
In deze serie brengen we samen met de Historische Vereniging Die Goude een stukje van 
de geschiedenis van Gouda in beeld.

Een kapel langs èn boven het water

In de zuidelijke muur van de Noodgodsbrug zit een plaquette ingemetseld. Hierop wordt de Noodgodskapel afgebeeld, die vroeger aan 
de westzijde van de Haven en zelfs gedeeltelijk boven het water stond. De plaquette is ontworpen door kunstenaar Cor Jong en geplaatst 
in 1989. Zij herinnert ons eraan dat Gouda in de late Middeleeuwen een bedevaartsoord was. Pelgrims uit de regio kwamen hier bidden 
tot Onze Lieve Vrouwe ter Nood Gods. Een katholieke traditie die door de Reformatie ten einde kwam.

Graaf Jan II van Blois stelt in 1380 
geld beschikbaar aan de ‘meysters 
van der Noet Goets’, de oudste reli-
gieuze broederschap van Gouda, om 
een kapel te bouwen aan wat nu de 
Westhaven heet. In het water bij de 
brug zou volgens geschiedschrijver 
Ignatius Walvis namelijk Maria zijn 
verschenen. Een jaar later verrijst 
de Noodgodskapel, deels gebouwd 
boven de heilige locatie in het water. 
De graaf schenkt ook het altaar en 
draagt de kosten van plaatsing ervan 
in de kapel. De kapel krijgt een toren 
met klokken en uurwerk, het tweede 
publieke uurwerk van de stad na de 
Sint-Janskerk. En natuurlijk wordt 
er een Pietà geplaatst, een beeld van 
Maria met haar gestorven Zoon 
liggend op haar schoot.

Zicht op Gouda circa 1580; Braun en Hogenberg.  (foto: StreekArchief Midden Holland)

De plaquette in de muur van de Noodgodsbrug. (foto: Nico J. Boerboom)

Pietà van Michelangelo in de 

Sint-Pietersbasiliek te Rome 

(foto: Rijksstudio; anonieme fotograaf)



Pelgrims en reizigers hebben in de kapel weinig 
ruimte om te overnachten. Daarom wordt er 
in de Spieringstraat in 1384 een Noodgods 
of Onze Lieve Vrouwe Gasthuis gebouwd. 
De ‘beierd’ of slaapzaal is hierin het 
belangrijkst. In de kapel worden missen 
gevierd en wordt het avondlof gezongen. Aan 
het Mariabeeld, dat elk jaar in processie wordt 
rondgedragen, worden wonderdadige krachten 
toegekend. Dankzij het beeld zou bijvoorbeeld 
een grote scheepsbrand op de IJssel zijn
 gedoofd. Toch loopt het met de pelgrims 

niet bepaald storm. Het gasthuis vangt eind 
15e eeuw vooral vrouwen van landlopers 
en bedelaars op en slechts weinig 
bedevaartgangers.

Na de overgang van de stad naar Willem van 
Oranje worden veel katholieke bezittingen 
zoals kerken, kapellen en kloosters onteigend. 
In 1576 wordt de Noodgodskapel verkocht en 
gesloopt om geld te krijgen voor de aanleg van 
de Mallegatsluis. Orgel, klokken en uurwerk 
worden niet verkocht. De klokken gaan naar 

de Barbaratoren. Het gasthuis wordt in 1584 
verkocht en negen jaar later in vier delen 
gesplitst. Anno 2020 herinneren alleen de 
Korte en Lange Noodgodsstraat, 
de Noodgodsbrug  en de plaquette daarop 
aan de Goudse Mariaverering. En dat op die 
plaquette het jaartal ‘1578’ staat in plaats van 
1576, dat danken we aan een te laat ontdekt 
foutje van dezelfde Walvis.

Detail uit de kloosterkaart van Jacob van Deventer, ca. 1560. (foto: StreekArchief Midden 

Holland)

Detail uit de stadsmaquette in het Museum Gouda. (foto Nico J. Boerboom)

Foto huidige situatie Noodgodsbrug aan de Westhaven, hoek Korte Noodgodsstraat (foto: Nico J. Boerboom)
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