem af te staan aan de diakonie, maar die toonde geen 
belangstelling. Eenzelfde ervaring deed hij op bij de 
commissie die het beheer voerde over het Stedelijk 
Museum, toen in gebouw Arti Legi aan de Markt (nu 
VW kantoor). Spruyt liet de steen toen schoonmaken, 
polychromeren en inmetselen in een muur van zijn bin
nenplaats. Toen die werd afgebroken kwam de steen 
terecht in het museum-depot, waarna de toenmalige con
servator G.C. Helbers hem een plaatsje gaf in de muur 
van de museumtuin. 
De vraag is: wanneer is de steen verdwenen? Toen in 
1848 de drie huisjes aan de Spieringstraat werden 
gebouwd, gaf metselaar Schouten de kosten op 'voor het 
maken van een gevelsteen boven het poortje, zoals 
bedoeld door Lijsbeth Nathans'. Een gebeeldhouwde 
steen zou 34, 30 of 9 gulden kosten, 'de laatste alleen 
glad, zodat daarbij het verven van de Burgh en zwanen 
zou komen'. Dat bewijst dat de gevelsteen dan niet 
(meer) boven de ingang staat. De diakenen vinden 34 

De gevelsteen in de tuin van het Stedelijk 
'Museum Het Catharina Gasthuis'. 
Foto: ].K. Verhuist. 

gulden te veel 'voor eene zoo weinig beteekenenden zaak' en besluiten 'om daarom te 
plaatsen een steen van dezelfde soort als daar vroeger voor stond (!) met dit onder
scheid, dat inplaats van de figuurlijke afbeelding van de naam van de schenkster van 
dat hofje, de naam zelve daarvoor zal gesteld worden en alzoo 
daarvoor zal gebeiteld worden in steen: ZWANENBURGSCH 
HOFJE'. Voor twaalf gulden neemt de steenhouwer /::'..,,. 
A. Koorevaar deze taak op zich. . 
Wie de gevelsteen Gaartal 1693) in de museumtuin • 
bekijkt, ziet dat die eigenlijk wel erg kolossaal is ' · 
voor zo'n bescheiden poortje. Aan de onderzijde 
ontbreekt het woord 'Hofje'. Een interessante 
gedachte is dat het ingangspoortje aan de 
Groeneweg Gaartal 1692) eerst aan de 
Spieringstraat heeft gestàan. Het burchtje met 
de zwaantjes komt wat betreft de af metingen 
ook beter overeen met een afbeelding op een 
grafzerk. 

Het hofje in de negentiende eeuw 

,. 
De bovenzijde van de ingangspoort van het hofje aan 
de Groen.eweg 42. 

In 1830 wonen er vijftien vrouwen in leeftijd variërend van 36 tot 74 jaar. ln 1840 zijn 
dat er dertien tussen de 38 en 84 jaar. Ongure individuen weten het hofje ook te 
vinden: in 1846 blijkt dat er 70 pond lood van de huisjes is ontvreemd, waarvan de 
diakenen bij de politie aangifte doen. In 184 7 is het onduidelijk wiens plicht het is om 
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de zijl aan de Groenweg te mimen. Dergelijke waterloopjes, waarvan er in Gouda veel 
waren, konden vooral in de zomermaanden een hinderlijke stank verspreiden vanwege 
het afval dat in de ondiepe slootjes werd gedumpt. In 1849 wordt er één bouwvallig 
huisje afgebroken, twee andere verkeren in een slechte staat. In 1850 stelt 
een 'onbekende' f 200,- beschikbaar om de door Johanna 
Blom en Aagje den Ouden bewoonde huisjes een opknap- ~ -

beurt te geven. . d' .. _\ \ 

het duister, want in 1891 vragen enkele bewoon- / _ _i \ 1 
sters of er een lantaarn geplaatst kan worden, zij j / · \ \ 
beloven zelf voor de olie en het onderhoud te 1 \ 1 
zorgen. Het hofje verkeert dan in een bouw- JÎ /~ \ \ \ '. 
val~ige staat, wat leidt tot een algehele reno- 11 \ ~ ' 1.,\ 
vaue m 1892. De gemeentebouwmeester / , \ '·s · 
L. Burgersdijk maakt een bestek met \ · , 
tekening, dat tien dagen ter inzage ligt .. , _____ \· 
'voor alle protestantse timmerbazen'. :;, -:;., 
Het werk wordt gegund aan aannemer '' · -/i 
D. Amesz, die metf 3.765,- de laagste -- ~ ,{It :J 
inschrijver is; de vrouwen krijgen tijde- li ··, · :',,,..-~ 1 

; , .. ,· 11 

_ lijk elders onderdak. Uit de beschrijving -j·:j: . __ i.:i,- · ii !, 

bij het bestek krijgt men een goede -
indruk van de inrichting van het hofje, ,,;'1:,; : 1 i 
dat na die t\jd nog maar weinig is veran- ! _:_r::::i i ·1 

1 --- ' ' derd. 1 - 1. 

l 

Er zijn dan twee bleekvelden, • ,.,A.,~·· .. , ... - , r ••• __ ~- - - ---, -~t:=_ ~ c=.::-_ 
die worden opgehoogd en · •.•d,.,,. ··"··<(

1 
---,c.;..., ______________ ...;....,1 ,,. ~ .. :)h· .... ~., .... , _ J 

opnieuw belegd met graszo- ::.:: t:;~:~..'tS:;·:.·"'~ 
den. De 15 meter lange 
doorgang van de Spierings
traat tot aan de Groeneweg 
wordt, met gebruik van de 
bestaande gele IJssel
steentjes, opnieuw bestraat. 
Bij de ingang van elk huisje 
komt. een tochtportaal en 
een kwart wenteltrap met 
15 treden en ronde ijzeren 
leuningen. Boven aan de 
trap zorgt een e~nvoudig 
houten hekje voor de veilig
heid van de bewoonsters. 
Onder de trap is een kast en 
in de kamer een bedstee met 
'pottenplank', eronder · 
bevindt zich een bergruimte. 
De ramen worden schuif
baar gemaakt. 
De 'buitenplee' wordt geheel 
uit baksteen opgetrokken en 

Dwarsdoorsnede van een huisje volgens het bestek van L. Burgers
dijk uit 1892 met rechts de bedstede. 

i 
i__J 

···- -··-·- ~---·- .... ---------, 

0 

Plattegrond van een huisje, id.em. 
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aangesloten op het hoofdriool. Hij is gedekt met 
'goede oude pannen' en van binnen wit gepleisterd, 
met een vloer van blauwe tegels. De 'zitplank' van het 
p1ivaat bestaat uit grenenhout met een rond afsluit
deksel. Licht en frisse lucht komen binnen door een 
raampje, voorzien van Frans glas, dat sluit met een 
haakje. Voor deze sanitaire voorziening heeft de huur
der van het huis aan de Spieringstraat een deel van 
zijn erf afgestaan. Bij die gelegenheid wordt door 
middel van éen standpijp ook waterleiding aangelegd, 
kosten: .f 29,25, waarvoor de bewoonsters vijf cent 
per week betalen. Bij hun terugkeer is er veel ten 
goede veranderd! Een gedenksteentje in de zijmuur 
van het huisje nr. 1 (waarvoor de Goudse steen
houwer Polet zeven gulden in rekening bracht) 
herinnert aan deze verbouwing. 

De nadagen van het hofje 
Terwijl de diakonie bezig is om het Vrijthofje en het 
Jongkindshofje te verkopen, is dit wat betreft het 
Swanenburgs Hofje niet aan de orde. In 1958 wordt 
een van de huisjes ingericht tot kledingmagazijn van 
de diakönie en in 1961 betaalt iedere bewoonster 
f 10,-. per maand voor het gebruik van water en De namen van enkele bewoonsters na 1892. 
elektriciteit. In 1963 wordt het hofje gerestaureerd en 
gemoderniseerd: na verwijdering van de buiten-plees wordt er nóg een huisje ontruimd, 
daarin komen twee w.c.'s en een wasruimte. De bedsteden worden gesloopt, de aanrech-
ten voorzien van een granieten blad, er komen boardplafonds en de 
h.üi~jes krijgen nieuw behang en een verfje. Tijdens de werk
zaamheden komen veel gebreken aan het licht, zodat de opknap
beurt langer duurt dan verwacht. 

De huidige bestemming van het Swanenburgs Hofje 
Een tweede ingrijpende verbouwing vindt plaats in 1984, naar 
ontwerp van Architecten bureau Bob van Beek te Warmond. 
De bestaande situatie wordt zoveel mogelijk gehandhaafd met 

De dakkapellen aan de achterzijde van de huisjes 
vergrootten de woonruimte. Bouwtekening 
Architectenbureau Bob van Beek (1984). 

verbetering van het 
wooncomfort, zoals 
de toevoeging van 
een dakkapel áan de 
achterzijde, om ook 
de verdieping van de 
huisjes bewoonbaar 
te maken, hier komt 
onder meer een 
douche. Met de werk
zaamheden rond deze 
verbouwing is een 
bedrag gemoeid van 
712.000 gulden, 
waarvan de diakonie 

De indeling van de zolderruim
te. Bouwtekening Architecten
bureau Bob van Beek (1984). 
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· 380.000 gulden voor haar 
rekening neemt. In plaats 
van 'weduwen en oude 
eerlijke vrijsters' zijn dan 
in de huisjes grotendeels 
mannelijke bewoners te 
vinden, die om een of 
andere reden begeleiding 
nodig hebben. . .. en daarna. 
Het hofje biedt sinds 1980 
een fraai onderkomen aan de interkerkelijke Stichting Christelijke Hulpverlening (SCH), 
die er in nummer 7 een eigen kantoor bezit, twee huisjes voor tijdelijke bewoning en 
acht woninkjes voor een zekere beschermende huisvesting. Bij dit laatste moet worden 
gedacht aan mensen die een nieuw leven willen beginnen en daarom in een andere 
omgeving moeten worden opgevangen. De 'bleekvelden' zijn nu weelderig met planten 
begroeid en het ho(je biedt een knusse en verzorgde aanblik. 

In het jaar 2000, bij het 20-jarig bestaan 
van de Stichting, telde men circa 50 
vrijwillig(st)ers en één part-time kracht. 
Bij hen heeft zorg voor de naaste, waar
door ook Lijsbeth Nathans werd gedreven, 
de eerste prioriteit. Het hofje, nog steeds 
eigendom van de diaconie, is op 23 febru
ari 1985 heropend door mevrouw M.R.]. 
Broekens-Ooms, echtgenote van de 
toenmalige burgemeester drs. K.F 
Broekens. In een gevelsteen tussen de huis
nummers 5 en 6 is ook dit feit vastgelegd. 

De ingang van het hofje aan de Groeneweg 42. 

1.32 Tidinge van Die Ooude 



Geraadpleegde bronnen 
A. Scheygrond, Goudsche Straatnamen. Alphen a/d Rijn Canaletto (1979) 

Theo de Jong, Walter Post en Ger de Klerk, Goudse Gevelstenen. 

Handelsdrukkerij Nieuwe Brielse Courant (1977) 

Noten 
In 1781 ontvangt de diakonie een verzoek om de 

administratie over te nemen van het zogenaamde 

Harthofje aan de Nieuwehaven. Het is een fundatie van 

Helena 't Hart uit 1649, ingevolge een belofte aan haar 

broer Hendtik, die in februari van dat jaar is overleden. 

Het duu1t tot 1657 voordat de bouw-is voltooid met twee 

huizen aan de straat voor de verhuur, met daarachter 

zeven woninkjes. Een commissie uit de kerkenraad·onder

zoekt de voor- en nadelen en rapporteert dat de huisjes in 

een goede staat verkeren. Er is een bleekveld, afgeschoten 

met een heining 'van lat'. De twee woonhuizen ter weers

zijden van de poort worden verhuurd voor respectievelijk 

12 en 13 stuivers per }Veek. De kerkenraad wijst het aan

bod af, tenslotte heeft ze al 25 hofjeshuisjes onder haar 

beheer. Bovendien is de financiële toestand bij de diakonie 

van dien aard dat men er huiverig voor is nieuwe ver

plichtingen aan te gaan. 

In 1830 wonen in het Harthofje zeven gezinnen, met in 

toi.aal 32 personen. De huisjes doen, nadat het hoije door 

de bewoners is verlaten, nog dienst als pakhuisjes en 

werkplaatsen, in 1965 worden zij gesloopt. Het toegang

spoortje staat nu aan het grachtje van de Peperstraat, als 

achtetingang tot de tuin van wijlen apotheker Paris 

(Westhaven 14) 

~ [ 

- . ----·····- •. ----·- --- -
2 'De duijtse gereformeerde kercke binnen dese stadt van 

der Goude' De toegangspoort tot het Hartho.fle, toen nog aan 
3 De gevelsteen bevindt zich links van de tuiningang van het 

Museum, in de muur van restaurant 'De Zes Sterren' 

4 Een open riool, gedempt in 1902-1903 

de Nieuwehaven. 

5 Benaming van een erfje aan de Groeneweg, genummerd 34-38, tussen het gebouw van het Streekarchief en het 

Swanenburgs Hofje .. Het maakte vroeger deel uit van het Margrietenconvent, dat in 1572 door brand werd ver

woest. Op het lege terrein verrezen nog het Weeshuis, en enkele huizen aan een straatje dat eerst 

Margrietensteeg heette, later Kees Faessen Rolwagensteeg, vernoemd naar een sleper die hier in 1642 woonde 

en binnen de stad kleine vrachten op een 'rolwagen' vervoerde 

6 Na honderd jaar blijkt Wah,is' geschiedschrijving over de stad Gouda geen weerstand meer op te roepen. Bij de 

verschijning in 1714 werd het boek door de kerkenraad nog fel veroordeeld en sprak men van · [ ... ] dat vu ijle 

boek van den paap Walvis'. 

7 Zie voor meer informatie over deze medicus: JG.WE Bik, Vijf eeuwen medisch leven in de stede van der 

Goude Bundel 8 (Gouda 1955). 
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, Goudse waterschappen 
- De wijdte van de Goudse waterschappen in 1665 -

Adriana Bontenbal* 

De wateren binnen de stad Gouda hebben heel wat pennen in beweging gebracht 
zowel in als over het verleden en vooral de voorschriften die handhaving van een 
bepaalde breedte van die waterlopen vereisten, stonden in het middelpunt van de 
belangstelling. In het verleden was dit hoofdzakelijk in de vorm van overheidsbe
sluiten, de zogeheten keuren, en van ettelijke verordeningen. En over het Goudse 
waterschapsverleden verscheen nog enkele maanden geleden onder meer een 
publicatie over de wijdte van de waterschappen met de tekst van een keur uit de 
vijftiende eeuwl, waarin vooral de vroege stadsontwikkeling de aandacht kreeg. 

Het begrip waterschap lijkt vanzelfsprekend, maar vraagt toch enige nadere toelichting. 
In het algemeen ver~jst het naar al wat op het water betrekking, heeft2, zoals het water
schapsrecht, de waterhuishouding en het beheer van het water. Uit deze algemene bena
dering ontstaat in de loop der tijd een tweeledige betekenis. Enerzijds de waterschap in 
de betekenis van watergang en anderzijds de waterschap als een bestuursorgaan verant
woordelijk voor het waterbeheer. Een waterschap kan dus een publiekrechtelijke territo
riale rechtskring zijn met als belangrijkste doel de zorg voor de waterstaat in een 
bepaald gebied. Een dergelijke bestuursvorm ontstond al in de elfde eeuw, soms door 
samenwerking van de boeren, maar meestal was het de graaf of de landsheer die de 
stichting van een waterschap bevorderde. De organisatie van de dijkbouw en van de 
waterlozing bepaalde zodoende het ontstaan van deze waterschappen. Ook binnen de 
steden vereiste de waterhuishouding regels, die in kleinere rechtskringen, de water
schappen, het waterbeheer en de onderhoudsplicht in praktische en economische zin 
regelden. 
In de Goudse waterschapskeuren had het begrip 'waterschap' ook deze tweeledige bete
kenis. De keuren hadden zowel betrekking op de rechtskring, de vorming van een 
waterschap, als op het waterbeheer binnen die kring, namelijk de vaststelling van de 
wijdte van de waterschappen. Zoals verder zal blijken was het waterschapsbeheer één 
van de grootste zorgenkinderen van de Goudse overheid en daarom zijn de water
schapskeuren een steeds weerkerend verschijnsel in de Goudse wetgeving. Ook in 1665 
besloot de magistraat de wetgeving van de waterschappen3 weer te herzien. Deze wetge
ving was gebaseerd op de 'oude' wetten met een enigszins gewijzigde aanpak. Het 
belangrijkste uitgangspunt van de organisatiestructuur van de waterschappen in 1665 
was namelijk de plaats van uitwatering. Maar ook nu weer namen de wijdte van de 
waterschap en het onderhoud daarvan een belangrijke plaats in en die onderhouds
plicht was nati.lµrlijk verbonden met een strafbeleid , veelal in de vorm van geldboeten. 
Daarom zal bij de uitgave van de waterschapskeur uit 1665 ook aandacht worden 
besteed aan het beheer van de wateren en de verantwoordelijkheden van de Goudse 
overheid en de individuele burger daarvoor. 

De overheid en het waterbeheer 
Ongeveer om de 150 jaar vernieuwden of liever hernieuwden de bestuurders van de 
stad de regelgeving op het gebied van de waterschappen, zonder overigens tussentijds 
de aandacht te laten verslappen. 
De oudst bekende wetgeving over de waterschappen werd vastgesteld omstreeks 1340-
1345 en ongeveer in het laatste kwart van de vijftiende eeuw werd deze oude regelge-
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ving opnieuw in kaart gebracht met eigentijdse aanvullingen. Tenslotte besloot de 
Goudse overheid in 1665 na een gedegen studie van de oude wetgeving weer een lijst 
samen te stellen van de toentertijd zeventien4 waterschappen of zijlens, zoals die des
tijds aangeduid werden. Het begrip 'zijl' kent meerdere betekenissen, hier heeft het dui
delijk betrekking op het rechtsgebied van de waterschap ofwel zijl. De oude wet uit de 
veertiende eeuw, de zogeheten 'keuren van de steede waterschap alst gevonden es uyt 
een oude rolle',6 speelde een leidinggevende rol in die wetgeving. vooral waar het de 
wijdte van de waterschappen betrof. Die wijdten, in zoverre die in de veertiende eeuw 
waren vastgesteld, bleven ook aan het einde van de zeventiende eeuw gehandhaafd. Het 
boek van de waterschappen uit 1665, waarin ook de tekst van de nieuwe wetgeving 
staat, bevat heel wat waterschapsrecht7 uit de zeventiende eeuw waarin vooral juridi
sche kwesties over het onderhoud, droogmaken en reparatie van de zijlen met de daar
uit voorvloeiende financiële gevolgen aan de orde kwamen. 
Naast de wetgevende taak had de overheid ook de verantwoordelijkheid voor het water
beheer en de controle daarop. De vele momenten van overheidsbemoeienis met de · 
waterhuishouding tonen echter een overheid die nauwelijks tegen haar taak is opgewas
sen en die moet schipperen met een beperkte mankracht. In de loop der eeuwen wordt 
namelijk herhaaldelijk verordonneerd dat de waterschappen moeten worden uitgediept 
en op hun oude 'wijte' moeten worden gebracht, zonder dat er hierin enige vooruitgang 
lijkt te worden geboekt. Het stadsbestuur besloot dan ook van tijd tot tijd zijn taak te 
verlichten door verschillende commissies in het leven te roepen. In de vijftiende eeuw 
waren dat de watermeesters en de brandmeesters, in de zestiende eeuw de fabrieks
meesters, b~jgestaan door de wijkmeesters en in de zeventiende eeuw werd het college 
van watermeesters per ,vi.jk gestructureerd. 
Het college van watermeesters, zuiver gericht op het waterbeheer, was één van de eerste 
organen dat ingesteld werd ter ondersteuning van de overheidstaak. Bij de instelling in 
1488 kregen de watermeesters vrijwel geen volmachten, waardoor het nagenoeg onmo
gelijk was om orde op zaken te stellen.8 In 1524 
besloot het stadsbestuur wederom tot de instelling 
van een dergelijk college, omdat de waterschappen te 
zeer overtimmerd, afgedamd en vervuild waren; toen 
kregen de watermeesters wel de nodige volmachten. 
De aandacht en de zorg verslapten niet, want twee 
jaar later werd weer de nadruk op de overbouwing 
van de wateren gelegd en gewezen op de in 1340 
wettelijk vastgestelde breedte van de waterschappen, 
dus dat was ongeveer tweehonderd jaar na die tijd. In 
1527 besloot de vroedschap dat de bevoegdheid van 
dit college van watermeesters uitgebreid moest wor
den. Ten eerste werd een vijfde meester aangesteld en 
ten tweede konden de °:leesters op kosten van de 
stad , indien noodzakelijk, de hulp inroepen van een 
timmerman en een metselaar. Het stadsbestuur ver
wees weer naar 'die oude registeren',9 met name de 
veertiende-eeuwse wetgeving. Die oude registeren 
maakten zoals gezegd nogmaals het uitgangspunt uit 
van de herziening in 1665 van het waterschapsbeheer 
binnen de stad. De verwaarlozing van de grachten, 
die niet op de juiste diepte en wijdte waren gehou
den, dwong het bestuur opnieuw om een gewijzigde 
aanpak van het wateronderhoud te realiseren. 

Archeologische vereniging Golda, projectm: 
9413. 17 e-eeuwse hou.len schoeiing van de 
vesteslool bij de Verlorenkost. 
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De brandmeesters, de zogenaamde vuurschouwers waren natuurlijk nauw verbonden 
met het waterbeheer en werden per stadskwartier aangesteld. Zij bestonden als college 
al omstreeks 1495 10 en hun bevoegdheden overlapten deels voor wat betreft het water
beheer die van de watermeesters. Tot ver in de achttiende eeuw werd een brand geblust 
met behulp van leren emmers en pas op het einde van die eeuw werden die emmers 
vervangen door zuigpompen en leren waterslangen.11 De brandmeesters controleerden 
het aantal emmers en de toestand daarvan in ieder buis, maar ook de bereikbaarheid 
van het water. 
De aanstelling van de fabrieksmeesters liet wat langer op zich wachten. Vanaf 1553 
werd de taak van het college van tresoriers, te vergelijken met de huidige gemeenteont
vanger, uitgebreid met twee fabrieksmeesters, die een adviserende en controlerende taak 
toebedeeld kregen op het gebied van stede- en waterbouw.12 De fabrieksmeesters had
den toezicht op alle waterwerken binnen de stad en de vrijheid van Gouda; zij gaven 
weliswaar vergunningen af voor kleinere werkzaamheden, maar voor de grote of nieuwe 
waterwerken was toestemming nodig van de burgemeesters en de vroedschap. Ook deze 
functie werd topzwaar zodat de wijkmeester langzamerhand een vaste vervanger voor 
de fabrieksmeester werd binnen de stad en het orgaan van de fabrieksmeesters het 
karakter kreeg van wat nu gemeentewerken is. De wijkmeesters kwamen overigens pas 
nadat er voor wat tussenoplossingen gekozen was zoals de instelling van ad hoc samen
gestelde besturen per waterschap bij de uitvoering van grote waterwerken, bijvoorbeeld 
bij de aanleg van stenen kademuren.13 
.De stad was al vanaf het begin van de zeventiende eeuw in kwartieren onderverdeeld, 
maar de topografische indeling verschilde nogal per bestuurlijke situatie. De opdeling 
van de binnenstad in 1647 naar wijken had een andere functie en indeling dan de wijk
indeling van waterschappen. In 164 7 kwamen er in de binnenstad twaalf wijken en 
later in 1799 verdubbelde dit aantal.14 Maar voor het waterbeheer van de zeventien 
waterschappen of zijlen werd de oude stadsindeling van vier kwartieren weer wel aange
houden, ieder kwartier met een bestuur van drie commissarissen, bestaande uit één lid 
van de vroedschap en twee 'gekwalificeerde' burgers. Onder gekwalificeerde burgers 
verstond men mensen met bestuurlijke ervaring, die zich plichtsgetrouw en nauwkeurig 
van hun taak kweten.15 
De indeling van de kwartieren was afhankelijk van de plaats van uitwatering van een 
aantal gesloten afwateringssystemen in de stadsgracht. Dit waren de zijlen die vanuit de 
vestesloten binnen de stadsmuren uitwaterden in de stadsgracht tussen de Ijsseldijk en 
de Tiendewegspoort, tussen de Tiendewegspoort en de Kleiwegspoort, tussen de 
Kleiwegspoort en de Potterspoort en tenslotte tussen de Potterspoort en het Zwaansgat 
bij de Dijkspoort. 
De commissarissen schouwden de zijlen tweemaal per jaar en als men geen gevolg gaf 
aan de opdrachten van deze commissarissen tot herstel of onderhoud dan werden de 
opgelegde boeten bij ieder verzuim verdubbeld; de helft van het bedrag aan boeten was 
overigens bestemd voor de armen. Aan de colleges van afgevaardigden van ieder kwar
tier werd een lijst van de zijlen uitgereikt, wat in de praktijk erop neerkwam dat vier 
identieke kopieën werden geschreven van 'het boek der waterschappen', inclusief de 
lijst met de wijdte van de waterschappen van meer dan drie eeuwen daarvoor.16 Dus de 
vastgestelde breedten van omstreeks 1340 moesten worden aangehouden en de breed
ten die in die tijd niet waren vermeld, werden alsnog vastgesteld. 
Ook het uitbaggeren en op diepte houden van de zijlen was van vitaal belang. Al vrij 
vroeg in 1413 was dat vastgesteld voor de vaarroutes, de Haven en de Gouwe. De dor
pel van de sluis diende als meetpunt voor de diepte van de vaarwegen. 17 Voor de water
schappen of de zijlen was in de loop der tijd ook een vast meetpunt aangewezen, name
lijk de lengte van de palen van de Houtebrug aan de Haven voor de Noodgodssteeg. In 
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iedere zijl sloeg de stadstimmerman een paal van die lengte en er moest 1112 voet lager 
gebaggerd worden.18 Het weeshuis bezat allang het baggerrecht en het recht op het 
asrapen en besteedde dit werk tegen betaling uit. Een reeks klachten over nalatigheid 
van de baggerwerkzaamheden dwong het stadsbestuur in 1694 een andere modus te 
vinden. Het recht werd aan het weeshuis onttrokken en de commissarissen werden 
belast met de aanstelling van de juiste mensen op de juiste plaats. Het weeshuis kreeg 
voor deze inkomstenderving een jaarlijkse toelage van 200 gulden.19 
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Archeologische vereniging Golda, projectm: 0001 . Locatie Oosthaven 14. Vooraanzicht van een openbare 
zijl van de Oosthaven naar tie zijl ten zuiden van het Catharinagasthuis. Tekening: Henk van Uunen. 

Alles wel beschouwd komt na de eeuwenlange bestuurlijke bemoeienis met het water
beheer de aantekening van één van de commissarissen wat vreemd over.als hij opmerkt 
dat de waterschapppen en de zijlen voor de eerste maal weer gebracht zouden worden 
op hun oude diepte en breedte. 
Tot zover in vogelvlucht de taakopvatting van de stedelijke overheid, dus daar waar 
waterbeheer zuiver als een openbare zaak gezien werd. De privaatrechtelijke kant van 
de zaak valt vaak moeilijk te onderscheiden, maar het is zeker van belang om te achter
halen waar in geval van het waterbeheer de financiële verplichtingen van de Goudse 
ingezetenen lagen. 
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De rechten en plichten van de Goudse burgers 
Onder particuliere z~jlen werd verstaan de zijlen waardoor geen scheepsverkeer plaats
vond en waarvoor de aanwonenden, als er afgedamd en drooggemaakt werd, de kosten 
moesten dragen.20 Op deze manier werd de 'particuliere' zijl in 1605 omschreven en 
van een 'overheids' zijl onderscheiden. En in fe ite was dit ook al van toepassing in 1413 
op de Gouwe, toen de overheid zich verantwoordelijk stelde voor het diepen van de 
middengeul en de huiseigenaren langs de Gouwe moesten zorgen voor het onderhoud 
van het water tot een bepaalde afstand vanaf de kade. 21 Dit onderscheid, namelijk het 
doorvaarbare, wordt nog steeds in het huidige Burgerlijk Wetboek gemaakt. Het onder
scheid tussen 'particulier' en 'overheid' wordt heel duidelijk oml~jnd in een overheidsbe
sluit van 1776 over de schouw van de particuliere zijlen aan de Oost- en Westhaven. 
Deze zijlen worden dan genoemd in een opsomming van waterwerken die tweemaal per 
jaar moeten worden geschouwd. Dit waren onder meer de sluizen, de verlaten en ook 
de particuliere zijlen 'daar schuyven voor zijn', hier in de betekenis van roosters. Niet 
alleen de waterwerken vroegen de voortdurende aandacht van de overheid, ook de toe
stand van de waterlopen onderstreepte het belang voor de burger en de overheid. 
Illustratief voor de niet-aflatende zorg om de waterschappen op de aangegeven breedte 
te houden, is een verordening in 1521 na de zoveelste constatering van achterstallig 
onderhoud en dichtslibbing van de wateren. Men vreesde toen namelijk dat er onvol
doende bluswater voorhanden zou zijn indien er brand zou uitbreken, iets wat inder
daad zeer reëel was. De vroedschap sommeerde voor de zoveelste maal om de water
schappen uit te diepen en schoon te maken, wat ook gold voor de wateren in de achter
afstraten en sloppen; b~j verzuim stond er een vrij hoge boete op. 22 

Archeologische vereniging Golda, projectm: 0018. 
Locatie Casi.mirschool. Inkijk van de zijl vanaf de 
Groeneweg naar de Geuzenstraat. 
Foto: Henk van Uunen. 
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Overheidsbemoeienis gepaard gaande met opgelegd 
onderhoud en geldboeten zijn overigens vooral 
terug te vinden in de 'camerboeken', een soort log
boeken waarin dagelijks een journaal werd bijge
houden. 23 De lezer ziet als het ware de fabrieks
meesters door de stad lopen om de burger op de 
gebreken aan straten, huizen, kaden en wateren te 
wijzen waarbij zij wel degelijk de nodige tijdslimie
ten stelden voor het herstel van het achterstallig 
onderhoud. Soms inspecteerden zij naar aanleiding 
van een klacht, maar vaak ook werden inspecties 
uitgevoerd uit zorg voor veiligheid en rust binnen 
de stad. Er zijn voorbeelden in overvloed, maar 
slechts enkele daarvan moeten voldoende zijn om 
een indruk te krijgen. 
Naar aanleiding van een klacht van buren, dat 
woningen in de Kleiwegsteeg en de Vrouwensteeg 
te dicht op een zijl werden gebouwd, legde de 
overheid in 1613 de bouw van deze huizen stil. Uit 
een 'verleyboeck', de stedelijke boekhouding, bleek 
echter dat daar in 1568 een duiker was gelegd. 
Voor de stad was deze informatie voldoende om de 
bouw van de twee huizen weer te laten hen,at-
ten. 24 B~j een inspectie in 1614 werden tientallen 
eigenaren van huizen aan de Oost- en Westhaven 
gemaand om de kademuren te maken.25 In 1619 
werden alle huiseigenaren van de Oosthaven met 
een erfscheiding op de Spieringstraat gesommeerd 



om bij te dragen in de kosten van steen, kalk, tras, zand en hout voor de aanleg van 
stenen kaden achter hun huizen in de Spieringstraat.26 In 1618 werden weer heel wat 
huizenbezitters met naam en toenaam genoemd voor een bijdrage in de kosten van 
onderhoud en reparatie van de steiger bij de Sint-Thonisbrug.27 Eveneens in 1618 werd 
een algemene maatregel afgekondigd voor de privaten of toiletten binnen de stads
muren, waarin geregeld werd dat de goten en 'lockingen',28 hier in de betekenis van 
waterinlaten, van de privaten zo laag moesten worden gelegd, dat de overwelving 
beneden het zomerwater, de zomerwaterstand, kwam te liggen.29 Voor al deze werk
zaamheden werden de kosten verhaald op de burgers, dat wil zeggen op de huisbezit
ters binnen een bepaalde vastgestelde waterschap. 
Het was ook de vroedschap die de betalingsplichtigen aanwees voor de kosten voort
vloeiend uit eenmalige en vaak ingrijpende reparaties of nieuwe waterbouwkundige 
werken, waarbij de stad zichzelf natuurlijk eveneens verplichtte tot bijdrage in de 
kosten daar waar het haar eigen bezittingen betrof. De stad betaalde bijvoorbeeld het 
onderhoud van de zijl van de Markt door de Koestraat tot de waterschap van de 
Naaierstraat vanaf de Markt tot achter 'het Moriaanshoofd' en de burgers de rest.30 
De bouw van de stenen kademuren in het begin van de zeventiende eeuw werd welis
waar door de stad uitbesteed en bekostigd, maar de bijdrage voor de burger werd op 
25 gulden per roede voet gesteld. Voor deze bijdrage werd daarom ook de breedte van 
de huizen door Hendrick Vosch, de landmeter, opgemeten.31 
Het is duidelijk dat de Goudse burgers eeuwenlang de waterlopen binnen de stad 
grotendeels op hun eigen kosten hebben onderhouden, gerestaureerd en verbeterd .. 
Het stadsbestuur nam besluiten en kwam met plannen en de burger droeg meestal de 
lasten. Daarom was bij de vaststelling van de waterschapswetgeving een van de belang
rijkste punten de afbakening van de waterschappen, zodat min of meer vaststond wie 
de betalingsplichtigen waren. 

Aantekeningen bij de tekst van de 'wijdte van de zijlen' in 1665 
lri de keur van omstreeks de vijftiende eeuw beschrijft men in grote lijnen de water
schappen rondom de Sint-Janskerk, die langs de Oost-en Westhaven, de Gouwe met de 
Koningstraat, de huidige Raam, de Turfmarkt, Kleiweg en de Tiendeweg tot aan de 
ljsseldijk. Van dit grondplan werd in 1665 afgestapt door de uitwatering in de stads
grachten als uitgangspunt te nemen. Dit waren de uitwateringen vanaf de oostzijde van 
de stad vanaf de Hanepraai draaiend naar het westen tot aan het Zwaansgat bij de 
Dijkspoort. In totaal waterden acht zijlen vanuit de vestesloten in de stadsgrachten, 
waardoor ongetwijfeld de conditie van de stadsmuren aangetast moest worden want het 
begrip 'riool' was bekend in de zeventiende eeuw, maar niet in de huidige zin van het 
woord van een ondergronds kanaal dat het vuile water afvoert. Het gebruik van het 
woord riool was namelijk van toepassing op de waterafvoer van de zijlen die onder de 
stadsmuur in de grachten liepen. Het onderhoud van deze 'riolen' kwam voor rekening 
van de huiseigenaren van de aangesloten zijlen, zoals die omschreven en bepaald waren 
in de keur.32 Zoals gezegd worden de vaarwegen bij de vaststelling van de waterschap
pen niet genoemd, . de Haven, de Gouwe en de Turf markt, maar wel de zijlen die daar
uit voortkomen. 
In het concept-advies was sprake van zeventien zijlen; in de tekst van de keur echter 
worden achttien33 zijlen vermeld, te weten zes zijlen in het eerste kwartier, vier in het 
tweede, drie zijlen in het derde en vijf zijlen in het vierde kwartier. Deze zijn alle terug 
te vinden met behulp van de stratenlijst op de kaart van Johan Blaeu van 1649, date
rend vijftien jaar vóór het jaar van het overheidsbesluit in 1665. 
De keur geeft een duidelijk inzicht in het Goudse waterplan van de zeventiende eeuw, 
waarin de kleinstedelijke benadering enigszins ontroert als er nog steeds namen worden 
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genoemd in de waterschapswetgeving. Met dit verschil dat de frequentie daarvan heel 
wat lager lag dan in de veertiende eeuw, toen er hoofdzakelijk namen werden genoemd 
om de locaties te bepalen. 

Eerste quartier van de zijlen beginnende 
van de Haven tot aan de Tiendewegspoort 
alle gelegen aan de oostzijde van de gemelte 
Haven 

De eerste zijl heeft zijn incomst oostzijde van de Haven 
door de huysinge voor desen genaamt Goutswaert loopt om den 
thuyn van den heer burgermeester Cool in de Vijverstraet ende soo voorts 
langs de stadsvesten tot in der stedegracht besuyden 't Doelepoortje 

De tweede zijl loopt in op de Vijverstraet achter de huysen van de 
Houffsteech achter 'Troyen' in de Zack 

De derde zijl loopt in op de Groenewegh achter huysinge genaamt 
''t Misverstand' benoorden de Doelestraet achter de huysen van de 
gemelte Doelestraet tot achter het Latijnsche Schoele34 met 
drie aderen35 

De vierde zijl loopt uyt de Groenewegh door 't Groot School 
ende soo uyt in de voorgaande zijl tot in de put 

De vijfde zijl is loopende uyt de waterschap van de Groeneweg , 
benoorden de Coepoort door de huysinge van Maayke Jans " 
staande naast het Tuchthuys36 achter de huysen van de Geuse ., " · 
straat als oock deur de put in de Geusestraat door de selve 
Geusestraat ende soo in de vestesloot tot in de stadsgracht 
besuyden de Tiendewegspoort op twee plaatsen 

De seste zijl begint uyt de straat van de Groenewegh achter de 
Dubbelde Buyrt ende soo door de straat van de Groenewegh voor 
Sint-Catrijnenkerck heen beneffens deselve kerck door de 
Geusestraat tot in de vestesloot ende soo in de gracht bij 't wedde 
aan de Tiendewegspoort 

Tweede quartier van de Zijlen beginnende 
aan de Donckere Sluys ende sijn eponerende 
in de gracht tusschen Tiendewechs-
ende Cleywechspoort 

De eerste begint aan de Donckere Sluys ende loopt onder door 
de huysen, het kerckhoff om tot achter het choor van de kerck 
achter de huysinge genaemt 'de Clocke' dese zijl heeft mede 
een uytloop xii voet besijden Coster Gijsenstraat, loopt door de 
huysinge van Adriaan Pansert, soo achter de huysen op de Boter 
marct, door de straat van de Corten Tiendewegh, door de 
huysinge naast 't Wapen van Gelderlant' om het erff vant 
huys van den 'Blaewen Haen' achter Schimmelpennincksteegjen37 
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ende achter de huysen van de Cappenaarsteegh aan de zuidzijde 
door de Vogelesangh, Paradijs, rontsom stadtsdoelen in de 
vestesloot ende soo in de gracht bij Tiendewegspoon benoorden 

De tweede zijl uyt de Vogelsangh door deselve straat 
met een duycker benoorden de Robaarsteegh achter deselve 
huysen van de Robaarsteegh ende uyt in de vestesloot 

Een lockinge loopt uyt de vestesloot achter de huysen van de 
Lemdulsteegh aan de noordsijde 

De derde begint uyt de Agnieten waterschap achter de 
Bank van Leeninghe loopt met twee aderen, om door 
't Magdaleenen clooster loopt tegenover de Varckemarct uyt 

De vierde zijl begint aan de Verckemarct loopt rontsom 't Pest 
huys tot in de vestesloot ende soo deur de sluystoorn in de 
stadsgracht. 

Derde quartier van de zijlen ende eponerende 
tusschen Potters ende Cleywechspoorten 
als oock in de waterschappen van de Turff 
marct Nieuwe Haven ende Nayerstraat 

De eerste comt in binnen de colck3B op de Gouwe ende loopt onder 
door de straat vant Amsterdamse Veer onder door de brugge 
aam Amsterdamsche Veer over de Turffmarct leggende door de 
straat tot bij de huysinge van Grietgen Pots nu Arien Augustijns 
van Bergen, slaat daar met een elleboogh om, loopt achter de 
huysen benoorden de Turffmarct tot door de Nieuwe Haven 
voor de Cleywegsteegh, soo na de vesten tot in de gracht bij de 
Cleywegspoort beoosten deselve poort. Dese zijl heeft verscheyden 
lockingen39 d'eerste begint bij Capiteyn van der.lans ende om 't erff van de 
potterije van Jan Dircs noch twee lockingen aan wedersijden 
van de Vuylsteegh ende noch twee aan wedersijden van de 
Vrouwesteech loopt om den thuyn van den heer Adriaan van 
Swaanswijck ende oock mede achter de huysen van de Cleyweg 
steech aan wedersijden als oock tot aam erff aan 'het Schaack 
hort' soe dat de Cleywegh ten deele daar sijn water in loost bij 
't Schaackbort' op een huys naar 

De tweede zijl loopt uyt op de oostzijde van de Gouwe bij 't huys 
'de Swarte Leeuw' achter de huysen van Tevecoop ende Lange 
Groenendal, deselve zijl heeft drie aderen d'een loopt achter 
de huysen van de Nayerstraat in de waterschap van deselve 
de tweede looptuyt op de Turffmarct over stadtserff de 
derde loopt uyt op de Nayerstraat tegenover het huys van de 
Keyser staande aan de Marct op de Coestraat 

De derde zijl loopt uyt op de Gouwe doort huys van ' 't Duyije' 
daar Hendrick Schoofs woont door het Lommersteegjen 

Tidinge van Die Ooude 141 



ende achter de huysen van den Langen Groenendal besijden 
deselve ende ten deele achter de huysen achter de Vischmarct 
loopt uyt in de waterschap achter de Vischmarct bij Zeger 
de schoenmaecker ende loopt noch met drie lockingen 
naar Achter de Vischmarct 

Vierde quartier van de zijlen eponerende 
tusschen Pouerspoort ende Swaansgadt 

De eerste zijl loopt uyt het Nonnewater met twee zijlen oft 
lockingen door 't Leprooshuys, het erff ende het Mierenest40 tot 
in de vesten op twee plaatsen in de stadsgracht, d'een door de 
stadtsmuyr besijden Potterspoort bij den thooren, 't ander aant 
Verloren Cost 

De tweede loopt uyt de waterschap vant Verloren Cost suytwaerts 
aan door de huysen vant Verloren Cost ende recht door achter de huysen 
van de Coningstraat tot de huysen van de Vlamingstraat ende loopt 
uyt op den Raam tegenover 't Dubbelt Cruys' dese zijl heeft vier 
lockingen 

De derde comt in opten Raam twee huysen besuyden de Vlamingstraat 
loopt achter de huysen besijden de Vlamingstraat in de stadts 
gracht besijden 't Vlamingspoorten 

Dandere loopt om den thuyn van Jan Joppen Cool ende acht.er Sint-Jacobs 
erff om het erff van Joris Bosens schoemaker als mede om 
''t erff van Cornelis Maartens de Lange schoemaker ende 
achter de huyssen van de Drappierstraat ende comt uyt in de 
vestesloot aan de veste bij de Drapierstraat 

De vierde zijl comt uyt de waterschap van den Raam off Coningh 
straat aan de brugge bij de huysinge van ---------
loopt in de vestesloot tot de Houtesteegh met twee aderen 

De vijfde zijl loopt uyt op de Gouwe aan de zuidzijde van den 
. Rooden Tho0rn achter de huysen van de Gouwe ende achter 'het Huys 
met de Heyligen' alwaar de zijl scheyt in twee aderen tot Sijmon 
den Raamborger toe ende soo door de Comijnsteegh ende Cuypersteegh 
ende met twee aderen om het erff van Jan Bolenes ende loopt uyt 
inden Raa,m bijt Swaanshals4 l 

Ende sijn tot commissarissen over 't eerste quartier sijnde d'oostzijde 
van de Haven gecommitteert d'heeren Jacob van der Dussen, raat 
ende schepen, Dirck Jongkint cappiteyn ende Jan van Waarden 

Int tweede quartier d'heeren Lucas de Vet, raat en schepen, Johan 
van Immerseel ende Michiel Felbier beyde cappiteynen 

Int derde quartier d'heeren Dammes van Swaanswijck, raat ende 
schepen, Gerard van Hardenhouck 
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ende Pieter Cinq 

Int vierde quartier d'heeren Lambertus Buys, raat ende schepen 
ds Pieter van Groenendijck ende Adriaan de Lange 

De keur van 1665 is er één in de reeks van overheidsbesluiten met de intentie om het 
waterbeheer in goede banen te leiden. De Goudse overheid probeerde ook nu weer 
greep te krijgen op het waterbeheer en de bekostiging daarvan. De burger ontleende aan 
deze wetgeving hoofdzakelijk zijn plichten, wat gewoonlijk neerkwam op een onder
houdsplicht van het waterbeheer op zijn eigen kosten. Dit neemt niet weg dat gezien de 
indeling van de zijlen de juridische problemen in de zeventiende eeuw over de bekosti
ging van de diverse projecten aanzienlijk geweest moeten zijn. 
Voor een lezer uit de eenentwintigste eeuw biedt de beschrijving van de zijlen of water
schappen in de keuren echter iedere keer weer inzicht in het stedenplan van een 
bepaald jaar in een bepaalde tijd en dat is dan ook de grote historische waarde die aan 
de beschrijving van de zijlen in 1665 toegekend moet worden. 

Noten 
Adriana G. Bomenbal (1942) studeerde Geschiedenis in Leiden en schreef haar eindscriptie over 'Mariënpoel. De 

observantie van de clausure in een Hollands klooster'. Momenteel doet zij bronnenonderzoek van de Goudse bouwge

schiedenis vanaf de zestiende eeuw. 

J.C. Visser, 'De wijle van de waterschappen', in K.Goudriaan, B.j. lbelings en J.C. Visser cd., Het Goudse hof stedenre

gister van ca. 1397 en andere bronnen voor de vroege stadsontwikkeling van Gouda (Hilversum 2000) LXII-LXXIV en 

voor de uitgave van de keur 24-29, zie LXXI voor de date1ing van de oudste keur tussen 1340-1345 en LXV voor de 

uitgegeven keur in het laatste kwan van de vijftiende eeuw. 
2 De cd-rom tvliddelnederlands ( Den Haag/ Antwerpen 1998) Middelnederlandsch Woordenboek onder 'waterschap'. 

3 J.E.j. Geselschap, Inventaris van het oud-archief Gouda (Gouda 1965) verder OA OA-3673 en OA-3674-3676. Alle 

vier de teksten beginnen met een afschrift van de keur zoals hij beschreven staat in OA-288, zie hiervoor de tekstuitga

ve van J.C.Visser. In de afschriften van 1665 in OA-3673-3676 staan heel wat verschrijvingen. Ook zijn de teksten van 

de ,~er handschriften identiek, waarop verder wordt ingegaan. 

4 OA-3673 f22v. In het concept-advies worden zeventien zijlen genoemd, in de tekst van het besluit blijken er achuien 

te zijn. 
5 De betekenis van het woord 'zijl' is in de loop der tijden aan verandering onderhevig geweest. Zie cd-rom 

Middelnederlands onder Beekman, de grondbetekenis van dit woord is waterafvoer, in Holland en Zeeland is 'zijl' de 

gewone naam voor sluis. 

Zie het Woordenboek der Nederlandsche Taal , onder zijl: waterleiding, waterloop, ook een afwateringssluis, 

wate1verlaat. 
Tot zover de woordenboeken, nu een chronologisch overzicht van de woordbetekenis in de Goudse bronnen. 

L.M. Rollin Couquerque en A. Meerkamp van Embden, 'Rechtsbronnen der staçl Gouda', in: Werllen der Vereeniging 101 

Uitgacrf der Bronnw v(m hel Oud-Vaderlandsche Recht, tweede reeks no. 18 Cs-Gravenhage 1917) 63, 'die zijl bi den 
Veerstal nauwen sel mil een hooker--- ende des sel men de zijl opt hof desghelijx minderen' (1413) zijl hier in betekenis van 

waterinlaat ofwel duiker. 

OA-93 f7 lv-72. Inspectie van de zijlen en lokkingcn 'comende aan de Gouwe tussen de Visbmg ende Verlaat' iedereen 

die een lokking heeft moet beloven dat deze nooit meer tot een zijl gemaakt zal worden op straffe van de inloop van 
het water te verliezen (1614) nu in betekenis van een waterleiding. 

OA-195 fl23. 'Huysje int convent van de Clarissen aan de Nieuwe haven naest het stedetimmerhuys daer de groote 

zijl onder door loopt' (1614) hier in de betekenis van ondergrondse waterloop. 

OA-93 f68. 'Gebueren "an de Corte Tiendeweg vant Coster Gijsensteechgen tot aent kerckhof zijn geaccordeen hun 

zijl te graven tot in de zijl van de rooster van de Kercksteech nae de Tiendeweg' (\614). Hier betekent zijl een water

schap of waterloop. 

6 OA-3673 fl. Het citaat is overgenomen uit de tekst van het afschrift uit 1665. 
7 Zie ook voor dezelfde periode het waterschapsrecht in OA-3645, fabricage-boeken van ca 1637. 

8 Rechtsbronnen, 488. 'Men voonan kiesen zal zes goede mannen die watermeesters wesen zullen ende die sa! men kie

sen als men tresoriers ende weesmeesters kiest', in de praktijk besiond het college tot 1527 uit ~er watem1eesters. 

9 Ibidem, 541, \'Oor de instelling van het college in 1524, p. 553 met de verwijzing naar 'hoir oude wycuen' en p. 560 

Tidinge uan Die Ooude 143 



,, ' • 

voor uitbreiding volmacht. 

10 Ibidem, 189. 'Alle vierscauwers elc in hair quartier ommegaen ende vinden se enich gebrec dat sellen sie den gerechte 

te kennen geven'. 

11 OA 3697 ongefolieerd, de grootste leren slang had een lengte van 100 voet ( 31.40 meter). 
12 OA-3645 f1. 'Instructie voor de fabrijcksmeesters der stadt Gouda', 4 juli 1555. Zie ook 3609 ordonnantie op de elec

tie van de tresoriers 13 juli 1553 'ende twee zu llen fobrycksmeesters ofte repareermeesters zijn ende alleeen adminis

tratie hebben van de reparatie sonder oock eenige nyewe werken te maecken dan bij advies van de burgemeesters' 

13 OA-93, f43v. In 1614 werd besloten langs de Gouwe stenen kaden aan te leggen, een commissie van vier personen 
werd aangesteld om de bouw en de financiële afwikkeling daarvan in goede banen te leiden en te houden, de personen 

waren Andries Dircksz van Bockhoven, Adriaan de Lange, Adriaan Ockers van Hoochwoude en Albrecht Adriaansz 

Minne. Zie ook OA-96, f24 in 1628 werden voor de vier kwartieren wijkmeesters geinstalleerd te weten de Oostzijde 

van de haven, de Marct, de Westzijde van de Haven en de Gouwe. leder college bestond uit drie personen namelijk 
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een schepen, iemand uil de vroetschap en een écapiteini. 
SA-829, Keur van de indeling naar wijken van 28 december 1647. Vanaf 1799 werd de stad weer herverdeeld in 24 

wijken met de letters van het alfabet aangeduid en voorzien van een nummering. 

OA-3672, f22v en f 23 tekst van de resolutie van 31 december 1665. · 

Zie noot 3. 
Rechtsbronnen, 62. 

OA-3673, f25v ' . . . dooreen stadtstimme1man te doen meten de diepte van dejocken van de Houtebrugge leggende 

aan de Haven voor de Noodgodstceg die altijd geoordeeld sijn te leggen opte diepte van een grondebbe.' 

Ibidem, f25v. 
OA-3645, fl20. 'Dammen ende droochmaken sullen worden gedaen bij de gebuyren die daer bij gedient sijn ende 

nyet bij de stadt'. 

Rechtsbronnen, 62-63. 
Ibidem, 360. Over het baggeren 'men niet wel bi twater comen en zoude moeghen om denselfden bram te uuyten'. 

OA-91 t/m 134. Over de jaren 1590-1794. 
OA-92, f45. De duiker was aangebracht in de Vrouwesteeg achter de Snapperdel. 

OA-93, f74. 1'•let een lijst van de namen de huiseigenaren die gemaand waren. 

OA-94, f42 . 

OA-94, f75. Onder de becalingsplichtigen de eigenaren in de Koestraat, de Hoogstraat en de Regenboog. 

Zie voor de betekenis van lokking noot 39 van de tekstuitgave. 

OA94, f47. 
OA-3673, f9 . 

OA-3669. Proces-verbaal van opmeting van de straten door de landmeter Hendrik Vos, 1611. 

OA-3677, ongefolieerd, 1692. 'Rioelen ofte waterlosingen lopende door de vesten onder de muur in de stadsgrachten 

sal moeten geschieden tot laste van de waterschappen ofte zijlen die door voorn rioelen haer water losen'. 

OA-3673, f22v. 'Lijste van de zijlen in de voors stadt gelegen soo ten aansien van haer begin als eynde ende desclve 

bevonden hebben tot 17 int getal'. 
OA-3645, f9 . Groote school en L1tijnsche school is identiek. 

Vertakkingen of zijarmen. 
OA-2761, fl. Het paterhuis van het Catharinaklooster werd in 1610 tot spinhuis ofwel tuchthuis bestemd. 

RA-416. fl5lv. Dit steegje lag bij de umge Tiendeweg (1626). 

Ondergrondse buis om het. water in te laten of te lozen. 

Het woord lokking heeft meerdere betekenissen: 

RA-350, f60. 'lockinge of dwerssloot' (1639). 
OA-197, f77. Jan Goverts Mangelaer vroeg een vergunning om een 'koocker' door de straat in de Gouwe te mogen 

maken, hij krijgt deze 'mits maeckende de koocker alleen lick tot een lockinge ende nyet tol een zij Il ofte overloop' 

(1623). 
RA-420, [51 v. Bij aankoop van een huis en erf aan de Westgouwe moet de eigenaar het onderhoud en reparatie van 'de 

lockinge van de secreten (toiletten) daeraen' mede onderhouden (1641). 
OA3673, f21. Willem van der Tocht sal hebben wech te nemen alle tgene veroorsaeckt dat de baggerschouwe niet 

bequamelick kan varen in de lockinge achter zij erf (1665). 
40 RA-375, fl 78. Mierenest in de Hollandse Tuyn met aan de oostzijde het Leprooshuys. 

41 OA-92 fll9v. ' ... wonende in den Swaenshals op de hoeck van de stedevesten' (1612). Zie ook OA-91 fll2 . ... ver

koopt een erf van 15 roeden int Swaensgat op de stedevesten (1601), in de zeventiende eeuw zijn deze plaatsaandui

dingen vrijwel hetzelfde. 
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Vier heren over het Gouda van rond 1890 
- Aflevering 1 -

Jaap Rebel en Jan H. Kompagnie 

Het idee was lumineus en werd uïtgevoerd op de avond van de 19e oktober 1954. 
Op zich was het al aardig bedacht om drie mannen, allen ver boven de tachtig, te 
interviewen teneinde hen uit te horen over wat zij zich herinnerden uit hun jeugd 
in het Gouda van rond 1900 en enkele decennia daarvoor en daarna. Ze zouden 
hun verhalen over vroeger vertellen tijdens een openbare vergadering van de 
Oudheidkundige Kring Die Goude. Interviewer zou zijn de voorzitter van de 
Kring, dr. J.G.W.F. Bik, die zelf ook een bijdrage aan het ophalen van herinnerin
gen zou leveren, hoewel hijzelf in vergelijking met zijn gasten nog maar een jonkie 
was van 48 jaar. · 

Het bijzondere evenwel zat hem niet zozeer in dit idee als wel in de wijze waarop de 
vluchtigheid van het gesproken woord werd getemd. Pieter Post, pseudoniem van de 
journalist Theo de Jong, vertelde in de Goudsche Courant van 30 mei 1981 
hoe dat in z~jn werk was gegaan. Bik namelijk had beslag weten te leggen 
op een zogenaamde wire-recorder, een toentertijd zeer moderne uitvinding 
en vroege voorloper van de geavanceerde bandrecorder. 'Het apparaat was 
in staat 'het gesproken woord op een soort dikke nylondraad vast te leg
gen, waarna het geluid later kon worden afgespeeld', aldus De Jong. 'De 
wire-recorder werd bij De Goudse Verzekenngsmaal'schappij van Geert 
Bouwmeester gebruikt voor het dicteren van brieven. Maar dr. Bik kon het 
toestel een avondje lenen, waardoor de twee (bedoeld wordt drie) hoog
bejaarde Gouwenaars hun hoogstpersoonlijke jeugdherinneringen 'live' in 
de microfoon konden inspreken. Deze gesprekken werden later op papier S.H. van der Kraats. 
uitgetypt'. En zo is nog steeds te lezen wat de heren S.H. van der Kraats, 
B.H. van der Werve en D.L. Dijkxhoom in gesprek met Bik aan het 
publiek en de wire-recorder toevertrouwden. B.H. van der Werve, geboren 
aan de West haven, was met zijn 91 jaar de oudste geïnterviewde. Hij was 
van professie deurwaarder geweest en gedurende dertig jaar ook commis
saris van de Werkinrichting tot Wering der Bedelarij. S.H. (Sybrand) van 
der Kraats, vader van de latere hoofdredacteur van de Goudsche Courant, 
Siep van der Kraats, was custos (bewaarder) van de librije. Over 
Dijkxhoorn (87 jaar) wordt verder niets vermeld. \ 
Het is niet de eerste keer dat er aandacht wordt geschonken aan dit vraag-
gesprek. De Goudsche Courant nam in zijn editie van 20 oktober 1954 al B.H. van der Werve. 
een uitvoerig verslag op van de herenverhalen die de avond daarvoor 
waren verteld. In de column Gouda, anders bekeken van Pieter Post (Theo 
de Jong dus, die met het door hem gekozen pseudoniem knipoogde naar 
de bouwer van de Goudse Waag) werd zo'n ~jftien keer aandacht besteed 
aan de gebeurtenis van 19 oktober 1954. Niet eerder echter is het inter
view integraal afgedrukt, waarmee in deze aflevering een begin wordt 
gemaakt. Het blijft immers amusant en leerzaam mensen aan het woord te 
horen die zolang geleden al in Gouda leef den en verslag doen van beleve
nissen uit het alledaagse leven van hun jeugd. Het verslag, een vroeg voor
beeld van oral history, zal zo werkelijkheidsgetrouw worden gevolgd; 
alleen is soms omwille van een beter begrip iets weggelaten door middel D.L. Dijkxhoorn. 
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van ... (puntjes) of toegevoegd, dat dan tussen [ J (vierkante haken) is geplaatst. Soms 
blijven bepaalde zaken toch nog onduidelijk, ook wie wat gezegd heeft. Naar vermogen 
zijn de interviewteksten 'gelinkt' aan degenen die ze ook daadwerkelijk hebben uitge
sproken, wat niet altijd even makkelijk was. Zoveel mogelijk is de letterlijke tekstweer
gave gehandhaafd die destijds direct vanaf de recorder is vervaardigd. Of de originele 
opnameband bewaard gebleven is, dat vertelt het verhaal niet. 

INTERVIEW 
Gouda, 19 october 1954 

Verslag interview door dr. J.G.WE Bik, afgenomen aan de heren B.H. van der 
Werve, S.H. van der Kraats Sr. en Dijkxhoorn Sr. in een openbare vergadering van 
Die Goude. 

De bedoeling van dit samenzijn is, om een gewoon verhaaltje met elkaar te houden 
over: 'Hoe Gouda vroeger was'. Laat ik U zeggen, dat wij van te voren praktisch geen 
ruggespraak met elkaar hebben gehad, de heren onderling zeker niet. De enige die met 
hen gesproken heeft, dat was nog ikzelf en omdat ik juist tijdens mijn patiëntenbezoek 
zo hier en daar nog wel eens een aardigheidje opving, en zo is dan eigenlijk de gedachte 
ontsproten om 'dat de heren nu eens voor onze Kring te laten vertellen'. 
Ik mag dan hiermee de vergadering inleiden en ik zou dus om te beginnen de heer 
v.d.Werve willen vragen. 

De Haven 
Bik: 
v.d.Werve: 
Bik: 

v.d.Werve: 
Bik: 

v.d.Werve: 

De heer vd. Werve heeft vroeger op de Haven gewoond. 
Geboren. 
U bent op de Haven geboren en kunt U ook zeggen, welk huis dit ongeveer 
is geweest. 
Naast de apotheek van Dee. 
Naast de apotheek van Dee. En wat weet U mij nog over de Haven te vertel
len toen U jong was. Wij hebben daar nu op het ogenblik die prachtige 
bruggen. Vroeger hebben wij daar die ophaalbruggen gekend zoals nu nog 
die uiterste brug en nu is de vraag, hoe was het in Uw jeugd? 
Er was een grote brug en die kwam uit de Wijdstraat en dat was een brug 
ongeveer zoals in Amsterdam de Keizersgracht. Die was helemaal van steen 
en gewelfd en daar gingen de rijtuigen dan tegenop, wat nu dat smalle 
bruggetje is aan het begin van de Gouwe. En dat was een hele brede rijbrug 
en ook van voren konden de rijtuigen elkaar goed passeren. En dan liep je 
zo tegen een huis aan en dat was dan van apotheek Grendel, maar die was 
toen. zover als ik weet al leeg. Toen was die al verhuisd naar de Korte 
Tiendeweg toe, de oude heer. 
Dat gebouw was wit geschilderd zover ik me nog kan herinneren, met gou
den biezen afgezet. Nou als je dan zo de Haven opgaat, dan hadden we daar 
een kaaspakhuis, ik geloof dat Mijnheer Weming dat was met een kaaspak
huis achter in de Peperstraat en dan een boekhandel en daarnaast was de 
Pastorie van de Katholieke Kerk. Die Kerk was aan de overkant en er was 
geen woning bij, dus toen hadden de Pastoors een andere woning. Nou dan 
had U daar de verschillende huizen, dat is ook helemaal veranderd, in het 
begin was daar een groot graanpakhuis van de heer Kemp en die woonde in 
het huis waar de heer Prinsen heeft gewoond aan de Haven aan het eind. 
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Bik: 
v.d.Werve: 
Bik: 

Hij had zijn pakhuis daar op de 
Haven en daarnaast had U [hij) 
een fruitwinkel, die speciaal 
bekend was. Daar was altijd de 
kersenmarkt. Zo gauw de kersen in 
het land waren. dan kwamen alle 
kooplui, die kwamen daar om de 
kersen te kopen. En dan had U 
daarvoor die Pastorie, dan had U 
ook nog een brug. De eerste brug 
werd de Schepersbrug genoemd. 
Er staat nu een heel andere naam 
op. Maar dan had U over de sluis 
de zogenaamde Sluisbrug, dat was 
ook een stenen brug helemaal met 
keien bestraat en zo ging dat de 
Dubbele Buurt in. Nou toen woon
den de Pastoors vlak over de brug, 
daar woonden de Pastoors en de 
kerk, die was aan de overkant en 
toen zijn die bruggen gebouwd. 
Er is een draaibrug gekomen en 
toen stond de noodbrug over de 
kerk, dat kan ik me ook nog herin
neren. En ik was de eerste jongen, 
die over die brug liep. Nou dan 
had U daar verder allemaal nota-

Oosthaven 31, in de woning van Virnly is in de tijd dat 
deze foto werd gemaakt (1904) sinds enkele jaren !tet 
Israëlitisch Oude Mannen- en Vrouwenhuis gevestigd. 
Foto: SAHM. 

belen, de heer Renny woonde daar, het registratiekantoor was daar en daar 
had U het Postkantoor, dat was vlak voor de apotheek van Dee, daar is 
vroeger het Postkantoor geweest. En ik geloof als ik me goed herinner, dan 
hebben daar ook de Pastoors nog ingewoond. Het Postkantoor is toen ver
plaatst naar de Noodgodsteeg en aan de ene kant van de Noodgodsteeg 
woonde Hersche, dat was een sigarenwinkel en aan de andere kant was een 
schoenenwinkel, dat is nu het postkantoor. En nu was er een besluit 
geweest, ik meen in de Raad dat het zou op de Markt komen waar vroeger 
het Herthuis is geweest. Maar van de kaarsenfabriek hebben ze zoveel 
getornd en gedaan. Het moest vlakbij het kantoor z\jn en dat is de oorzaak 
dat daar het Postkantoor kwam. Nou en als er dan kermis was, dan was de 
hele Haven vol kramen. De hele lengte van de Haven van de overkant tot 
aan de Noodgodsteeg ook weer, zover liep de kermis. Dan had U daar mijn
heer Viruly, dat was ook een heel groot huis. Dat is waar nu de Hervormde 
Kerk is, daar woonde mijnheer Viruly en daar achter was de zeepziederij. 
Die was in de Spieringstraat en daar was dan zijn equipage en zo. Die was 
daarnaast en dan een paar huizen verder, dat is waar van der Sloot, de 
kleermaker woont, daar woonde ene Mejuffrouw van Meerten. Die ging 
iedere Zondag nog met een sleepkoetsje naar de Grote Kerk. Dan kwam om 
kwart voor tien het sleepkoetsje voor en dat werd door 2 mannen getrokken 
en dan ging ze naar de kerk. En om twaalf uur kwam ze dan weer terug. 
En hebt U daarbij ook nog de smeerlap meegemaakt? 
Ja, die hadden ze bij zich, zo'n leren lap. 
Een leren lap? 
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v.d.Werve: Ja, het was maar een kleine rit natuurlijk naar de St.jan toe, van van der 
Sloot naar de St.jan toe. 

Bik: Hebben de heren daar nog iets aan toe te voegen? Aan wat de heer 
v.d.Werve daarnet vertelde? Was er nog niet een graanmaalderij ook? 
Mijnheer Dijkxhoorn vraagt er ook nog een graanmaalderij was. 

v.d.Werve: Ja dat was vlak voor de Sluisbrug, daar heb je een pakhuis gehad van van 
Kempen en dat was een graanhandel en naderhand is er ingekomen een 
oom van mij, een slotenmaker. Die heeft een mineraalwaterfabriek gehad en 
die had voor die tijd zijn mineraalwaterfabriek op de Turfmarkt en daar had 
de Directeur van de Gasfabriek ook eerst een fabriekje van. Toen ging dat 
allemaal naar de Turfsingel toe. 

Het schuren van de grachten 
Bik: Mijnheer v.d.Werve spreekt daar zo over de mineraalwaterfabriek. Dat doet 

mij even terugdenken aan de periode, dat Gouda nog geen waterleiding 
bezat en ik geloof dat mijnheer v.d. Werve ook daarover iets mee kan delen. 
Wij hebben in de Librye nog een boe~je van Dr. WF. Büchner over de topo
graphie van Gouda en daarin wordt er o.a. verteld over de wijze, waarop 
Goudas grachten worden geventileerd door dat spuien. Maar o.a. ook de 
wijze waarop de afvalresten van de bevolking in dat water terecht kwam. 
Tegelijkertijd betekende dit echter ook dat dit water drinkwater was voor de 
stad. In de Goudse Courant is er een artikel verschenen van de hand van de 
heer Muilwijk en die heeft daar over geschreven. Op de Markt werd een 
arthesische put gemaakt. Ik moet zeggen dat de benaming arthesische put 
niet juist is, want een arthesische put is een put, die gemaakt is op een wel 
waar een zekere spanning op staat. Als men gaat boren, spuit het water 
omhoog. Ik geloof dat we niet in staat zullen zijn om op de Markt een zoda
nige bron . te maken, dat wij een automatische fontein krijgen. Maar deze 
naam 'arthesische put' die is te danken aan de provincie A[rltois in 
Frankrijk waar dergelijke putten destijds wel gegraven zijn. M.en heeft wel 
geprobeerd op de Markt een wel te maken. Men is daar een aantal dagen 
aan bezig geweest, maar ik geloof dat men dit na 12 dagen heeft opgegeven. 
Maar dan zou ik aan de heer v.d. Werve even willen vragen, U heeft op de 
Haven gewoond en U heeft mij eens iets verteld over de wijze waarop het 
drinkwater bij U de woning binnenkwam. 

v.d.Werve: In de kelder was een put, een gemetselde ronde put en dan ging er een stop 
in en als in de Haven dan hoog water was en dat de sluisdeur openging, 
dan werd de stop er uitgehaald voor dat het hoog water was en dan ging de 
stop er weer in. En dat was ons drinkwater. Ja, natuurlijk filtreerde je het 
water, het water was thuis ook gefiltreerd. Dat ging met het hoog water van 
de ttaven. 

Bik: En wat ik nog even zeggen wilde is dit. Men moet goed begrijpen, dat het 
water door middel van een riool het huis binnenkwam. Dat in het huis dus 
een kelder was en in die kelder een diepe put en met het stijgen van het 
water van de Haven, kwam dus ook water in de kelder. Daar was een hele 
lange stok, die met doeken omwoeld was. Die werd dan in dat gat gestoken. 
Men had dan dus een hoeveelheid water, die vuil was en waarin de algen 
e.d. voortkwamen en dan liet men dat water bezinken. Men noemde dat 
'klaren'. En dat 'geklaarde' water, dat maakte dat het sponsje, waardoor het 
dan later gefiltreerd werd, niet zo vlug vuil werd. Maar ik meen dat de heer 
v.d. Kraats ook nog iets kan vertellen over de wijze, waarop men dan van 
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gemeentezijde probeerde om de mensen te helpen. Dat was een ander 
stelsel. 

v.d.Kraats: Er waren in verschillende straten van de stad twee hele grote tonnen 
geplaatst, waar wel zeker 500 liter water ingingen en wel meer. Wanneer het 
nou schuren was en dat de binnenwateren ververst werden, dan kon je op 
de Zeugstraat een prachtig gezicht hebben op hetgeen er voorbij dreef. En 
als dan die schuurpartij een half uurtje voorbij was, gepasseerd was, dan 
kwamen er twee afgezanten van de gemeente, Scholten en Schuier en die 
hadden zo'n grote schippersdweil bij zich aan een stok en twee flesjes met 
zuiveringspreparaat, 
ijzerchlorine ja. Dan 
werden die tonnen voor
overgehaald op de straat. 
Er werd een puts water 
ingesmeten. Met die 
dweil werd die ton van 
binnen dan schoonge
maakt, zover als dat ging 
en als dat gebeurd was, 
dan ging die ton weer 
overeind. En dat water 
dat een half uur, drie 
kwartier van te voren 
geschuurd was ging met 
zo'n putsemmertje er in. De Hooikade en de Bogen in 1881 met links aan het water vier 
Eén stond er met zo'n drinkwater·tonnen. Foto: SAHM. ' 

emmertje en dat ging zo 
die ton maar weer in. En als die ton dan helemaal vol was, dan kwam de 
andere afgezant met zijn zuiveringsgeschiedenis en gooide dan een puts van 
dat spul er in. Er werd eens goed in geroerd, nou dan ging het deksel er 
boven op en dan kwam Jan Rap en zijn maat maar drinkwater halen hè. Zo 
ging dat vroeger en dat was helemaal niet (on?]hygiënisch hoor, helemaal 
niet, want die grachten in de stad die werden heel veel geschuurd, nl. 2 à 3 
keer in de week. Maar wat je er doorheen zag gaan. Wat er bv. uit de Zak 
kwam en van de Spieringstraat en zo en ook van de Haven kwam. Nou dat 
was helemaal niet zo fijn. Er kwam een hoop viezigheid uit. 

Bik: Ik kan U dit zeggen, dames en heren. Ik heb hier een aantal punten van Dr. 
Büchner nog even overgenomen en die man is o.a. aan het berekenen 
geweest in verband met wat er zo aan vuil in de Goudse grachten en zijlen 
werd geloosd. Dat was nog al vrij behoorlijk. En dan schrijft hij er bij dit te 
rekenen me_t al zo vele onreinheden bezwaar te hebben [???]. De [?] bewo
ners hebben getracht door het openen der sluizen en de doorbraak der 
schepen om op deze manier het schuren en het spuien van de grachten 
mogelijk te maken. Maar de hoeveelheid drekstoffen berekend in cijfers is 
2,5 Nederlandse ton voor iedere persoon. Dus U begrijpt op welke manier 
men vroeger gezond is gebleven, is voor mij nog altijd een raadsel. En ik 
kan U dit nog zeggen, dat in die tijd, dat zullen de heren -zich waarschijnlijk 
wel herinneren, dat er een zekere onenigheid bestond toen de Goudse 
Waterleiding in actie kwam. Dat was niet van gemeentewege, dat was meen 
ik van Engelse zijde. Dr. Luyten en Kranenburg. Maar ik meen daarvoor van 
Engelse zijde, dat men geprobeerd heeft om hier een soort van verdrag te 
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v.d.Kraats: 
Bik: 

verkrijgen dat een waterleiding zou worden gemaakt. Maar het Goudse 
Gemeentebestuur was destijds van mening dat dat niet nodig was. Men kon 
dat zo wel af. later is dat zaakje toch doorgegaan en toen was het zo dat de 
meer gegoeden uit Gouda drinkwater hadden en de andere mensen die had
den dat niet. En nu moet er in die tijd en dit wilde ik nu eens vragen. Er 
moet in die tijd geweest zijn een zgn. ·lege emmer optocht. Is dat bekend? 
Een lege emmeroptocht, d.w.z. de mensen die 's avonds hun closets moesten 
schoonmaken. Dit werd dan opgevangen zonder water niet waar en dat 
moest dan in de Blekersingel e.d. gedeponeerd worden. Omdat zij dan niet 
voldoende spoelwater hadden, schijnen ze zo in optocht door de stad 
geweest te zijn met die lege emmers om aan te tonen dat ook zij in aanmer-
king moesten komen. 
Dat heb ik nooit gehoord. 
En er moet ook in de armenkamer kaarten verleend zijn om aan drinkwater 
te komen. Is dat ook niet bekend? · 

v.d.Kraats: Dat is voor onze tijd geweest. 

Het vuil 
Bik: 

v.d.Kraats: 

Bik: 
v.d.Kraats: 
Bik: 

v.d.Kraats: 

Bik: 

v.d.Kraats: 
Bik: 
v.d.Kraats: 

Bik: 

Is dat voor Uw tijd geweest. En nu wij het toch hebben over de verontreini
ging van de grachten. Hoe was het vroeger met het ophalen van het huis
vuil. 
Dat werd gewoon opgehaald. Dat werd verpacht door de Gemeente. Ooms, 
die had het vroeger. Die is het jaren geweest. 
Die deed het best en daar verdiende de stad iets aan. 
Nee, hij kreeg geld toe, omdat U het woord verpachten noemt. 
Maar je kan wel eens hebben dat je geld toekrijgt bij het verpachten. Ja dat 
is ook zo. Men herinnert zich natuurlijk nog wel de oude wagens met de 
bel. Ja. Dat de heren er zo rond liepen met zo'n aswagen en op dëze manier 
de zaak gingen ophalen. 
Ja met het vuil van de stad is een heleboel dichtgemaakt. Bij de kanten van 
het station. De Wetering die bij het station loopt, die was vroeger veel 
langer. Hij liep meer naar de Kattensingel toe. En Ooms die had zoveel van 
die rommel. Die heeft daar die hele boel mee aangedempt. Dat is zeker wel 
een breedte geweest van een meter of 15. En toen die aan de overkant, dat 
is het restaurant waar nu het park is. Dat was het plan en dat is pas geko
men nadat de Spoorstraat verbreed is. Dat is nl. het oude station. Dat is 
afgebroken en het nieuwe station, dus ook de Spoorstraat, of de Spoorweg 
is ook meer naar de Spoorstraat gekomen. Ja. 
En het vuil? Waar werd dat gedeponeerd. In het algemeen was er niet. Bij 
Vuile Bras? 
Bij ~et vuile Bras. 
Waar is dat? 
De Kleikade ja, waar nu de hoe noem je die straat Burgvlietkade loopt. De 
Burgvlietkade die heette de Kleikade. Die loopt naar de Goejanverwelledijk. 
Loopt ja. Nee het is nu bij het Reeuwijkse Sluisje, bij het Goejanverwelle
sluisje, daar is de vuilnisbelt. Dat is vroeger een sluis geweest. Dat was ook 
voor mijn tijd. 
Kunt U het achter in de zaal verstaan, wat er gezegd wordt, want het is mis
schien een beetje moeilijk. Maar de heer v.d.Werve heeft het zo over: Ja dat 
was de Kleikade, dat was daar. Dan wordt hier zo net door de heer v.d. 
Putte[n] de opmerking gemaakt, dat de Kleikade werd gedempt vanuit 
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Bik: 

v.d.Werve: 
Bik: 
v.d.Werve: 

Bik: 
v.d.Werve: 

Bik: 

v.d.Werve: 

Reeuwijk, met honderden schuiten veen vanuit Reeuwijk. De heren zijn het 
met elkaar niet eens. Maar wij zullen het niet bij meerderheid van stemmen 
laten komen. Dat geloof ik niet. Veengrond. Maar in ieder geval, vast staat 
dat de heer v.d.Werve vroeger nogal eens wat gewandeld heeft. Dat heeft hij 
mij wel eens verteld, dat hij en dat ging niet per fiets , dat ging ook niet per 
auto of zoals dat tegenwoordig gaat per scooter, per bromfiets nietwaar, 
maar het werk van de deurwaarder, wel dat was dan in hoofdzaak om dan 
eens een eindje te wandelen. Wilt U daar dan eens iets over vertellen, mijn
heer v.d.Werve:Ja, ik heb dat zowat veertig jaren gedaan en toen waren er 
nog geen fietsen. En dan liep ik elke Zaterdag 55 km. Dan ging ik met de 
boot naar Waddinxveen en van Waddinxveen naar Moercapelle, en van 
Moercapelle naar Bleiswijk en van Bleiswijk over de Rotte naar 
Zevenhuizen , Nieuwerkerk, post Gouderak en zo naar huis. Alles helemaal 
gelopen en dan was ik om 5 uur thuis. Ik ging om 8 uur 's morgens weg. 
Daarna ging ik me dan een beetje opknappen en dan ging ik '.s avonds een 
paar uur biljarten. Ik geloof niet dat de jongelui dat tegenwoordig kunnen. 
Mijnheer v.d.Kraats maakt de opmerking: 'Dat is een globetrotter'. Dat is 
inderdaad zo. Het schijnt overigens wel een bizondere bezigheid geweest te 
zijn. 
Oh, het is erg gezond. 
U kunt ons verder geen levensregels aangeven volgens welk? Neen. 
Welke neen, het is daarmee zo. Regelmatig leven, op tijd naar bed gaan. 
Op tijd naar bed ja, maar daar was ook niet altijd tijd voor. Ik was om half 
zeven op kantoor en ging om twaalf uur naar bed. 
Om half zeven op kantoor en om twaalf uur naar bed. 
Dus het kon er zo wel mee door. Ik heb nooit anders gehad d~n de maze
len. De dokters hebben nooit iets aan mij verdiend. 
Inderdaad hebben wij destijds door de radio de opmerking kunnen horen, 
toen de man van Zonnestraal, hoe heet hij ook al weer, Jan van Zutphen via 
de radio werd gefeliciteerd vanuit Antwerpen, toen vertelde daar Camille 
Huysmans: Jan je bent een vent, je bent nog niet doodgedokterd. Ze waren 
nl. allebei 90 jaar. We hadden het zo over het dempen van een stuk gracht 
of iets dergelijks. Maar U heeft Gouda natuurlijk ook nog meegemaakt toen 
er nog veel meer water was. Kunt U daar ook iets van vertellen, één van de 
heren! Over het Roosendaal, Wilhelminastraat e.d. Dat was vroeger allemaal 
water. 
Daar waren allemaal lege sloo~jes, de open riolen waren dat. In de 
Vogelenzang was er een riool, die liep tot de Cappenersteeg en dan ging hij 
achter de huizen van de Roosendaal heen, tussen de huizen van de 
Zeugestraat in en dat was een open riool. En dan gaat het bij de, waar nu de 
plateelbakk,erij is, daar gaat het onder de huizen door en komt in de 
Zeugestraat uit, dat is nog zo. Dat is nu dichtgemaakt en dan liep dat naar 
de Blekerssingel toe. En dan een gedeelte, dat ging nog achter de Kazerne, 
dat waren de huisjes van de geweermaker. Dan moest je een bruggetje over 
om daar te komen beneden, waar de werkplaats is van die autozaak, 
Hulleman ja. Achter de kerk was er ook een riool vertelt de heer v.d.Kraats. 
Dat liep van het plantsoentje, waar het Oude Mannenhuis toen stond, zo 
onder de zaak van Bik door en dat kwam clan als je van de Tiendeweg af 
kwam en je loopt achter de kerk heen, dan staan er twee palen ja, daar ligt 
nu een open riool, ja, en dat open watertje was een stukje, zo breed zowat, 
zolang. Dat liep onder het huis van slager van Vliet, toen destijds Jarink. 

Tidinge van Die Ooude 151 



~ 
. ' 

Bik: 

v.d.Werve: 
Bik: 

v.d.Werve: 

Bik: 
v.d.Werve: 

Bik: 
v.d.Werve: 

Bik: 

v.d .Werve: 

Liep daar onder door en dat ging zo onder de huizen door naar de 
Vellensteeg. Dan verder door onder de huizen van de heer de Boers. Zo ver
der door naar de andere zijde van Achter de Kerk en dan kwam dat zo weer 
in het Plantsoen uit b~j Breebaart, de ijskelder van Breebaart. 
Jazeker, jawel, jazeker. Want kijk eens de schuring vroeger, die was vaak 
veel hoger dan tegenwoordig. Nu schuren ze bijvoorbeeld op een meter, 
vroeger was dat dikwijls 1,5 meter. Dan kwam er een straal van water de 
stad inzetten, vandaar die schuring. Dat was wel een gedeeltelijke oplossing 
voor dat vele overtollige vuil. Ja, want dat was vroeger algemeen zo. Ze 
wachtten niet tot de man met de vuilniswagen kwam. Dat was niet nodig. 
Dat ging zo de sloot in. Dat was algemeen zo. Toen hier nou de laatste keer 
die Zeugstraat zo uitgebaggerd werd, toen kwam er verdorie nog een halve 
auto uit. Verschrikkelijk en dat is altijd geweest, want als het water nergens 
goed voor was, dan was het toch nog goed genoeg om het vuil er in te gooi
en. 
Ik herinner mij, dat vroeger de omroeper rondging om de mensen te waar
schuwen het zou 'schuren'. Kunt U de uitdrukking nog zeggen, die hij 
omriep. 
Hoe laat hij ging schuren ? 
Ja. Maar er was altijd nog een uitdrukking achter. Ik heb me altijd laten ver
tellen, dat iedere wachter zich verschoonde. 
En dan kwam nou alleen De Goedere, die nog in de koekbakkerij op de 
Tiendeweg heeft gezeten. 
'De krullebol' (de heer D. de Goedere was helemaal kaal). _ 
Nee. Die hele oude. En die aan zijn achterhuis, waar nu nog een koekbak
kerij is ? ... . Dan werden er beschuttingen gezet en daar ging klei tussen om 
het water tegen te houden. Dus het water in de Zeugstraat kwam aanmer
kelijk hoger en dan gebeurde het ook heel vaak, dat het tot de stoep, waar 
ik gewoond heb, bijna stond. Dat had 
je heel vaak. Maar ja, dat schuren 
duurde een kwartier en dat liep weer 
net zo gauw weg als het gekomen was. 
Bleef het vuil niet op de straten liggen. 
Ja, Ja. Daar keek je niet naar om, dat 
was niet nodig. Dat waren heel andere 
toestanden hè. 
De Turfmarkt en de Groenendaal, die 
hadden toch ook een verbinding door 
middel van een zijl. 
Ja, die lag daar ook. Achter de 
Turfmarkt heen. Ja, de riool ligt er 
nog . 

Bik: Ik meen waar nu de nieuwe 
Christelijke School gebouwd wordt, 
dat daar ongeveer een zijl gelegen 
moet hebben . 

v.cl.Werve: Ja, helemaal tot joffrouw Haleman toe, 
waar nu het Leger des Heils is. Het 
Lommerdse Watertje. 

wordt vervolgd 

152 1ïdinge van Die Ooude 

Het Lommerdse Watertje, dat langs de 
Agnietenkapel liep. Het dankt zijn naam 
aan de Stadsbank van Lening die vanaf 
1654 in de kapel was gevestigd. Foto: 
collectie H. v.D. 



Politiek talent op Goudse scholen 
Jan H. Kompagnie 

Op 29 augustus 2001 maakte minister-president Wim Kok bekend dat hij niet 
meer beschikbaar was voor het lijsttrekkerschap van de Partij van de Arbeid. 
Als zijn opvolger beval hij Ad Melkert aan, oud-minister van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid en nu fractieleider van de Partij van de Arbeid in de Tweede 
Kamer. Kok en Melkert hebben naast hun sociaal-democratische overtuigingen nog 
iets gemeen, namelijk dat ze in dezelfde stad op de middelbare school hebben 
gezeten. Die stad was Gouda. Eerst Kok, die op 29 september 1938 in 
Bergambacht werd geboren. 

In 1863 ontstond door Thorbeckes onde1wijswetgeving de Hoogere Burgerschool 
(HBS). In 1916 verliet de RHBS in Gouda het Doelengebouw aan de Lange Tiendeweg, 
dat zij in 1866 had betrokken, en nam ze het nieuwe schoolgebouw aan de 
Burgemeester Martenssingel in gebruik. De HBS was bestemd voor 'de hoogere- en voor 
de burgerklasse'. In 1887 behaalde het eerste meisje haar diploma op de RHBS. Voor de 
meisjes ging de school vijf minuten eerder open dan voor de jongens en zij .\,érlieten de 
school ook vijf minuten eerder, opdat de leden van beider kunne elkaar maar zo weinig 
mogelijk zouden tegenkomen. 
De RHBS had ook een sterke streekfunctie. Zeker tien procent 
van de leerlingen kwam van buiten Gouda. 'Het machtsvertoon 
uit de Krimpenerwaard', zo werd de komst elke ochtend van 
grote groepen leerlingen uit de omgeving van Gouda gety
peerd. Er was een zekere rivaliteit tussen hen en de 
Gouwenaars, aldus een oud-leerlinge uit eeri arbeidersmilieu, 
dîe eerst in Schoonhoven naar de ULO ging. 'Op die school 
begonnen wij: Wim Kok, Arie Blanken en Hans Raapis uit 
Bergambacht. ... Ik herinner me nog weken dat we elke dag 
één van ons interviewden. Er moest eerlijk en openhartig op 
alle vragen worden geantwoord. Ook toen was Wim Kok stra
tegisch door niet ailes van zijn binnenste te laten zien. Hij 
omzeilde directe vragen meesterlijk'. Wim Kok, hoewel bepaald 

Wim Kok die net zijn terugtreden 
heeft aangekondigd (bron: de 
Volkskrant, 29 augustus 2001). 

geen zoon van een 'hogere burger' - zijn vader was timmerman in Bergambacht -
behaalde z~jn HBS-B-diploma. Na een lange carriëre in de vakbond en de politiek werd 
hij in 1994 minister-president van het eerste 'paarse' kabinet. 
Ad Melken, geboren in Gouda op 12 februari 1956, groeide op in 
Gouderak. Als kapperszoon leek het gymnasium niet direct de meest 
aangewezen middelbare. schoolopleiding voor hem, maar in 1968 maak
te hij zijn entree op het Coornhert Gymnasium aan de Nansenstraat, 
waar de school in 1952 zijn intrek had genomen, na vanaf 1889 in het 
huis van De Lange van Wijngaerden aan de Westhaven gevestigd te zijn 
geweest. Van 1572 tot 1850 was de school gehuisvest in het voormalige 
Cellebroedersklooster aan de Groeneweg, de latere Werkinrichting tot 
wering van de bedelarij. 
Ad Melken heeft een scherpe herinnering behouden aan de eerste 
dagen op school: 'Mij staat nog bij dat van het begin af de net aangeko-
men leerlingen op het Coornhert Gymnasium werd duidelijk gemaakt Ad Melkert in 1989 (bron: 
dat zij uitverkoren waren om voorbereid te worden op het in de schoot Saeculum 1889-1989). 
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opgenomen worden '{an de Alma Mater. De selectiebijl was reeds gevallen en wiens 
afkomst uit de toon viel, moest nog maken dat hij aan de goede kant van het blok bleef 
(flashback uit de eerste klas: indeling in niveaustudiegroepen naar naam en eerst later 
naar prestatie)'. 
Uit onderzoeksresultaten onder eerstejaarstudenten naar hun sociale herkomst in 1989 
bleek dat toen nog steeds, net als twintig jaar eerder, bijna de helft van hen afkomstig 
was uit de hogere beroepen, terwijl die hogere beroepen slechts 5% van de totale 
beroepsbevolking uitmaakten. Een dergelijk gegeven speelde bij Ad Melken in retro
spectief een sleutelrol bij zijn maatschappelijke plaatsbepaling en het maken van zijn 
politieke keuze. 
Kok en Melken, beiden jongens uit de K1impenerwaard en gevormd op Goudse scho
len, hebben het model van de polder als geen ander van jongs af aan gekend. 

Bronnen: 
Een eeuw in honderdjaart.allen. Uitgegeven in 1965 ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de 

Rijksbogereburgerschool en Rijksmiddelbareschool voor meisjes te Gouda (Gouda 1965). 

Rijks HBS/MMS 125 jaar RSG Gouda. 125 jaar Rijksonderwijs in Gouda (Capelle aan den IJssel 1990). 

A.G. den Haan, M. de Groot, Saeculum 1889-1989. Gedenkboell bij het honderdjaiig bestaan van het Coornhert

Gymnasium (Gouda 1989). 
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Audite 
Jaap Rebel 

Iedere dag verdwijnt ergens in Nederland wel iets moois, iets van waarde. 
Iedere dag wordt ergens wel een mooi oud gebouw of een deel ervan gesloopt en 
vervangen door nieuwbouw, druipend van financiële haalbaarheid. Een smet op het 
blazoen van architecten, die, gemankeerd in architectuurhistorisch besef, hun zielloze 
creaties verdedigen. 
Iedere dag wordt ergens wel een waardevol interieur vernield en vervangen door 
Gamma- of Praxis-eenheidsworst. Een smet op het blazoen van bouw- en kunsthistorici 
die zelden, voorafgaand aan een verbouwing, zelf de gelegenheid aangrijpen of in de 
gelegenheid worden gesteld een interieur te beoordelen, als zij 'interieurs' al belangrijk 
genoeg vinden om aandacht aan te besteden. 
Dat deze zaken ook in Gouda niet ontbreken kan iedereen zien. Een smet op het 
blazoen van opeenvolgende colleges van B&W die onvoldoende visie hadden en 
hebben om plannen van particulieren en projectontwikkelaars te toetsen met het oog 
op eventuele schade voor het historische karakter van de binnenstad. ' 
Die Goude verzette zich in 1951 al fel tegen het dempen van grachten ten behoeve van 
het autoverkeer. Onder de dekmantel van verkeersverbetering en zakelijke vooruitgang 
waren toenmalige bestuurders ten volle bereid naar hartelust te slopen en te dempen 
om met hun tijd mee te gaan. Door die technocratische instelling is veel van het karak
ter van de binnenstad verdwenen. 
Het is nu vijftig jaar later, de huidige generatie is voorzichtiger en oogt democratischer. 
Eerst moeten nu 'vergunningen' worden aangevraagd. Maar wanneer de procedures zijn 
doorlopen wordt er nog steeds naar hartelust gesloopt, verdwijnen waardevolle interi
eurs iedere keer als een oud ·gebouw in moderne appartementen wordt gesplitst of een 
bedrijf twee of meer panden samentrekt en zijn veel tuinen inmiddels veranderd in 
parkeerplaatsen. 
Die Goude verzet zich nog steeds tegen de kortzichtige vernielzucht. Wat nu verdwijnt, 
komt immers nooit meer terug. 
Wat mij betreft mag het verzet veel harder klinken. 

Het Stadhuis 
Willem d.en Boer 

Koninklijk bezoek 
Ons stadhuis staat midden in een vrij belangrijke provinciestad. Reden voor hoge lieden 
om op gezette tijden de stad aan te doen en zich 'op het stadhuis' te laten ontvangen. 
Soms hielden we daar wat aan over. Zo is volgens de overlevering het fraaie 'groenwerk'
tapijt in de trouwzaal te danken aan het bezoek in 1642 van de Engelse koningin 
Henrietta Maria met haar dochter en haar schoonzoon. Zij was een jaartje op tournee in 
de Nederlanden, juist toen haar man, koning Karel I, gedoe kreeg met het Engelse par
lement, wat hem zeven jaar later letterlijk de kop kostte. Van het bezoek van haar klein
zoon, koning (en onze stadhouder) Willem lll hebben we niets, behalve een schilderijtje 
in de burgemeesterskamer, maar dat is vijftig jaar geleden geschonken door het echtpaar 
James- Van der Hoop. 
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Het volgende souvenir van een koninklijk bezoek is de doorgang van de trouwzaal naar 
het balkon aan de achterkant - vroeger het schavot. De deuren werden gemaakt bij gele
genheid van het bezoek van koningin-regentes Emma en koningin Wilhelmina in 1897. 
Het was de introductietoer van Wilhelmina, die een jaar later ingehuldigd zou worden. 
Van dat bezoek was veel werk gemaakt. De koninginnen kwamen op zaterdag 24 april 
om twaalf uur aan met de koninklijke trein bij een speciale ontvangsttent naast het sta
tion. Er volgde een toer per rijtuig, zigzaggend door de overdadig versierde stad. 
Herhaaldelijk hield de stoet stil omdat de majesteiten boeketten aangeboden kregen. Na 
een bezoek aan de kaarsenfabriek, de aardewerkfabriek van Goedewaagen aan het eind 
van de Raam en de St.-Janskerk, kwam het gezelschap eindelijk op het stadhuis. De 
burgemeester sprak een rede uit, de majesteiten ontvingen een mooie map met daarin 
vijftien platen van Gouda, het gezelschap dronk een glaasje en toen gingen eindelijk de 
nieuwe deuren naar buiten open. Onder een enorm gejuich trad het gezelschap naar 
buiten. Toen het iets kalmer werd, kregen de 1800 schoolkinderen de gelegenheid om 
hun ingestudeerde liederen te zingen. Ze werden begeleid door een militaire kapel. Na 
een klein halfuur~je gingen de leden van het gezelschap weer naar binnen om afscheid 
van elkaar te nemen. De koninginnen vertrokken per rijtuig naar de trein. Dat was na 
vijf-en-een-half uur het officiële einde van het koninklijk bezoek. De stad feestte door 
tot na het vuurwerk van tien uur en ging de volgende dag voorzichtig (het was zondag!) 
nog wat door. 

De 19e eeuwse tuindeuren werden tijdens de grote restauratie rond 1950 vervangen 
door de middeleeuws-aandoende deuren die er nu nog zijn. Want de deuren weer weg
restaureren, dat leek een bee~je onhandig. Vooral in de zomer bewijzen ze hun diensten 
voor de vele bezoekers, die zo een moo{ uitzicht hebben over de markt rondom hen. 

~ 

Per aspera ad astra 
Hans Te Baerts 

In iedere aflevering van de Tidinge kent een lid van de Historische Vereniging 
Die Goude een doorn toe aan het volgens hem of haar lelijkste plekje van Gouda 
en een ster aan het mooiste. 

156 Tidinge van Die Ooude 

Wie aankomt op het station in 
Gouda, verwacht al dadelijk een 
glimp op te vangen van de 
mooie hista.rische panden waar 
Gouda om bekend staat. Niets 
is dan teleurstellender dan het 
stationsgebouw. Een echte 
doorn in het oog: een lager dan ~ 
de perrons gelegen langwerpige 
doos, met daarboven een vijftal 
tunneltjes, zo lijkt het, die de 
reiziger de stad in moeten slui-
zen. Helaas voeren de tunnels 
niet tot aan de bezienswaardige 



kern van de stad, maar monden ze uit op een slordige ruimte, welke de naam plein niet 
verdient, zodat de reiziger niets wordt bespaard bij de intocht in onze stad. De plaatsing 
van de oude beelden van het voormalig stationsgebouw in de bogen van het huidige 
kan de wanstaltigheid van het station niet goedmaken. De beelden accentueren die 
alleen nog maar, zoals een vlag een modderschuit. Als inwoner van Gouda ben ik blij 
met de plannen van NS en Gemeente om het station en omgeving aan te pakken. 
Ik hoop dat de entree van de stad dan weer met haar historisch karakter in overeen
stemming zal zijn. 
Een ster krijgt van inij het groen. Bijzonder mooi in Gouda zijn de vele kleine plant
soen~jes. Bij gebrek aan ruimte in de stad bevinden ze zich veelal aan de buitenranden, 
maar altijd in .dè buurt. s Avonds na het eten wandel ik graag even naar het 
ljsselplantsoentje, aan het einde van de Krugerlaan, achter de dijk, naast de begraaf
plaats ljsselhof. Vlak voor het begint te schemeren is het parkje op zUn mooist. 
De vijver is roerloos, het gras strekt zich uit in zalige rust en met een beetje geluk zieje 
er konijntjes rondhuppelen. 
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Verkoop pand d'Eendragt 
Die Goude bezit al vele jaren het pand d'Eendragt aan de Nieuwehaven. Enige tijd gele
den heeft de huurster te kennen gegeven het pand te willen kopen. De waarde van het 
pand is bij de vorige vaststelling voor de gemeentelijke belasting geraamd op 
J 80.000,-- en is nu vast,gestelcl op .f 220.000,-, dat wil zeggen een stijging met 175%. 
Aan subsidie heeft Die Goude nu nog tegoed voor 2001 f 3.675,- , voor het jaar 2002 
J 3.150,- en voor hetjaar 2003 f 3.150,-. Het bestuur staat niet afwijzend tegenover de 
verkoop en heeft aan de Algemene Ledenvergadering de volgende constructie voorge
legd: De verkoopprijs wordt vastgesteld door drie makelaars, te weten · 
• één aangewezen door de huurster, 
• één aangewezen door Die Goude en desgewenst 
• één aangewezen door de beide makelaars die eerder aangewezen zijn. 
Wel zal rekening worden gehouden met het feit dat de koper reeds in het pand woont, 
hetgeen mogelijk de prijs zal drukken. Verwacht wordt dat de p1ijs ca. 30 tot 40% lager 
zal z\jn dan de prijs die zou gelden bij verkoop in onbewoonde staat. Als tot verkoop 
wordt overgegaan, zal in de verkoopakte de bepaling worden opgenomen dat het ver
schil tussen de nu vastgestelde en eventueel de door de bewoner te betalen verkoopprijs 
bij verkoop door onze koper alsnog aan de vereniging toekomt, mits dit binnen de wet 
is toegestaan. De Ledenvergadering is met het voorstel akkoord gegaan. 

Contributieverhoging 
De laatste Algemene Ledenvergadering is ook akkoord gegaan met een verhoging van de 
contributie van het lidmaatschap van de Historische Vereniging. De penningmeester 
lichtte deze verhoging als volgt toe: 
• Het minimum aantal te verzenden exemplaren voor streekpost is verhoogd van 50 
naar 100 exemplaren. 
• Het tarief voor streekpost is vanf 0,51 verhoogd naar f 0,67 (inclusief 19% BTW). 
Dit laatste is een verhoging van J 0,16 voor een brief tot 20 gram. Voor zwaardere brie
ven gaat het tarief nog harder omhoog. De convocaten voor de lezingen en soms ook 
voor excursies worden in verband met de tijdsdruk vaak apart verzonden en dat gebeurt 
via de PTT Post. 

. Behalve de normale verhoging van de tarieven, is de PTT ook BTW-plichtig geworden. 
Dat betekent dat bij de verzending van de Tidinge's en de convocaten een extra kosten
post optreedt van een kleine drieduizend gulden, vergeleken bij de oude situatie. 
De kosten van de Tidinge kwamen voor het jaar 2000 uit op J 18.530,-; daarnaast 
bedroegen de v~rzendkosten f 4.323,-. In vergelijking tot voorgaande jaren is dit een 
meerprijs van J 4.100,-. 
De kosten van het jaar 2000 waren ingecalculeerd, voor het jaar 2001 niet. De verho
ging totaal bedraagt zo per lid J 5,29 en f 3,86, dus een kleine tien gulden. De contri
butie gaat dan ook met dat bedrag omhoog, waardoor zij J 4 7 .50 bedraagt. 
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Een opmerkelijk reisje naar België 
Roos Hoejenbos 

Op vrijdagmorgen 6 april 2001 stapte ik welgemoed in de 'bus van Bas' (Bas van 
Tienderen) samen met nog zo'n 26 leden van 9e reisclub van Die Goude, op weg naar 
onze zuiderburen. Het programma voor de komende dagen zag er veelbelovend uit en 
in de bus kreeg ik meteen gezelschap van een aardige vrouw, dus wat kon me gebeuren. 
De vrijdag verliep volgens schema. Na de lunch in St.-Niklaas volgde de bezichtiging 
van de kathedraal en omgeving in Doornik. 
Na inspectie van de eenvoudige hotelkamer in Bon-Secours daalde ik de trap af op weg 
naar het diner. Dacht ik. Misleid door de onderste - zwartgeverfde - treden van die trap 
(ik dacht te vroeg al beneden te zijn) belandde ik met mijn volle gewicht op mijn rec~
terheup en schoot nog met een vaartje door zodat mijn hoofd ook nog tegen een muur 
knalde. (Achteraf bleek dat hoofd harder dan de heup!). Op mijn gekreun kwamen 
anderen af, een ambulance werd gebeld. Na een eerste onderzoek in de ambulance en 
een akelige rit over de kasseien werd ik, begeleid door Rob Stijnis en Bas en aan het 
handje van de Afrikaanse arts van de ambulance, naar het IMC-ziekenhuis in Doornik 
gebracht. Daar vond verder onderzoek plaats en werd me een operatie voor de volgende 
morgen in het vooruitzicht gesteld. Ik had geen tijd om bang te zijn, al heeft een vast
houdende nachtzuster me wel een beddenpan-trauma bezorgd door me te martelen met 
een vrij hoge ondersteek. Uiteindelijk kwam ze met een andere oplossing, al dacht ik 
altijd .dat een sonde voor 
voeding werd gebruikt. 
Het woord katheter kende 
ze blijkbaar niet. 
Het verblijf in het IMC 
Was niet onverdeeld ple
zierig: twee dagen op de 
intensive care, alleen in 
een hokje met een 'zuur
stofneus' op en nauwelijks 
menselijk contact (ik 
mocht niet telefoneren!). 
Gelukkig kwamen Rob en 
Bas s avonds op bezoek 
met een schitterend boeket 
en een kaart met een groet 
van alle medereizigers, 
Hartve1warmend! Na twee 
dagen afzondering werd 
me toegestaan met slechts 
een familielid te telefone
ren, zodat ik via een 
schoonzus het thuisfront 
op de hoogte kon stellen 
van mijn gewijzigde reis
plan. Mijn eigen mobieltje 
zat werkeloos in mijn 
koffer. Een probleem was 

In plaats van museumbezoek. .. het ziekenhuis. Schilde,ij Onze Lieve Vrouw van 
Zeven Smarten (1530). Eglise Notre Dame, Brugge. 
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dat mijn dochter op safari was in Maleisië en pas na dagen zou zijn te bereiken. 
Gelukkig dat Rob haar heeft gebeld. 
Op de kamer waar ik de rest van mijn tijd in het IMC doorbracht vertqefden twee 
oudere dames die, dat moet worden gezegd, me erg hebben geholpen door me wegwijs 
te maken in de dagelijkse praktijk in dit hospitaal (zoals met het raadsel van het omge
keerde washandje), waarbij het Groene Hart Ziekenhuis meer en meer op een hotel ging 
lijken. Het kledingprobleem moest ik zelf oplossen: staande op één been, hangend tegen 
de wastafel, deed ik de dagelijkse kleine was. Aan genoemde dames heb ik veel te dan
ken: z~j zorgden voor water en vruchtensap (moest je kopen in een winkeltje), bespra
ken de kapster en hielden me in de gaten als ik mijn bed verliet. We hebben samen ook 
diverse oude Franse liedjes gezongen (dankzij mijn enthousiaste leraar Frans wist ik er 
nog een aantal) en mopperden gezamenlijk op alles wat ons inziens niet goed ging. 
De communicatie met de buitenwereld verliep via een zeer gewaardeerd dagelijks tele
foongesprek met een ANWB-medewerker, waardoor het na een paar dagen ook lukte de 
Goudse kennissenkring te informeren en spaarzame gesprekjes met vrienden te voeren, 
die slechts door middel van een Franse openingszin de telefoonbarrière wisten te door
breken. De afdeling chirurgie bleek namelijk over één externe lijn te beschikken. (In 
een enquêteformulier heb ik over deze situatie wel het een en ander gespuid). Enorm 
blij was ik dan ook met bezoek van leden van het bestuur, Paula, en later van dochter 
en goede vriend. 
De laatste dagen van mijn verblijf werden aangenamer door een wat begripvoller hou
ding van de verpleging, de hartelijkheid van fysiotherapeuten en artsen alsmede door 
· mijn toegenomen eetlust Dit laatste viel samen met de komst van een nieuwe en betere 
kok, vertelden de dames, Het vertrek ontlokte een van de dames warme tranen, we 
beloofden te schrijven, De reis naar huis verliep voorspoedig. 
Nu, alweer een poos thuis, na verwerking van de schrik en de administratieve romp
slomp, moet ik bovenal vermelden dat ik heel blij ben geweest met alle geboden hulp 
en blijken van belangstelling van de zijde van familie, vrienden, bestuur en leden van 
Die Goude en soms ook uit geheel onverwachte hoek. · 

Eindredacteur 
Vanaf oktober 1990 is Jaap Rebel eindredacteur van de Tidinge geweest. Elf jaar lang 
heeft hij op uiterst kundige en inventieve wijze zorg gedragen voor de plaatsing en 
opmaak van artikelen en illustraties in het blad. Hij trad aan in een turbulente periode 
waarin de redactie een soort van doorstart maakte, die mede door de inzet van Jaap suc
cesvol verliep. Een bijzonder moment was de verschijning in 1997 van het themanum
mer over het Stadhuis (Als een schip op een zee), waaraan Jaap veel werk had en waarvan 
het eerste exemplaar werd aangeboden aan de koningin. Het blad veranderde van kleur, 
het grijs werd geel en later blauw en rood, terwijl ook de lay-out werd gemoderniseerd. 
Jaap heeft nu te kennen gegeven het eindredacteurschap te willen beëindigen. Voor zijn 
inspanningen voor de Tidinge zeggen de redactie en het bestuur van Die Goude hem 
heel veel dank. In zijn afscheids-Audite geeft Jaap nog eenmaal op de hem zo kenmer
kende wijze uiting aan zijn betrokkenheid bij het behoud van het Goudse stadsschoon. 
Vanaf heden zaljan Kompagnie, sinds begin 1996 als redacteur bij de totstandkoming 
van de Tidinge betrokken, het eindredacteurschap op zich nemen. Zijn post- en email
adres staan vermeld in het colofon. 
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