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Het hofje, bouwsteen van de Hollandse stad 
Lezing door Willemijn Wilms Floet 
 

De grote zaal van Concordia zat alweer vol 

toen Marian Heeringa van de 

Lezingencommissie op maandagavond 6 maart 

jl. het woord gaf aan Willemijn Wilms Floet. 

Het begrip hofje spreekt veel mensen aan, 

omdat er rust en schoonheid van uitgaat in 

een drukke stadsomgeving. Ook in Gouda zijn 

er nog een paar. Met name de inwoners van 

het Hofje van Cinq waren goed 

vertegenwoordigd. 

Willemijn Wilms Floet heeft vanuit haar 

vakgebied – ze is architect - onderzoek 

gedaan naar de ontwikkeling van hofjes in 

acht Hollandse steden, waaronder Gouda. Ze 

richt zich speciaal op de hofjes van 

liefdadigheid, woonvoorzieningen die zijn 

opgericht voor minvermogenden door 

particuliere meervermogenden. De weldaad 

van de stichter is op verschillende manieren 

terug te zien in de architectuur. De definitie 

van Willemijn leidde later op de avond tot 

een discussie of Gouda nog twee of drie 

hofjes van liefdadigheid kent die in gebruik 

zijn. Ze noemde het Hofje van Cinq en het 

Zwanenburgshofje, maar het hofje van het 

Willem Vroesenhuis had zij tot op heden niet meegeteld, want dat zou gesticht zijn als oude 

mannenhuis. Ze baseerde zich daarbij op het boek Hofjes van barmhartigheid van de hand van oud-

streekarchivaris Geselschap dat Die Goude in 1972 uitgaf. Met de souplesse van een balletdanseres 

gaf Willemijn zich gewonnen: we hebben er nog drie! Dat steekt overigens mager af tegenover 

steden als Haarlem of Leiden, waar er van de pakweg veertig hofjes nog 18, resp. 28 in gebruik zijn. 

De Goudse hofjes waren ook – gelijk onze aard – bescheiden van opzet. Ze had daar fraaie foto’s 

van, ook van het niet meer bestaande Hofje van Elisabeth Buytenwech. De eerste kaart van Gouda, 

waarop ze goed te zien zijn, is de kadastrale minuut van 1811. 

De hoofdmoot van het betoog ging over de bouwkundige typering van de hofjes in Holland, die zich 

kenmerken door duurzaamheid en hun meegaan met 

stedenbouwkundige ontwikkelingen. Bijna altijd gaat het 

om groepen kleine woninkjes met een aantal 

gemeenschappelijke elementen, zoals een tuin, een pomp 

en een regentenkamer. Uitgebreid in beeld kwamen de 

verschillende bouwblokken, waarin de hofjes zijn 

gesitueerd, met een gesloten buitenkant en de trucs om de 

toegang te maskeren. Willemijn sprak van de haarvaatjes 

van de binnenstad. Tegenover de archetypische hofjes 

staan voorbeelden waar vermaarde architecten zijn 

ingeschakeld, zoals Pieter Post. Die hofjes spiegelen zich 

aan het woonhuis van patriciërs. Een dergelijke 

monumentale aanpak met een open portico en een fronton 

was echter aan Gouda niet besteed.  

“Heel interessant om zo een keer op een andere manier 

naar het hofje te kijken”, zo stelde Marian Heeringa in haar 

dankwoord. De echte liefhebbers konden daarna het boek 

kopen waarin Willemijn Wilms Floet haar studie naar de 

hofjes heeft vastgelegd. (GJJ) 

  




