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Dit jaar is het zeshonderd vijf en zeventig jaar geleden, dat 
het vlek "die Goude" stadsrechten verkreeg. Op 23 Juni 1272 
verleende graaf Floris V aan de bewoners van dit vlek een aan
tal rechten, waardoor "die Goude" ten opzichte van de omgeving 
een bijzondere positie ging innemen. 

Ondanks moeilijkheden en inzinkingen heeft Gouda zich deze 
pos~tie waardig getoond. En het stemt tot groote dankbaarheid, 
dat het 675-jarig jubileum kon worden gevierd met een tentoon
stelling van haar v oortbrengselen, waardoor zij zich met recht 
als "Het Hart van Holland" heeft gemanifesteerd. 

Eén van de voornaamste van de verkregen stadsrechten was, dat 
"die Goude" mocht worden omwald, ter.vijl tevens w erd bepaald 
hoever het rechtgebied van de stad zich zou uitstrekken. Dit 
gebied was, ruw genomen, een vierkant van 1300 bij 1300 meter, 
w aarvan de lengte-as Noord-Zuid liep. Dit vierkant was iets 
grooter dan het gebied, dat mocht worden omwald; het stads
bestuur wenschte namelijk ook iets te zeggen te hebben in het 
gebied, dat onmiddellijk bij de muren aansloot. Later is het 
rechtsgebied van Gouda of, zooals het bij de stichting van de 
stad werd genoemd de "vrijheid van der Goude", aanmerkelijk 
uitgebreid. Gouda strekt zich nu over groote afstanden in de rich
ting van Moordrecht en Haastrecht uit. De oudere Gouwe
naars zeggen tegenwoordig nog altijd: ,,Gouda loopt langs den 
Moordrechtschen Dijk to taan de Galg en langs den Goejanverwelle
dijk tot vlak voorbij het " vrijerslaantje" . In het Zuiden is de 
grens echter gebleven zooals t en tijde van Floris V . Het stads
gebied zou aanvangen halvenvege ter breedte van den IJssel en 
zou zich uitstrekken "opwaerts te Brouckwaert", hetgeen be
tekent, dat de stad zich t en Noorden van den IJssel zou uitstrek
ken in de richting van het daar liggende broek- en moerasland. 

De term "opwaerts t e Brouckwaert" is een aanwijzing van 
het uiterlijk van de streek, waarin Gouda w as gelegen; deze 
streek w as moerasland met het_ hierbij aangepaste moerasbosch. 
I)e Hollandsche IJssel en de Rijn langs Bodegraven en Z w ammer-



dam waren beide Rijnarmen. Behoorlijke bedijking ·was er niet, 
zodat bij hoog water steeds overstroomingen plaats vonden. Het 
gebied tusschen deze beide Rijnarmen was waarschijnlijk het 
best te definiëeren als een beboscht delta-gebied, doorsneden 
door tal van kreeken en slooten. Volgens een legende is Holland 
op grond van zijn bebossching aan zijn naam gekomen. ,,Holt
land" (d.i. Houtland) is later geworden "Holland". Het gebied 
van Gouda moet dus worden beschouwd als op het moeras ver
overd. 

De naam "broek" is in de omgeving van Gouda blijven ·be
staan. De polder "Broekvelden en Vettebroe'k" en de Broek
weg nabij den Moordrechtschen Tiendeweg houden de herinne
ring aan den vroegeren moerastijd levendig. Verschillende naams
aanduidingen in de omgeving geven duidelijk de gesteldneid van 
den bodem aan. Zo ,;vijst de naam Moercapelle er op, dat daar 
een kapel in het moerasveen lag. (Moer of moor betee~ent moe
ras of veen). En evenzoo duidt Moordrecht aan, dat daar ter 
plaatse een overtocht over den IJssel naar het moeras w as. 

Langzaam maar zeker is het moeras ontgonnen en in ,veiland 
herschapen. Dit is niet ineens gebeurd. Ten Zuidwesten van de 
stad, aansluitende bij den tegenwoordigen "Raam", bevond zich 
nog in h et jaar 1361 een groot bosch, dat tot Moordrecht door
liep. In dit jaar brandde Gouda bijna geheel af. D e toenmalige 
Heer van de stad, graaf Jan van Blois, liet toen dit bosch om
hakken om met het hout ervan de stad weer op te bouwen . De 
nieuwe stad bestond dus evenals de oude uit houten huizen en 
brandde in 14 38 prompt weer vrijwel geheel af. 

Toen Floris V "die Goude" stadsrechten schonk, bestond er 
uit den aard der zaak al een nederzetting. Het is begrijpelijk, 
dat deze juist op de plaats, waar. Gouda zich bev indt, is ont
staan. In het deltagebied bestond een verbinding tusschen de beide 
Rijnarmen, die ter plaatse van het tegenwoordige Gouda in den 
IJssel uitmondde, waarschijnlijk ter hoogte van het verlengde der 
huidige Spieringstraat bij den meelmolen ,,'t Slot". Deze ver
binding liep vermoedelijk als volgt: Spieringstraat, Achter de 
Kerk langs Kosterswoning, onder de Dubbele Buurt door, de 
Gouwe door de stad en verder langs Waddinxveen en Boskoop 
tot Gouwsluis. D e haven in Gouda is in veel lateren tijd aan
gelegd. 

Aan en vlak bij den Noordelijken IJsseloever zetten zich de 
eerste bewoners neer. Het waren waarschijnlijk schippers, koop-



lieden in scheepsbehoeften, handwerkslieden en boeren. De 
nederzetting was ni_et aaneengebouwd; elk huis stond op een erf. 
De huizen zullen op boerderijen hebben geleken, want wanneer 
de Heer van de stad, de Graaf van Blois, in het midden van de 
veertiende eeuw een deel van zijn grondbezit verkocht of weg
schonk om te bebouwen, bepaalde hij meestal, dat op het te 
bou,ven huis een grondrente zou rusten, die door den nieuwen 
eigenaar aan hem moest worden voldaan. Hij noemde deze grond
rente "hofstedegeld". De huizen in de stad werden door hem 
dus met hofsteden vergeleken. De stad had dan ook in het mid
den van de veertiende eeuw een zuiver plattelandskarakter. De 
naam"hofstedegeld" is lang behouden gebleven; hij kwam in Goud
sche notariëele acten nog in de tweede helft van de negentiende 
eeu,v voor. 

De stad kreeg niet dadelijk de omwalling, zooals deze in later 
eeuwen tot stand is gekomen. De oorspronkelijke stadsgrachten 
waren waarschijnlijk Spieringstraat, Achter dé Kerk langs de 
Kosterswoning, onder de Dubbele Buurt door, Gouwe, Non
nenwater, Raam. Achter den Raam lag. een wal en achter dezen 
wal bevond zich geen water, maar strekte zich het vorengenoemde 
bosch tot Moordrecht uit. Dit was de "oude stad", die later is 
uitgebreid en tenslotte - na ommuring - den vorm heeft ge
kregen zooals wij die kennen: de stad binnen de vier singels: 
Fluweelen-, Bleekers-, Katten- en Turfsingel. Het gedeelte, dat 
er toen bijgebouwd werd, kreeg den naam van "nieuwe stad". 
Zeer lang is er een sterk onderscheid gemaakt tusschen deze 
beide gedeelten. Nog op 3 Augustus 1623 w erd bij verordening 
bepaald, dat vóór Mei 1624 de hooibergen uit de "oude stad'1 
moesten worden verwijderd, terwijl deze in de "nieuwe stad" 
mochten blijven bestaan. De "oude stad" had toen blijkbaar 
haar landelijk karakter verloren. 

De "nieuwe stad" is langzamerhand volgebouwd. De wegen, 
waarlangs de huizen later gebouwd zijn, waren er reeds en de 
inwoners van de "oude stad" hadden die wegen namen gegeven, 
waaruit duidelijk hun landelijk karakter bleek. Zo heette de 
Westzijde van de Markt de Koestraat. D eze naam is later ver
loren gegaan, maar verschillende oude landwegen en -weggetjes 
die later in straten zijn veranderd, hebben hun naam behouden, 
Vogelenzang, Paradijs, Rozendaal, Groeneweg en Groenendaal 
zijn typische namen voor straten uit de "nieuwe stad". 

De "oude stad", waarvan de naam niet vóór het jaar 1200 



wordt genoemd, is niet uit den grond gestampt, maar evenals 
iedere nederzetting stukje bij stukje ontstaa~. De Gouwenaars 
hadden vanzelfsprekend dan ook geen kerk; zij moesten zich dus 
behelpen met de kerk of kapel, die zich het dichtst bij hun neder
zetting bevond. Dit was een kapel in Bloemendaal, ruim een 
kwartier loopen van de tegenwoordige Kleiwegbrug. Deze kapel 
was een geloofscentrum voor de landelijke bevolking uit het 
Bloemendaal en omgeving, maar werd uiteraard veel belangrijker, 
toen de Gouwenaars daar hun godsdienstplichten kwamen ver
vullen. Zeer waarschijnlijk is, nadat omstreeks het midden van 
de veertiende eeuw de Groote Kerk werd gesticht, het bezoek 
aan deze kapel sterk verminderd en is dit ten slotte geheel op
gehouden. 

Zooals bekend is werden vroeger in en om de kapellen de do oden 
begraven. Op het gemeente-archief bevindt zich nog steeds een 
plattegrond van het "Oude Kerkhof" in Bloemendaal, dat achter 
de kapel lag. Hier liggen de oudste bewoners van Gouda begra
ven. Hoe-wel de kapel reeds omstreeks het jaar 1400 is verdwe
nen, leefde de herinnering aan kapel en kerkhof nog midden in de 
zestiende eeuw. Op 21 April 1569 verklaarden ten overstaan 
van het dagelijks bestuur van de stad enkele zeer oude mannen 
van hun vaders te hebben gehoord, dat een kwartier buiten de 
stad in het Bloemendaal op een plaats, die nu het "Oude Kerk
hof" heet, vroeger de Parochiekerk had gestaan en dat zij zelf 
gedurende zeer langen tijd op den laatsten Kruis- of Algemeenen 
Biddag vóór Hemelvaartsdag in de processie naar het "Oude 
Kerkhof" hadden meegeloopen. 

In overeenstemming met het Middeleeuwsche gezegde: ,,Er is 
geen cappel so cleyn of hevet kermis", was aan de kapel ook 
een kermis verbonden, die samenviel met den processiedag. Deze 
kermis heeft èn kapel èn processiedag lang overleefd; ze bleef 
bestaan tot het rampjaar 1672. De oorlogsfoestand en misschien 
ook wel het anti-papisme maakten toen een eind aan deze ·kermis, 
waarbij de kramen buiten de stadspoort in het Bloemendaal 
werden opgesteld. 

Zooals reeds vermeld, had Gouda als eerste nederzetting 
noch kerk noch kapel. Doch bij den groei van de "oude stad" 
verschenen er twee kapellen, beide aan de Haven. De eerste, 
ter plaatse van het tegenwoordige postkantoor, was de Noodgods
kapel, aldus genoemd naar het in de kapel aangebrachte beeld 
van Maria ter Nood-Gods, Maria met den van het kruis af-



genomen Christus op d~n schoot. Deze kapel was bestemd voor 
de vreemde schippers, die door Gouda trokken, De andere kapel 
bestaat na verscheidene verbouwingen nog steeds; Archief en 
Librye zijn er nu in gevestigd. 

Zooals hierboven reeds is gezegd, maakte Floris V in 1272 

die Goude tot een stad en gaf haar tevens verschillende rèchten. 
Hierdoor werd Gouda als het ware een staat, een stadstaat 
dan, in het graafschap Holland. Zoo bleef het tot aan het einde 
van de achttiende eeuw, toen de Bataafsche Republiek hieraan 
een einde maakte. 

De graaf liet zich echter voor de verleende rechten betalen. 
Alle belastingen op één na werden afgekocht. De Gouwenaars 
kregen verder vrijdom van alle tollen in het gebied van den 
Graaf. Het voornaamste recht, dat Gouda kreeg, was echter 
de toestemming om verordeningen of wetten te maken. V erder 
zou een Gouvvenaar voortaan alleen voor een Goudschen rechter 
behoeven te verschijnen. Het strafrecht werd verzacht en op 

meer humane leest geschoeid. Overigens kreeg Gouda dezelfde 
rechten, die de poorters van Leiden in het jaar 1266 hadden 
ontvangen. Het Leidse recht gold dan ook als moederrecht voor 
Gouda en de Goudsche schout en schepenen konden in moeilijke 
gevallen raad vragen aan hun Leidse collega's. 

In het oude Gouda, de "oude stad" dus, stond het Raadhuis 
aan de Gouwe, waar later de stroopfabriek "De Zwaan" werd 
gevestigd. De vleeschhal stond aan d e Westzijde van de Keizer
straat. Er is daar nog een smal straatje, dat het Ouwalletje 
heet, een verbastering van Oude Halletje. 
Nadat Gouda stad was geworden, kon de verdere ontwikke
ling als zoodanig beginnen. Maar nu deed zich een gebeurtenis 
voor, waarvan de één beweert, dat Gouda er nadeel van onder~ 
vond, terwijl de ander de meening is toegedaan, dat deze Gouda 
ten goede kwam. Bij den dood van Graaf Jan II in .1.304 werd 
deze . opgevolgd door zijn zoon Graaf Willem III. Doch een 
andere zoon, Jan van Henegouwen, Heer van Beaumont, werd 
in 1306 .Heer van Gouda en Schoonhoven. Gouda kwam niet 
buiten het graafschap Holland te staan, maar kreeg een Heer, 
die weer leenman was van den Graaf. Gouda was toen als stad. 
nog maar in het eerste begin; wallen en muren ontbraken waar
schijnlijk nog steeds. Jan van Beaumont stierf in 1.356 na een 
5o-jarige regeering, dié de stad zeer ten goede vvas gekomen. 



Achtereenvolgens volgden zijn beide kleinzoons, Jan van Blois 
die in 1381 en Guy van Blois, die in 1397 stierf, hem op. Deze 
laatste heeft echter niet in het belang van de stad geregeerd. 
Van Jan van Blo is stamt het geslacht Blois van Treslong af, 
waarvan een lid zich in 1572 bij de inneming van Den Briel 
onderscheidde. Onder Jan van Beaumont steeg de bevolking tot 
ongeveer 3500 zielen; omstreeks het jaar 1400 was het zielen
aantal reeds boven de 5000. 

In de vijftiende eeuw is Gouda in bloei toegenomen. In het 
begin van de zestiende eeuw ·was de bevolking reeds tot boven 
de 10.000 gestegen en ook nadien nam ze regelmatig toe . De 
bloei in de vijftiende en een deel van de zestiende eeuw is zeker 
voor een groot deel toe te schrijven aan de bierbrouwerij en in 
mindere mate aan de weverij. Gouda exporteerde dan ook op 
groote schaal bier naar België. Reeds voor het uitbreken van 
den tachtigjarigen oorlog in het jaar 1568 was hieraan een eind 
gekomen, doch de stad kreeg weer een nieuwe bron van inkom
sten in het begin van de zeventiende eeuw door de pijpmakerij. 
De hierdoor ontstane bloei duurde tot het midden van de acht
tiende eeuv,, . Toen had de stad een bevolking van omstreeks 
20.000 inwoners, ·waarvan minstens de helft bij de pijpmakerij 
·was betrokken. Daarna kwam door den achteruitgang van dezen 
tak van industrie een snelle val. De Fransche revolutie en de 
Napoleontische oorlogen deden de rest; het inwonertal daalde 
voortdurend en was in het begin van de negentiende eeuw tot 
beneden de . 12.000 gezakt. Hiermede was het dieptepunt bereikt 
en nam de stad weer langzaam in zielental toe. 

De . armoede na de Napoleontische oorlogen was· zoo groot, 
dat tusschen 1820 en 1830 verschillende inwoners, die niet in 
staat waren hun huizen te onderhouden, deze in den steek lieten. 
Op verschillende plaatsen in de stad ontstonden bouwvallen, die 
via den staat aan de sfad vervielen en later door de stad tegen 
betaling van een jaarlijksche grondrente aan particulieren werden 
afgestaan. Dit verval duurde tot 1850. De stad had toen een 
zekere bekendheid verworven door de vele daar wonende bede
laars, die Zuid-Holland afstroopten. De woorden "Gouwenaar" 
en "bedelaar" beteekenden toen ongeveer hetzelfde. Na dien 
tijd is de werkinrichting tot wering van bedelarij aan den Groene
weg ontstaan en nog later is gelukkig de bloei weergekeerd. 

Na deze korte uitweiding wil ik weer bij het tijdperk van de 
Heeren van Blois aanknoopen. De stad ging onder den eersten 



Heer, Graaf Jan van Blois, zeker vooruit. Deze vooruitgang 
openbaarde zich in den wensch tot stichting van ee·n eigen 
parochiekerk. In de "oude stad" was echter geen plaats meer, 
maar de bevolking wilde deze kerk toch zoo dicht mogelijk bij 
zich hebben. En zoo werd deze kerk, de tegenwoordige Sint Jan, 
als het ware tegen de "oude stad" aangeplakt. De kerk was 
gewijd aan Johannes den Dooper, deU: schutspatroon van Jan 
van Beaumont, den eersten van de drie Heeren van Gouda uit 
de veertiende eeuw. Wanneer de kerk precies gesticht werd is 
niet bekend. In elk geval werd vóór den dood van Jan van 
Beaumont in 1356 aan den bouw begonnen. 

In de middeleeuwen duurde de bouw van een kerk tientallen 
en tientallen jaren en soms wel meer dan honderd jaar. Toen 
de kerk dan ook in 1361 afbrandde, was hij waarschijnlijk nog 
niet eens geheel voltooid. Zeer spoedig is met den wederopbouw 
begonnen. In 1438 en 1485 brandde de kerk nogmaals af. Na 
1485 schijnt de St. Jan pas de grootte te hebben verkregen, die 
zij nu nog heeft. In 1552 brandde de ke{·k opniemv bijna geheel 
af; in 1573 ·werd de Sint Jan aan de Hervormden afgestaan. 

Men zou verwachten, dat de nu afgeschafte Kermis zou 
samenvallen met Sint Jan. Dit is echter niet het geval geweest. 
De kermis viel ongeveer een maand later en wel op den eersten 
Maandag na Sint Jacob. Dit wijst er op, dat de Goudsche. 
kermis nooit een "kerkmis" in den eigenlijken zin is gevveest, 
maar een jaarmarkt, die door de overheid, in dit geval door 
Graaf Jan van Beaumont, is ingesteld. Waar later - en vooral 
na de H ervorming - het verschil f:usschen kermis en jaarmarkt 
is vervallen, is men in beide gevallen van kermis gaan spreken. 
Zeer waarschijnlijk is deze jaarmarkt door Graaf Jan van Beau
mont als een bewijs van zijn gunst aan de stad verleend kort 
na den aanvang van zijn regeering in 1306. 

In de middeleeuwen waren stadsbranden. aan de orde van den 
dag en ook Gouda heeft er verscheidene meegemaakt. Steeds 
echter werd de v,•ederopbouw aangepakt met Oud-Hollandsch 
doorzettingsvermogen. Kenmerkend ook voor dezen tijd waren 
de terechtstellingen; de dood door het schavot was een veel
vuldig toegepaste straf, uitvloeisel van een niet gecompliceerd 
volkskarakter. Een gevolg van de vro~mheid waren de dicht 
bevolkte kloosters, die Gouda in grooten getale gekend heeft en 
waar thans bijna niets meer van over is. 

Bij den tweeden stadsbrand in 1438 brandde ook het raad-
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huis, dat in de bocht van de Hooge Gouwe stond, geheel af. Bij 
den wederopbouw van de stad werd toen met kracht met den 
bouw van het nieuwe stadhuis op de Markt aangevangen. De 
grond hiervoor was reeds in het midden van de veertiende eeuw 
door de stad van den Heer van Blois gekocht. · In overeenstem
ming met hetgeen in andere steden gebeurde, werden twee be
langrijke stedelijke instellingen, het Raadhuis en de vleesch
hal, in het nieuwe gebomv vereenigd. Het Raadhuis op de 
Gouwe en de vleeschhal in de Keizerstraat verhuisden naar 
het nieuwe stadhuis. In dit gebouw zou tevens de stedelijke 
lakenhal ·worden gevestigd, welke echter nooit veel heeft betee
kend. Toch ·is er in Gouda ·wel degelijk lakenfabricage en laken
handel geweest. Deze industrie bevond zich in de "oude stad". 
D e herinneringen eraan is overgebleven in de straatnamen 
Raam, Drapiersteeg en Vlamingstraat. De Vlamingstraat is 
geen herinnering aan den slag op het Manpad in Noord-Holland, 
maar wijst op de WO<?nplaats van de Vlaamsche wevers, die 
zich hier ter stede hadden gevestigd. De Drapiersteeg wijst 
op de "drapeniers", handelaren in laken, die zelf het laken van 
de wevers opkochten of wel het door dezen lieten vervaardigen. 
De Raam tenslotte was het t errein, waarop de lakens te drogen 
werden gehangen. Het raamveld bevond zich in den regel aan 
den rand van de stad vlak onder den wal of muur. Ook in Gouda 
was dit het geval. 

In de middeleeuwen vonden d e terechtstellingen gewoonlijk 
plaats vlak voor de v leeschhal. Men heeft ·weleens de veronder
stelling geopperd, dat hier sprake was van een bloedassociatie. 
Zoo werd op Dinsdag 28 November 1 ,:jl 6 Pieter Claesz . voor 
de hal in de Keizerstraat onthoofd. De reden voor deze executie 
is teekenend voor dien tijd. Pieter Claesz. was uit de stad ver
bannen op straffe van zijn leven. Hij was echter zonder toestem
ming van den Graaf of van de stad teruggekomen; hij had met 
geweld een deur opengestooten en "potten ende ketelen" stuk
geslagen. Dit kostte hem het leven. Het stadsbestuur was niet 
malsch. 

Toen de vleeschhal ,naar de Markt werd verplaatst, ging de 
plaats van terechtstelling mee. De executies vonden dus voor
taan bij h et Stadhuis plaats. Dit is steeds zoo gebleven. De 

)'aatste terechtstelling hier ter stede en tevens in ons land vóór 
de afschaffing van de doodstraf in 1870 vond op het schavot 



achter het stadhuis plaats; Pieter Pijnacker, een boerenknecht, 
werd toen opgehangen. 

Het stadhuis, waar oorspronkelijk een gracht omheen liep, is 
later van vorm veranderd. In het begin van de zeventiende eem,v 
vond aan de achterzijde een groote verbouwing plaats en heeft 
het stadhuis ongeveer den tegenwoordigen vorm gekregen. In het 
begin van de negentiende eeuw is de voorgevel gerestaureerd en 
verbouwd. 

In de vijftiende, zestiende en zeventiende eeuw is de verdere 
uitbouw van de stad met kracht voortgezet. Het landelijk gedeelte 
van de stad werd volgebouwd tot aan de muren, die door singels 
werden omsloten. Toen is ook de stad tot verdere:n bloei ge
komen. 

Van den bloeitijd, die in het begin van de vijftiende eeuw aan
vangt, getuigen de vele kapellen en kloosters, die Gouda den 
naam verschaften van "Heiligdom van het bisdom Utrecht". Het 
bisdom Haarlem, waartoe Gouda tegenwoordig behoort, bestond 
toen nog niet en het bisdom Utrecht omvatte het grootste deel 
van ons land. 

Het zou niet mogelijk zijn geweest zooveel kapellen en kloosters 
te stichten, wanneer niet milde handen aanwezig waren. En 
milde handen berustten op welvaart en bloei. 

De vele kapellen en kloosters, die na de hervorming aan de 
stad vervielen, zijn practisch alle verdwenen. Wel herinne.ren 
stedelijke instellingen en gebouwen van openbaar karakter nog 
aan dezen bijzonderen tijd. 

Zoo staat de Bijzondere Neutrale School op het terrein van 
het St. Catherine-klooster en is de school in de Patersteeg ge
bouwd op een deel van het terrein, waar vroeger het groote 
klooster stond van de Broeders des Gemeenen Levens en nu het 
nieuwe postkantoor zal worden opgericht. Zoo is het Tehuis 
van de Cellebroeders, die ten tijde van pest de dooden begroeven 
~ nadat er ook nog de Latijnsche School in gevestigd geweest 
is ~ de herinnering hieraan leeft voort in het opschrift ~ nu 
Werkinrichting geworden. Het tegenwoordige, of liever gezegd 
het vroegere, Weeshuis is verrezen op een deel van den 
kloostergrond van het St. Margriet enklooster, dat door Lumey 
in 1572 is verbrand. De Agnietenkapel, die tot het begin van 
deze eeuvv lommerd is geweest, staat nog steeds als een vervallen 
herinnering aan het aan St. Agnes ge·wijde klooster. Het klooster 



van St. Magdalena is geheel verd,venen; het stond voor een groot 
deel op het terrein van de latere kazerne. Deze kazerne is steeds 
stadseigendom gebleven. Dit was logisch, waar het klooster van 
St. Elizabeth evenals alle kloosters aan de stad was vervallen. 
Het Clarissenklooster, waarin vele Goudsche meisjes zich van 
de ·wereld afzonderden, is het tegenwoordige Stadserf annex 
brandweergebouw. Het vrouwenklooster St. l\'1arie op de Hooge 
Gouwe heeft nog lang voortgeleefd als "Provenierserf", tot dat 
het tenslotte in beslag is genomen voor de Lichtfabrieken. 

Van het Minderbroederklooster, dat vroeger de Zak, tegen
woordig Tuinst~aat, afsloot, is alleen de herinnering overgebleven 
in den naam Minderbroedersteeg, den toegangsweg naar het 
klooster. Het nonnenklooster, ge,vijd aan de Heilige Brigitta, 
dat later een mannenklooster werd, is geheel verdwenen; het 
stond aan de Raam, daar waar nu de Nobelstraat is. Van het 
klooster van St. Barbara zijn niet voldoende gegevens bekend. 

Voor wat betreft de stedelijke kapellen, hiervan bestaat in 
zijn geheel nog de St. J oostkapel, de tegenwoordige Luthersche 
Kerk aan de Lage Gouwe. De kermis, die aan de kapel was ver
bonden, heeft nog lange jaren de Hervorming overleefd. Verder 
is ook de J eruzalemskapel blijven staan. Van de Lieve-Vrouwen
kapel en de Barbarakapel, respectievelijk aan Nieuwe Haven 
en Kuiperstraat, bestaan nog slechts de torens. De Noodgods
kapel leeft nog voort in de namen van de beide Noodgodsstegen. 
De St. Jacobskapel aan de Raam, waaraan de naam Japieserf 
nog herinnert, de St. Antoniskapel, gewijd aan den Heiligen 
Antonius met het varken, die op de plaats stond van het hoeden
magazijn van den heer Kropman en front maakte naar de Varken
markt op de Turfmarkt en de St. Remigiuskapel op den hoek 
van de Noordzijde van de Nieuwe Haven en de Gouwe zijn 
geheel verdwenen. 

Van den bloei van de stad spreekt ook het feit, dat Gouda 
tot de zes groote steden van Holland heeft behoord en als zoo
danig achter de andere groote steden (Dordrecht, Haarlem, Lei
den, Delft en Amsterdam) den zesden rang heeft ingenomen. Een 
tijd lang was Gouda zelfs vóór Amsterdam de vijfde in rang. 
De Goudsche. regenten hadden zitting in de Staten van Holland 
en de Staten-Generaal en beslisten mede over de wereldpolitiek. 
Later is Gouda zesde stad geworden en gebleven, ook toen in 
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het midden van de achttiende eeuw de aftakeling begon, die 
meer dan een eeuw zou voortduren. Deze aftakeling is geaccen
tueerd door den Franschen tijd, waarvan de naweeën - er is 
hierboven reeds op gezinspeeld - zich tot het midden van de 
negentiende eeuw deden gevoelen. Nadien is de opleving begon
nen en deze, die zich eerst langzaam, maar later in sneller tempo 
heeft voltrokken, duurt nog steeds voort. Alleen is deze opleving 
in het huidige tijdsgewricht misschien mee·r schijn dan wezen. 
In de laatste 60 jaren is het aantal inwoners van de stad bijna 
verdubbeld en niet ver meer ~f van de 40.000. Laten wij hopen, 
dat ons staatsbestuur, gedachtig aan ons groot verleden en aan 
onze imperiale taak, met ver vooruitzienden blik zal regeeren. 
Dan is ook aa~ Gouda's toekomst niet te wanhopen. 

') ., 
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