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Plezier in Gouda vroeger en nu, 
lezing door Henkjan Sprokholt 
 

In Gouda was reeds in de 

Middeleeuwen volop vertier. Het 

(katholieke) kerkleven bood 

vrolijke doop- en trouwfeesten in 

de Sint-Janskerk, maar ook een 

Sint-Jacobsmarkt met kermis, 

processies op heiligendagen, een 

liturgie met veel heidense 

elementen (bisschopsmijter, 

paashaas) en nog veel meer. De 

mis werd echt gevierd en was een 

feest met rijke aankleding, 

aparte geuren en veel zang en 

muziek, waarbij de kerkgangers 

zich konden vergapen aan 

indrukwekkende, grappige en 

gruwelijke afbeeldingen. Ook in 

de eeuwen daarna viel er altijd 

wat te beleven, en nog steeds 

heeft Gouda deelnemers en 

toeschouwers veel vermaak te 

bieden. 

 

Henkjan Sprokholt verzorgde op 

maandag 9 september in 

Concordia de themalezing rond Open Monumentendag (OMD), namens Stichting OMD Gouda en HV 

Die Goude. Het thema ‘Plekken van Plezier’ had hem geïnspireerd tot een reeks kleurrijke 

afbeeldingen van allerlei locaties en evenementen ter illustratie van zijn betoog. “We zullen die 

associatie nu niet gauw maken, maar de kerk was in de Middeleeuwen leuk”, zo leidde hij zijn 

voordracht in. “De samenleving was toen strikt 

hiërarchisch. Hoe rijk je ook was, je mocht je niet 

duurder kleden dan de burgemeester. Ieder moest zijn 

plaats kennen. Maar in de kerk gold die hiërarchie 

minder en was veel meer mogelijk. Sommige feesten, 

zoals de Zottenmissen en Onze-Lieve-Vrouw-van-

Smarten, liepen zelfs zo uit de hand dat de kerkleiding 

ze moest verbieden.” 

Gouda heeft ondanks de Reformatie relatief veel altaren 

kunnen behouden. Vroeger stond in elke zijbeuk en bij 

vrijwel elke zuil van de Sint Jan zo’n altaar, van een 

gilde of een rijke familie. In 2022 worden deze stukken 

bij de viering van 750 jaar stadsrechten – weer een 

groots evenement van plezier! – in de Sint Jan 

teruggeplaatst om het gebouw voor even in zijn oude 

katholieke luister te herstellen. Die luister werd 

overigens vaak deels bekostigd door het uitschrijven van 

loterijen. Hierbij kon iedere parochiaan voor 5 cent 

meedingen naar vele prijzen en prijsjes door een 

gevouwen briefje in te leveren met zijn of haar naam 

erop. Tijdens de trekking van de winnende loten viel er 

voor het massaal op de Markt toegestroomde publiek 

vaak heel wat af te lachen. “De loterijbriefjes werden 

aan een draad geregen die boven het podium werd 

opgehangen”, vertelde Sprokholt. “Om fraude te 
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voorkomen had je een trekker en een roeper. De eerste trok willekeurig de winnende briefjes van 

de draad, de tweede opende ze en las de namen op. De roeper was verplicht hardop te lezen wat er 

op het briefje stond, zodat er niet met de uitslagen kon worden geknoeid. Dus wat deden sommige 

Gouwenaars? Die schreven niet hun naam op, maar een satirisch of scabreus rijmpje. Ze liepen dan 

een prijsje mis, maar hadden voor vijf cent wel de grootste lol omdat de roeper hun rijmpje moest 

voorlezen en iedereen dubbel lag van het lachen. Veel van deze ‘proven’ of ‘avyzen’ zijn in Gouda 

trouwens bewaard gebleven.” 

Sprokholt bood zijn toehoorders nog legio andere historische èn recente voorbeelden van Gouds 

plezier. De zesdaagse jaarmarkten met hun luxeproducten, rariteiten, troubadours, acrobaten en 

toneelspelers (met veelal platvloerse kluchten). De kermis en het circus dat hieruit voortkwam. 

Sneeuw- en ijspret, de ‘pijpentochten’ van Rotterdam naar Gouda, de ijsbaan op de Markt. De 

vrolijke schuttersfeesten met hun wedstrijden en maaltijden. Palmpasen, het naspelen van Jezus’ 

intocht in Jeruzalem, georganiseerd door de Jeruzalem Broederschap; Luilak, zaterdag vóór 

Pinksteren, waarbij de ’s nachts geroofde ‘buit’ werd aangeboden aan het mooiste meisje van de 

stad, de Pinksterblom die in triomf door de stad werd gedragen; Koppermaandag, de eerste 

maandag in het nieuwe jaar, wanneer overal gebedeld en gedronken mocht worden.  

Van sommige vieringen is in de archieven niets bewaard gebleven, zoals Pasen, carnaval en 

Driekoningen. Sprokholt: “Het kan natuurlijk zijn dat deze niet in Gouda zijn gevierd, maar dit 

waren zulke belangrijke feesten dat dit amper is voor te stellen. We weten dat zelfs de 

overwinteraars op Nova Zembla nog Driekoningen hebben gevierd. Wat ook mogelijk is, is dat er 

tijdens die feesten niets bijzonders gebeurde en dat er daarom niets over werd opgetekend. Maar 

het blijft vreemd. Van Pinksteren weten we bijvoorbeeld wel dat dit in Gouda altijd een groot feest 

was, met wedstrijden papegaaischieten waar o.a. Jan van Blois en Jacoba van Beieren aan 

meededen. En we hadden een Sint-Nicolaas Broederschap die elk jaar op 6 december een 

gedenkmis en processie organiseerde.” 

Dat de stad ook in de 21e eeuw nog volop vertier te bieden heeft, kan niemand ontgaan. The Passion 

in 2011, de Houtmanconcerten, de draaiorgels, de beiaard, de Oranjegekte rond WK en EK, de Sint-

Jansconcerten, de avondvierdaagse, de kinderspelen, de evenementen op Goudasfalt, in Arti Legi 

en in de binnenstad, de Singelloop, het grachtenzwemmen, Zotte Zaterdag, Kaarsjesavond, het 

spelevaren, de viswedstrijden, de (jongeren)sociëteiten, de Garenspinnerij, de Chocoladefabriek …. 

Wat het stoplicht ook aangeeft, rood of groen, in Gouda was èn is altijd wat te doen. (JPZ) 




