EEN/GE .MEDEDEELINGEN
OVER GOUDSCHE BRUGGEN
EN HUN BENAMINGEN

Het drukker worden van de scheepvaart en het toemend vervoer over de straten, verplichtten in ·h et begin van de 16e eeuw het
gemeentebestuur, de kaden van de ·grachten te benutten en meer
aandacht te schenken aan de bruggen. Om te beginnen besloot het
gemeentebestuur hardsteenen dorpelen .voor de bruggen te leggen.
Maar ook de bruggen zelf moesten totaal worden vernieuwd. Ter
wille van de soliditeit werden de nieuwe bruggen in plaats van
hout van steen gemaakt. Die bruggen hadden toenmaals een geheel
anderen vorm dan tegenwoordig; het waren toogbruggen, waar
de schuiten gemakkelijk onder door konden varen. Zo?als reeds.
hiervoor is gezegd, was er een sterk vervoer te water. Voornamelijk
was dit te danken aan de aardewerk industrie; de potten werden
per schuit uit de stad vervoerd, terwijl de benoodigde turf per
schuit in de stad werd gebracht.
De eerste van de bouten toogbruggen, die in een steenen werd
veranderd, was de Hoornsche of Sleepersbrug, het tegenwoordige
Kippenbruggetje. .
Eén toogbrug bestaat nog in zijn origineelen toestand, de brug
Achter de Vischmarkt, naar de Vischsteeg.
Dit ter inleiding. Hierna volgen eenige bijzonderheden over enkele
bruggen.

DE HOOR.NSCHE OF SLEEPERSBR.UG
Nadat "bij de thesauriers (fabrieksmeesters) was verthoent die
noetelicke afmaeckinge van die brugge vair die Hoern" en door hen
de vraag was gesteld "off men die brug vair den Hoern van Steen
off van hout sal doen macken" besloot de Vroetschap vóór zich
te ontbieden "eenighe die hen verstaen op 't werck van de voors:
brugge". Nadat dit was gebeurd, besloot de vroetschap opdracht
te geven, een steenen toogbrug te maken.
Dit was in het jaar 1530.
De "Hoornsche brug" ontleende zijn naam aan het feit, dat hij in
de "hoorn", de kromming, was gelegd. In 1623, kreeg die brug er
een tweeden naam bij. Aan de sleepers werd toen bevolen over deze
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brug te rijden. Het verkeer over de houten havenbruggen werd
verboden, ten einde een snelle slijtage van ,die bruggen tegen te
gaan. Een steenen brug sleet lang zoo snel niet. Die Hoornbrug
of Sleepersbrug is vermoedelijk in ·de 2-e helft van de 19e eeuw
-o mgezet in een draaibrug. De tijden zijn veranderd. De trotsche
sleepersbrug de eerste onder de Goudsche bruggen is gedegradeerd
tot het nederige kippenbruggetje, waarover zelfs een fietser niet
mag rijden.

DE BOSTELBRUG
Deze brug verbindt de beide deelen van den Langen Tiendeweg:
Hij is genoemd naar den -bostel,· het overschot van een afgestookt
brouwsel graan van de bierbrouwerij. Bostel was iets dergelijks als
pulp en werd gebruikt voor varkensvoeder. De bostel werd per schuit
vervoerd naar de verschillende varkenshouders. Aangezien het hou-den van varkens in de stad vroeger was toegestaan, en bijna iedereen
een varken op het hok had, werd een uitgebreide handel in bostel
gedreven. Het vervoer geschiedde per schuit. Waarschijnlijk om
niet de ge-heele stad van de onaangename luchtjes te laten profifeeren werd, in -d en aanvang van -d e 17e eeuw het water van ·d e
Zeugstraat als ligplaats voor de bostelschuiten aangewezen. De
naastbijzijnde brug kreeg daardoor den naam van Bostelbrug. Ook
deze brug was een toogbrug.
In 1618 besloot men, dat ge-en bostelschouwen ( bostelschuiten)
zullen mogen leggen op Donderdagen of Zaterdagen, in de waterschap van ·de Zeuchstraat tusschen de Agniete brugge ( vroegere
brug, die de St. Anthoniestraat met de Zeugstraat verbond) ende
't bruggetje achter de Waag. Op die twee dagen werden de bostelschuiten zooveel mogelijk naar ·het begin van de Zeugestraat verplaatst. In J619 werd aan de betrokken eigenaars "angeseijdt" de
Resolutie (het besluit) van dat geen bostelschouwen mogen leggen
anders dan elcx voor 't zijn of aen de Elsmarckt. ( Het gedeelte van
de Turfmarkt, hoek Kleiweg tot Vrouwensteeg) ofte tusschen de
Spellemaekerssteech, ende de Stoofsteechbrugge.
De brug was oorspronkelijk een toogbrug. Hij is in de 19e eeuw
verlaagd, en in 1914 op de volle straatbreedte gebracht.

ST. ANTONIS OF VARKENSBRUGGE
De St. Anthonisbrug is de brug over -d e Turfmarkt, die Kleiweg
,en Hoogstraat met elkaar verbindt.
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Hij is genoemd naar den heiligen Antonius met het varken waarvan een beeld in den. gevel stond van een kapel, die zich bevond ter
plaatse, waar tegenwoordig de zaak van den Heer Kropman is gevestigd. De plaats van die kapel hing samen met de varkenmarkt,
die op de noordzijde van de Turfmarkt tusschen Kleiweg en
V rouwensteeg werd gehouden. Vandaar dat die brug ook "Varkens:brugge" werd genoemd. Uit het kamerboek van J.635 blijkt, dat de
varkensmarkt in dit jaar werd verplaatst, en dat voortaan "de
magere varkens haer plaetse hebbe soude op 't pleijn bij de Cleijwechspoort". Dit "plein" is de verbreeding van den Kleiweg bij
de Kleiweg brug.
In 1890 is deze brug in verband met het verkeer verbeterd en
aan de oostzijde 1.25 M. verbreed. Vóór eenige jaren heeft ook aan
de westzijde een verbreeding plaats gehad en is de brug in den
tegenwoordigen staat gebracht.

ST. JOOSTBRUG
Dit is de brug over de Gouwe aan het einde van -de Groenendaal.
De naam is ontleend aan de St. Joostkapel. gewijd aan den Heiligen
Justus of Jodocus, gewoonlijk St. Joost genoemd. Die St. Joostkapel
is tengevolge van de hervorming in eigendom aan -de stad overgegaan ,en -daarna als turfschuur gebruikt. In · 1681 verkochten
Heeren Burgemeesteren ·deze kapel aan de Lutherschen van de
Augsburgsche Confessie, die er tot op heden hun kerkdienst in
uitoefenen. De St. Joostbrug is ook een toogbrug · geweest. Een
teekening van het jaar 1812 geeft de brug nog in den ouden vorm
weer. Hij is echter verlaagd, en in de 2e helft van de 19e eeuw in een
draaibrug veranderd.

DE NONNENBRUG, OOK WEL SPIJKERBRUG GENOEMD
De Nonnen of Spijkerbrug is de tegenwoordige ophaalbrug aan
den hoogen kant van de Gouwe, over het Nonnenwater in de nabijheid van het Amsterdamsclie Veer. De -brug ontleent zijn naam aan
de nabijheid van het vroegere klooster Maria Sterre. Dit
klooster werd begrensd door de Vest, hooge Gouwe vanaf
.de hoek Vest en Gouwe tot het Nonnenwater eu het
Nonnenwater. Het klooster zelf is in 1581 afgebroken. Die
brug is al heel oud; Walvis spreekt er reeds over in
het jaar 1428. Hoe de brug er vroeger uitgezien heeft is schrijver
deses niet bekend. In 1883 deden B. en W. het voorstel de "Spijkerbrug" bij het Amsterdamsche Veer toenmaals een draaibrug, door
6
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een ophaalbrug te vervangen. Het is schrijver deses even eens onbekend, hoe en wanneer de naam Spijkerbrug is ontstaan.

ST. JANSBR.UG
De St. Jansbrug lag oorspronke lijk over het water van de Haven,
ongeveer ter hoogte van de Molenwerf .
Hij was gewijd evenals de Groote kerk aan Sint Jan. In 1633 werd
de vernieuwin g van deze brug in het openbaar aanbesteed . Aannemer werd Leendert Harmenszn : voor f 1520. In 1662 was de
nieuwe brug zoodanig in verval geraakt dat besloten werd, door de
vele ongelukken die daar gebeurden af te breken, en hem tevens te
leggen ter plaatse, waar hij zich nu bevindt tegenover de Wijkverpleging. Het was toen een valbrug. In 1850 werd hij -geheel
vernieuwd en in 1871 omgezet in een basculebrug . Voor eenige
jaren, tegelijk met de algemeene r-estauratie van de havenmuren ,
is hij in een vaste brug omgezet,

VUYLSTE EGBR.UG
De trappenbru g over de Turfmarkt. Hij ontleent zijn naam aan de
daarbij gelegen "Vuylsteeg ", de Lange Dwarsstraa t. De "Vuylsteeg" heette zoo, omdat zij de toegangswe g was tot de oude vuilnisbelt van de stad, die zich aan de noordzijde van de Nieuwe Haven
bevond. De "Vuylsteeg brug" is op dit oogenblik nog de eenige
origineele trappenbru g in de stad.

BARBARA BR.UG
Ligt over de Raam tegenover .de Kuiperstraa t. De brug is genoemd
naar den Barbarator en in de onmiddellijke nabijheid.
In het kamerboek van 1619 staat het volgende:
,.Gelesen t request van de gebuuren, noopende St. Barbarabru gge,
ende ander-e brugghen aen den Raem, ende 't maecken van een gat
deur de vesten. Fabrieckme esteren tot spoed aengeset. Wijdte 13
voeten, en soo hoog als de hoogste brugge van de Raem."
De oudere ingezetenen herinneren zich die brug nog als een
toogbrug. In 1915 is de Barbarabru g aanmerkeli jk verlaagd, en in
den tegenwoord igen toestand gebracht.

ST. REMEIJNSBR.UGGE
De St. Remeijns, ook wel Romeijnsbr ug genoemd, heette officieël
de St. Remigiusbr ug; hij is gelegen op de lage Gouwe over het
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water van de Nieuwe Haven. De ' naam is ontleend aan de kapel
van St. Remigius, die op den hoek stond van de Nieuwe Haven
en het deel van de Lage Gouwe, dat nog steeds in den volksmond
"Galgeveld" heet. In 1566, alzoo nog vöór den overgang van Gouda
naar den Geus, werd -de kapel door de stad verkocht onder beding "dat de brug ge in zijn geheel zoud blijven. Walvis zegt in
het begin van de achttiende eeuw van kapel en brug "dat 't eenigh
gedenkteeken deser Capelle is, dat de naeste valbrugge St. Remigiusbrugge geheeten was.
In 1633 werd besloten "dat men over de Nieuwe Haven een val
of wipbrug zou maken in plaatse van de brug ge die er nu ligt."
In 1635 is dit besluit uitgevoerd. De afgebroken brug zou worden
hersteld en "geapproprieert" tot een brug over de Stoofsteeg. De
valbrug over de Nieuwe Haven bestaat nog steeds.

MINNEBROERSBRUGGE
Ligt over de Spieringstraat aan het eind van de Minderbroederssteeg. Hij was oorspronkelijk een toogbrug, en is in de tweede helft
van de negentiende eeuw, in .den huidigen vorm gebracht.

S. H. v . d. KRAATS.

