
EEN/GE MEDEDEELINGEN . 
OVER GOUDSCHE BRUGGEN 
EN HAAR BENAMINGEN 

In de "Eerste Verzameling Bijdragen" der oudheidkundige kring 
"Die Goude" v erschenen eenige mededeelingen over Goudsche 
bruggen en haar ~enamingen. De plaatsruimte, welke kon worde.n 
beschikbaar gesteld. liet niet toe. het artikel in zijn geheel op te 
nemen. Reden waarom het als vervolg in den tweeden bundel 
wordt geplaatst. 

DE UITERSTE BRUG 

Deze brug is gelegen aan het "uiterste'.' einde van de Haven, 
tegenover de Minderlbroedersteeg. 

Ze kreeg deze benaming, omdat ze van de bruggen op de Haven 
het verst verwijderd lag. 

Het V roedschapsregister 20 Februari 1532 zegt er van: 

,.Opten 20 Febrruary .~mno XXXII is den V roetschap ver
thoont dat in Octobri anno XXIX gesloten is bij die voirsz. 
V roetscap dat men die st'yllen die affgehouden waeren ande 
uytterste brugge wederomme soude repareren ende stellen 

· in hoeren eersten staet ende forma, gelijc sij waeren te voeren 
aleer ze aff gehouden waeren ende want men die voirsz. 
brug ge nu van nieuws gemaickt wordt ·soe is dat men begeert 
't advys van de voirsz Vroetscap ende waerop is gesloeten 
dat men die voirsz. brugge maecken sal sulx dat .die scepen 
daer deur sullen moegen vaeren die daer deur gevaren heb
ben binnen een, tuee ofte drye jaeren ende die steylen be
sorgen, dat men die voirsz. brugge nyet wyder sa! mogen 

maecken." 

In 1633 besloot de Vroedschap de Uiterste brug te veranderen 
in een valbrug. Dit werk werd aangenomen door Jan Crijnen 
van der IJssel. voor de somma van f 2045. . 

De brug was in 1687 dermate in veryal gekomen, dat men 
toen besloot er een brug met "opspringende" deuren van te maken. 
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nadat eerst nog was voorgesteld er een nieuwen · ,.valbrug ge" · te 
leggen. 

In l 845 is de brug geheel vernieuwd. Toen is er een draai
brug van gemaakt. 

In 1879 is deze draaibrug vervangen door een ijzeren bascule 
brug. Sedert dien is ze in denzelfden toestand gebleven, waarin 
ze heden verkeert. 

DE NOODGODSBRUG 

De Noodgodsbrug is gelegen op de Haven tegenover het post
kantoor. Ze had haar benaming gekregen naar de kapel "ter 
Nood Gods" welke gelegen was ter plaatse, waar nu het post
kantoor staat. Deze kapel werd in 1578 afgebroken 1 ). In 1519 
besloot de Vroedschap na te gaan of het noodig was de brug 
te verbeteren of breeder te maken. In 1623 werd een algeheele 
keur voor de brugg_en op de Haven uitgevaardigd, volgens welke 
de sleepers e.d. niet meer over de houten -bruggen over de Haven 
mochten rijden 2). 

In 1686 3) werd besloten een houten brug te maken en deze 
te voorzien van opspringende deuren, doch een jaar later besloot 
men de brug "tot commoditeyt van _de bm:gerije" eveneens te maken 
als de Uiterste brug. 

In het Kamerboek · 1687 4 ) leest •men: .,Nu de Uitterstebrugge 
op de Haven een Valbrug sal worden word besloten tot genoegen 
der burgerye de Nood·gods brugge, in den voorleden jaar op den 
ouden voet gemaeckt, van ~elijcke zoude worden verlaagd en tot 
een Valbrugge worden gemaeckt." 

In 1787 5) werd besloten "tot het amoveren van de · oude, en 
het vernieuwen van de brug, balanc. gebint en .val in de Haven 
voor de Lange-Nood-Gods~teeg" 6). 

In 1887 werd de brug weder vernieuwd, waarna ze zoo gebleven 
is tot in 1938, toen zij we,rçl _ afgebro~en en er -een vaste steenen 
brug voor in de plaats kwam. 

JAN KATTEN- OF BLEEKERSBRUG 

Deze brug vindt men aan het einde van den Kattensingel, tegen
over het Bolwerk . 

.Ze werd genoemd naar Jan Katten, ._ een bewoner van ._ dien 
$i!1gel. Deze Jan Katten komt herh-?laldelijk - voo_r als kooper en 
verkoop er van .:huizen in het begin van. de l 6de eeuw. 
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Dat zij ook genoemd werd als Bleekerssingel vindt zijn oorzak 
in de vele bleekerijen. welke op den Kattensingel gevestigd . waren: 
de naam hield geen verband met dien van de Bleekerssingel. 

In 1870 werd op de Staatsbegrooting een post uitgetrokken voor 
subsidie in de kosten der werken tot verbreeding der Jan Katten
of Bleekersbrug. De brug was toen dus in Rijksbeheer over
genomen. 

DE KLEIWEGSBRUG 

Deze ·brug is gelegen aan _het einde van den Kleiweg, naar 
welken weg ze . haar benaming kreeg. In vroeger tijd is het een 
valbrug geweest, die in de poort werd opgehaald. In 1871 is ze ver
anderd in een ijzeren draaiibrug. 

In den winter van 1932-'33 is ze aanmerkelijk verbreed en 
gebracht in haar huidigen toestand. 

DE TIENDEWEGSBRUG 

Ook deze brug was in vroeger tijd altijd een valbrug. 
Bij het afbreken van de Stadspoort ( de Tiendewegspoort) in 

1850, is · ze. veranderd in een vaste ijzeren brug. In 1880 werd 
ze vervangen door een nieuwe brug. In de jaren 1934-'35 is de 
brug tot een steenen verbouwd. 

Haar naam ontleent ze ,·aan den "Tiendeweg". 

DE DOELENBRUG 

De Doelenbrug is gelegen aan het einde van de Doelenstraat. 
Ze werd genoemd naar den "Ouden Doelen" van de V,oetboog
schutters van St. Joris. 

Volgens een oude· teekening is het ook een valbrug . geweest. 
later is er een lange smal.Ie ijzeren brug van gemaakt, mäàr,dnor. 
het steeds drukker worden van het verkeer is er de tegenwoordige . . 
mooie vaste steenen brug voor in de plaats gekomen. 

DE COLLATIEBROEDERS8RUG 

Op de J eruzalemstraat bij den Tiendeweg is deze brug gelegen. 
Ze .werd genoemd· naar de Collatiebroeders 7 ) die er in de 15e 
eeuw hunne behuizing hadden. 

Reeds in 1509 8) verkreeg Gillis Willemsz., toestemming, dat hij 
,;~en ·brugge sal moghen ·maken over 't water nevens de Collatie
broers, ,behoudenlyk dat nyemant ·er by beschadigd zy". 



Het huis van notaris J. Montijn op de Kleiweg, hoek Nieuwsteeg (zie bi. 71). 
In de 16de eeuw was dit gebouw het St. Elizabethsgasthuis of Lieve-Vrouwegast
huis en oorspronkelijk waarschijnlijk de kapel van het Maria Magdalenaconvent. 
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Het is steeds een houten bruggetje geweest, dat enkele jaren 
geleden bij het plaatsen van een transfol1lllatorhuisje in een steenen 
brug is veranderd. Nog heden ten dage is dit bruggetje op de 
aangegeven plaats gelegen. 

DE CRAELINGEN OF CORALENBRUG 

Aanvankelijk heette deze brug ;,de van Craelingen· brug·~. ge
nöem.d naar een -lid van . het geslacht ,,van • Craelingen'', die in · het 
begin-der 15e eeuw ter plaatse woonde; 

De volksmond · maakte er de Coralen, ook wel Cralenbrug van. 
Deze brug ligt op de Lage . Gouwe- over het water van Achter 

de Vischmarkt. 
Thes: rekening 1438, hoofdstuck Timmeren vermeldt: Jan die 

Gruten (?) van hout, gebesigt aan die Cralinxbrugge .. . 
Eygenbroeik RA 334, fol. 111 v. 1594. Verkoop van een 

huis en erve staende Achter de Vismarkt omtrent "de Cralen
brugge". 

Not. Vlacq, Not. · archief No. 111. 25 ·Maart 1630: Verkoop 
: van een huis en erve staande · op èle oostzijde van de Gouwe 
tusschen ;;de lange brug ge en de. Coralen brugge". 

· · · -Eijgenboek · RA J39. 3 Mey 1611 fol. 98 v. 

.een huis en erve staande Achter de Vismarkt 
omtrent "de Cralinger brugge". 

DE TURFBRUG OF LOOGEBRUG 

Verkoop van 
bij · de Gouwe 

De Turfbrug is gelegen aan het einde van de . Turf markt over 
het water van de Turfmarkt naar de lage Gouwe. Zij werd 
Turfbrug genoemd,, omdat er in vroeger tijd de markt voor den 
verkoop van de turf · gevestigd was. In · 1566 werd · besloten· deze 

·markt · ,.om geringe ruimte voor de scheepvaert" te verplaatsen 
naar de Raam ( V erlorenkost). Dit besluit werd in , 1567- uit
gevoerd . . In 16879) dienden deiburen (bewoners) van deTurfmarkt 
een request -in om bij het vernieuwen· van "de brugge- leggende op 
de.Turfmarkt bij het oude Amsterdamsche veer '. ' te mogen hebben 
een ;,valbrugge";, Later zou op dit request een besluit , genomen 
worden, Vermoedelijk: is die v-albrug · er ·niet · gekomen. -Ik -vlhd 

".er ,althans geen -'mededeeling van. Zeer waarschijnlijk · is de brug 
. · toen · in haar tegenwoordigen ·vorm · gemaakt. Hoe · ze -aan de naam 

van Loogebrug gekomen is, heb ik ook niet · kunnen ontdekken. 

5 



66 

DE SCHOONBRUG 

Deze brug is gelegen aan het einde van de Lange WillemsteE:g, 
over het water van de Raam, verbinding gevende met de "Schoon-

. straet", thans Drapiersteeg. Frans Jacobsz. Schoon, was eigenaar 
van de gronden van het voormalige Brigitten Klooster 10) en 
wilde daar een nieuwe straat aanleggen. Het gemeente
bestuur gaf hem daarvoor echter geen vergunning. Na veel 'ge
harrewar ki-eeg de gemeente door koop in -lé21 de beschikking , 
over de gronden, en toen werd de Schoonstraat aangelegd. In 
1622 werd de ,,Schoonbrug" gebouwd. Het was toen een houten 
valbrug 11). · In de I 9e eeuw is ook deze valbrug veranderd in een 
houten draaibrug, en in 1885 wederom vervangen door een ijzeren 
ophaalbrug. 

DE BALIEBRUG 

De Baliebrug is gelegen in de Peperstraat naar de kant van 
· de Veerstal, nabij de Kleine Kerk. .Ze lag over het Balie- of 

Smal Watertje.. dat· in verbinding staat met het water van de 
Raam. Meer aanteekeningen over deze brug, heb ik niet kunnen 
vinden, behalve dan over enkele kleine reparaties. . . 

Hoe de brug aan den na<!m ·gekomen is, blijkt niet 1s). Ook deze 
brug is nog ·heden ten dage aanwezig. · 

DE CRABBENBRUG 

· De Cralbbenibrug ook wel Crahbelenbi:ugge genaamd, is d~ 
smalle draaibrug aan het einde van de Hooge Gouwe tegenover 
het Regentesseplantsoen; voorheen "de Stadsvesten· :bij .. der· stede· 
Cingel" genaamd. 

· Waarschijnlij•k is het vroeger ook een v.a1brug geweest 20), later 
in de 19e eeuw, is zij in een ijzeren ' draaibiug veranderd. 

Fabriekmeesters zijn geauthoriseerd, omme de · Cr,abbelenbrug 
ordentlijcke · te doen repareeren" 12) . Eijgenboek RA 381. · 20 
Nov: 1767 fol . . 129.· Verkoop van een huis en erve op de Gouwe 
·bij "de Crahberubrugge". Nots. van den Houff. Not. archief No. 68 
fol. 58r. Machtelt Goossendr. wonende buiten "Crabbelenbiugge" 
aan der stede Cingel. 
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DE ROOBRUG 

Deze brug ligt aan het einde _van het Aertchen Bacxsteegje" , 
over het water van de Raam, verbinding gevende met de Vlaming
straat. 

Hoe ze ·aan den naam van Roobrug kwam, is mij niet gebleken. 
ln de Vi>lksmond was deze brug meer beke·nd onde"r den naam van 
"de brug over het Allebak!kertje" 13). Reeds begin vijftiende eeuw 
komt de naam Aertge Bacx voor. 

Tot 1840 was ,het een houten draaibrug. In dat .jaar is ze 
afgebroken e;n vervange_n door de tegenwoordige ijzeren ophaal
brug. 

DE STOOFST EEGBRUG 

Deze brug verbindt de Stóofsteeg met de Zeugestraat. Het 
moet aanvankelijk een onaanzienlijk bruggetje geweest zijn. 

Tö~n in 1625 de Remigius brug l4) werd vernieuwd, besloot 
men de oude Remigius ibrug op te nemen, te perfectionneeren en te. 
gebruiken over de Stoofsteeg. 

Er is toen een steenen trappen,brut) van gemaakt. 
In 1912 is de brug verlaagd en ver~nderd in een platte brug. 

VERDWENEN BRUGGEN 

Gouda heeft in den loop der jaren vele bruggen gehad, die 
door afbraak verdwenen zijn. Als zoodanig zou de bespreking dezer 
brug-gen ni,et in dit artikel passen, ware het niet, dat ze alle een 
rol in het stadsverkeer gespeeld hebben. 

DE · AGNIETENBRUG 

Deze brug. was een: steenen toogbrug en _ geleg~n aan h~! einde 
van . . de z~ugestraat over het Agnietenwater bij de voormalige 

_ Bank van Leening. later het gebouw voor. de Arbeidsbeurs, welk 
gebouw vroeger de kapel van het Agnieten Convent ·15 ) . 

Bij -de aanleg van de Nieuwe .Markt in 1911, w erd een gedeelte 
van het water van de Zeugestraat overkluisd (tusschen de .Waag
brug en de Agnieten brug) en het Agnietenwater gedempt. Dit 
water was in de volksmond meer bekenc:li_; onder den naam van 
het "Lommerdse watertje" 10). 

Pe brug is toen afgebroken. 
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DE WAAGBRUG 

De Waagbrug was vroeger gelegen van Achter de Waag naar 
de Zeugestraat, tegenover de firma P. Rond . . 

In 1603 hebben de ·bewoners van de Zeugestraat en Vogelen
zang een .verzoek gedaan om "een brug Achter de W áag, alleen 
gebruikt wordende . voor het lijf". Dit verzoek werd. toen niet 
ingewilligd. Later is er vermoedelijk toch · een houten trappenbrug 
gekomen. 

Op 16 Mef 1905, werd het verzoek van P. Rond en B. Mullaart, 
om eeri ijzeren voetbrug over het water van dè Zeugesttaát te 
mogen leggen, toegestaan, dóch .toen in 1911 het water van de 
Zeugestraat · van Waagbrug tot Agnietenbrug overkluisd werd, 
is ook deze trappenbrug weggebroken. 

De brug lag in de onmiddellijke omgeving van de Stadswaag, 
vandaar de naam Waag:brug. 

DE ALEXISBRUG 

Deze brug was gelegen aan het einde van de Patersteeg over 
het wàter van den Groeneweg. Ze Óntleende haar naa~ aan het 
convent der CeBebroers of Alexianen 17). Dit convent was ge
ves'tigd in de latere Latijnsche school, thans Werkinrichting. Toen 
het water van den Groene\Veg in 1903 gedempt is, werd de brug 
afgebroken. 

DE BRUG OVER HET. 
KOP-AF · WATERTJE 

. Déze zijl liep tusschen de Di:apiersteeg en de Kruideniersteeg, 
van de zijl in 1884 is de 1brug . àfgehroken. 

Aanvankelijk is het een toogbruggetje geweest. Bij de demping 
van de zijl in 1884 is de brug af gebroken . . 

Dp, VISBRUG OF .AALBRUG 

. . Deze was een hooge ~ tri:!,ppenhi:-ug, gelegen naast de Vischbank. 
Ze ver-hond de Lage met de Hooge Gouwe, tegenover. de Peper
$traat. In 1579 bestond . ze reeds. In .dat jaar was . ze ing.ezakt 
~n werd toen door een nieuwe vervangen. In 1751 moest de brug 

: weder vernieuwd worden. Ze wer.den in 1850 afg~broken, doch de 
. fondamenten bleven. liggen. Pas in 1861 werden deze fundamentem. 
-0pgeruimd, en toen is de straat geëHend. 

S. H. V:AN DER KRAATS 'Sr. 
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1) Zie Walvis II, pag. 180. 
2) Zie in eerste verzameling __ bijdra_gen _,,Sleepersbrug". 
3) Kamerboek, 15 Aug. 1686, fol. 30. 
4) Kamerboek, 1 December 1687, fol. 38v. . 
5) Elfde Verhuurboek, 19 July 1787, fol. 235. Bestek en Voorwaarden . . 
6) Di~ werk werd aangenomen door Bastiaan Blommendaal, voor f 1946 ais 

op de Stedelijke Librye aanwezig. 
laagste inschrijver~ 

7) Het huis van de Collatiebroeders werd in 1425 door Dirck _Florisz. priester 
gesticht voor eenige regulieren uit het klciöster · van Steyn. Zij waren o.a. 
belast .om in · St. Janskerk op · feestdagen der Heiligen, na Vespertijd te 
prediken. Het Collatie huis was gelegen op de Jerusalemstraat, later de. 
Looyhàlle, van waar ze verhuisden naar den Groeneweg. De drukkerij 

. van de Collatiebroeders was alom bekend en gewild, daar zij buitengewoon 
mooi en goedkoop drukwerk leverden. Enkele van deze drukken zijn nog 
op de Stedelijke· Librye · aanwezig: · 

8) Vroetschap. 2 Mei 1509, {ol. 29v. 
9) Vroetschap, 21 April ~687, fol. 108 r. 

10) dit Klooster werd in 1580 afgebroken. 
11) Kamerboek, 2 Junij 1621, fol. 75. 
12) Kamerboek; 19 Junij 1690. 
l3) verbastering van Aertgen of Aaltgen Ba.ex. 
14) Zie eerste bundel, bi. 83. 
15) Kamerboek, 3 Oct. 1653. De Agnieten Kerk te appropirieeren tot een 

,,Bank van leening". 
16) Verbasterd van Lombard. 
17) Walvis. Beschrijving van Gouda, zegt van de Alexianen: 

Cellebroers zijn eenige leken, die vrij lang voor den jare 1468 onder een 
dak, zonder eeneri vasten algemeenen reg~]. ten ware de derde van St. Fran
ciscus, door Sixtus de IVe opgesteld, leefden met inzicht om alle zo met 
de pest besmetten als andere zieken bij te staan, te dienen, te bewaken en 
overleefd zijnde. ter aarde te brengen. Zij wierden dus ·genoemd van 't Latijns 
woord cella, kluis omdát zij als in kluizen woonden. 

18) De Redactie leidt de riaam "Balie-brug" af van de balie of het hek, dat ter 
beveiliging van de voetgangers langs het "smalle watertje" naar de Raam 
was aangebracht. · . 
Er komt in-de Peperstraat ook een brug voor onder de naam van Christoffel-
brugge . 
"betailt Jan de baggerman van anderhalve dach te diepen onder meester 
Christoffelbrugge in de peperstraat' 

Stadsrek. 1505 fol. XXV v 0
• 

Het is zonder nadere gegevens niet mogelijk te bepalen of dit dezelfde brug 
is als de Baliebrugge ofwel, dat hiermede de brug bedoeld wordt, die de 
Peperstraat verbindt met de Korte Noodgodsteeg. (aant. Redactie) . 
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