
21

Ti
di

ng
e 

20
16

Als begeleiders van de cursus Goudologie 
horen wij veel interessante verhalen van 
docenten, maar krijgen we in de lessen ook 
veel vragen van cursisten. Daar zitten veel 
voor de hand liggende vragen bij waarop 
snel een antwoord te geven is. Maar soms 
zijn er vragen waarop ook de docenten geen 
antwoord hebben. Tijdens de Goudologie-
cursus ‘Gouda buiten de singels’ werd ge-
vraagd naar de herkomst van de naam Klein 
Amerika. Waar komt deze naam vandaan? 
Het recent uitgebrachte straatnamenboek 
biedt helaas geen uitkomst en ook in oudere 
straatnamenboeken van A. Scheygrond is 
geen volledige verklaring voor de naam te 
vinden

Beknopte geschiedenis van het ontstaan

Voordat de Tiendewegspoort werd afgebroken, lag ten 
oosten daarvan een ravelijn. Een ravelijn is een verde-
digbaar eilandje in een vestinggracht, in het geval van 
Gouda ten behoeve van de verdediging van de erachter 
gelegen poort. In Gouda werd overigens niet gespro-
ken van een ravelijn, maar van het ‘Bolwerk buiten de 
Tiendewegspoort’. Maar om verwarring te voorkomen 

De grote geschiedenis van Klein Amerika

Erik Kooistra

Stadskaart van F.S. Kardenier uit 1847 (samh)

met wat tegenwoordig ‘Het Bolwerk’ genoemd wordt, 
zal ik in dit verhaal de term ravelijn blijven gebrui-
ken. De ravelijn met daar omheen de gracht werd ge-
bouwd en gegraven kort na 1572. De vorm van een ra-
velijn was bij een volledige vesting vijfhoekig, zoals in 
Naarden, maar die in Gouda had drie hoeken, waarbij 
de zijde bij de Tiendewegspoort iets naar buiten uit-
week. Via een brug aan de noordwestzijde kon de ra-
velijn vanaf de Karnemelksloot betreden worden en 
met een tweede brug kwam men op de Tiendeweg. Na-
dat de ravelijn zijn militaire functie verloor, mocht er 
langs de gracht nieuwe bebouwing worden opgericht. 
Deze nieuwbouw volgde het verloop van de gracht. 
Na de afbraak van de stadsmuren werd aan de zuidzijde 
van de Tiendewegspoort, in de gracht, grond aange-
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bracht, zodat de ravelijn met de oever van het Hout-
mansplantsoen werd verbonden en er een aaneenge-
sloten park gemaakt kon worden. Dit is mooi te zien op 
de Kardenierkaart uit 1847. Na de sloop van de Tiende-
wegspoort in december 1854 - januari 1855 bleef deze 
situatie vermoedelijk nog een jaar zo bestaan. Daarna 
werd de ravelijn verwijderd vanwege de bouw van het 
gemaal aan het einde van de Fluwelensingel. Al in 1853 
besloot het Hoogheemraadschap van Rijnland dat voor 
het droogmalen van de Haarlemmermeerpolder een 
nieuw stoomgemaal bij Gouda nodig was. Door de plaat-
sing van dit gemaal aan het einde van de Fluwelensingel 
kon het water direct op de IJssel worden uitgeslagen. Ter 
bevordering van de doorstroming van het water via de 
Bleekersingelgracht naar de Fluwelensingelgracht moest 
de grond die nu midden in de Fluwelensingelgracht lag, 
verwijderd worden.1

Tevens werd de singel uitgediept en een deel van de 
ravelijn afgegraven. Het dempen van de gracht aan de 
oost- en zuidzijde van de ravelijn was een onderdeel van 
de opdracht voor de bouw van het nieuwe stoomgemaal.2 

In het voorjaar van 1856 werd begonnen met dit werk. Het 
is zeer waarschijnlijk dat de ontgraven grond gebruikt is 
om de gracht aan de oost- en zuidkant van de ravelijn te 
dempen. Momenteel is aan het begin van de Karnemelk-
sloot ten oosten van de brug een brede kom zichtbaar. Dit 
is een restant van de terugwijkende vorm van de ravelijn.  
Het door de demping van de gracht beschikbaar geko-
men gebied bleef een open ruimte die werd ingericht als 
plantsoen, zoals dat op de kaart door F. Olivier en J. Le-
ijds uit 1860 is te zien. 

Mogelijk begint vanaf dat moment voor het gebied 
de naam Plantsoen door het volk in gebruik te raken.3 
Maar rond de jaren 1880 spreekt men in kranten nog over 
‘Fluweelensingel bij de Karnemelksloot’ of ‘Fluweelen-
singel, hoek Karnemelksloot’. Pas in 1887 komt voor het 
eerst de term ‘Plantsoen bij Karnemelksloot’ in de kran-
ten voor. Tegenwoordig bevindt de huidige kruising met 
verkeerslichten zich midden op de voormalige ravelijn.4 

Het park zelf ligt feitelijk geheel boven op de voormalige 
gracht en de parkeerplaatsen liggen alweer op het vaste 
land. Waar nu de parkeerplaatsen zijn stond tussen 1838 

Uitsnede uit kaart F. Olivier en J. Leijds uit 1860: Universiteit van Am-
sterdam

Projectie van de huidige situatie op de kadastrale kaart van 1811-1832. 
(collectie M. van Dasselaar)
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gevens gevonden en lijkt het erop dat in het archief niets 
aanwezig is dat kan bevestigen dat Zocher het park heeft 
aangelegd. Alleen in de Goudse Courant vinden we een 
verwijzing naar het werk van Zocher.5 In de gemeente-
lijke verslagen over 1872 wordt echter aangegeven dat in 
dat jaar een nieuw houten brandspuithuisje in gebruik is 
genomen. Dit huisje staat langs de kant van de weg, mid-
den in het park. Als we ervan uitgaan dat het huisje pas 
wordt geplaatst nadat het park gereed is gekomen, we-
ten we het jaar van aanleg bij benadering. Het had echter 
niet veel gescheeld of het plantsoen zou bebouwd wor-
den. In 1874 wilde de rooms-katholieke kerk een kerk 
bouwen op de plek van het plantsoen.6

Het is bij plannen gebleven, mede door protesten van 
omwonenden. Men was onder andere bang dat de be-
lendende panden in waarde zouden verminderen, of dat 
ze schade zouden oplopen door de bouw van de kerk.7 
Anderen meenden dat er in Gouda toch al niet veel par-
ken en plantsoenen waren om in te wandelen. De be-
oogde kerk zou uiteindelijk tussen 1877 en 1879 aan de 
Kleiweg worden gebouwd. Tien jaar na de aanleg van 
het park vond er toch een eerste aanpassing plaats in 
de vorm van de aanleg van een tramrail voor de tramlijn 
Gouda–Oude water. De tramlijn kwam vanaf de Tiende-

en de jaren ’60 wasserij De Rijzende Zon. Erg groot was 
de ravelijn dus niet.

Zocher

Rond het midden van de 19e eeuw werden op veel plaat-
sen in Nederland de stadsmuren afgebroken en de ruim-
ten die daardoor beschikbaar kwamen tot wandelpark 
ingericht. J.D. Zocher uit Haarlem is een van de bekend-
ste tuinarchitecten die dit in meerdere steden mocht 
doen en tussen 1871 en 1872 werd naar zijn ontwerp het 
plantsoen in Gouda tot een gestileerd wandelparkje om-
gevormd. Overigens heb ik over de aanleg zelf geen ge-

1.  Nederlandse Staatscourant, 7 december 1855.
2.  D.T. Gevers van Endegeest, Over de droogmaking van het Haar-
lemmermeer (Den Haag en Amsterdam 1843-1861).
3.  Goudse Courant, 27 augustus 1865.
4.  Zie het kaartje met de overlay van de oude en nieuwe situatie 
(Tekening Golda).
5.  In de Goudse Courant van 10 april 1874 staat in een ingezonden 
brief: “Nog voor enige jaren heeft onze geniale Zocher het opnieuw 
aangelegd en toegevoegd tot de plantsoenen.”
6.  Goudse Courant, 15 februari 1874.
7.  Goudse Courant, 1 februari 1874.

In 1875 wordt van het 
park de bovenstaande 
tekening gemaakt.
(collectie samh)
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weg en moest na de brug rechtsaf de Fluwelensingel op 
draaien. Deze bijna haakse bocht kon niet worden ge-
maakt. Daarom was er een ruime bocht door het park 
noodzakelijk. Op 1 november 1883 werd de lijn geopend 
en op 15 januari 1884 feestelijk in gebruik genomen.8 De 
bocht bleef een probleem. Tijdens de openingsrit liep de 
tram zowel op de heen- als op de terugreis uit de rails. 
In 1907 werd de lijn weer opgeheven en de rails uit het 
park verwijderd. 

Verwarring

Tot zover de ontwikkelingen rond de gracht en het ont-
staan van het park. Rond de eeuwwisseling begint er een 
periode van verwarring rond de naam van het park en 
de nummering van de huizen. Door de bouw van wo-
ningen langs de ravelijngracht vormden de Karnemelk-
sloot en de Fluwelensingel een doorgaande straat. In die 

8.  Goudse Courant, 21 oktober 1883 en 18 oktober 1884.
9.  Uitgeverij N.J. Boon uit Amsterdam gaf o.a. deze kaart uit.
10. https://history.state.gov/milestones/1899-1913/japanese-relati-
ons [15-01-2017]
11.  Han Breedveld e.a., Stad van de Gouwenaars IV (Gouda 2014), 
p. 273.

Het plantsoen met spoorlijntje dat vlak achter de lantarenpaal het park in loopt. (samh)

tijd was het gebruikelijk dat de nummering van huizen 
doorliep van de ene in de andere straat. De huisnum-
mering aan de Karnemelksloot liep dan ook door in de 
nummering van de Fluwelensingel. Hierdoor begon de 
Fluwelensingel met nummer 630 en eindigde met 726 bij 
de IJsseldijk. Met de nummering en de straatnaam werd 
niet altijd consequent omgegaan. Soms werd voor de 
straatnaamaanduiding de naam ‘Plantsoen – Fluweelen-
singel’ gebruikt. In 1903 zien we voor het eerst de naam 
‘Amerika’ op een ansichtkaart van het park opduiken.9 
Iets later werd dit beschreven als ‘Plantsoen America’ 
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(met een c). In 1908 kwam de benaming ‘Amerika’ voor 
het eerst ook voor als aanduiding voor de straatnaam in 
de gemeentelijke adresboeken. De doorlopende huis-
nummering zorgde voor veel verwarring en dat is op veel 
plekken in Gouda het geval. Daarom werd in 1909 een 
ander huisnummersysteem ingevoerd. Het gedeelte dat 
toen als Amerika werd aangeduid, werd samen met de 
Fluwelensingel door de gemeente ook opnieuw genum-
merd. De telling bij het plantsoen begon op de hoek bij 
de Karnemelksloot met nummer 3. Hier bleef de naam 
Amerika bestaan en de nummering liep over in de Flu-
welensingel met doorlopende nummering in de richting 
van de IJsseldijk tot nr. 24. Maar in 1910 verdween de 
naam Amerika weer uit de adresboeken. Daarna werd al-
leen nog de naam Fluwelensingel gebruikt, ook voor het 
gedeelte langs het plantsoen.

Het is duidelijk dat er een verwarrende situatie ter 
plaatse van het plantsoen was ontstaan, zodat het voor 
de gebruikers van de adressen niet duidelijk was hoe het 
gebied nu eigenlijk heette. Een advertentie uit de Goud-
se Courant van 15 november 1937 geeft dit mooi weer. 
Eén advertentie waarin drie namen als adres gebruikt 
worden. 

Amerika?

De naam ‘Amerika’ blijft na de adreswijzigingen in de 
volksmond voortbestaan, maar waar deze naam exact 
op is gebaseerd, valt niet te zeggen. Ook dit onder-
zoek heeft helaas niet geleid tot de definitieve oplos-
sing. Mogelijk is er rond de eeuwwisseling op die plek 
iets gebeurd in relatie tot Amerika, waardoor de naam 

Artikel uit Het Vrije 
Volk van 17-02-1960

Plantsoen Fluweelen Singel 21 (Amerika) (Goudse Courant 15-11-1937)

is blijven hangen. Voorlopig blijft het speculeren, maar 
enkele mogelijkheden wil ik hier graag benoemen. 
Mogelijk heeft de naam te maken met de aanwezig-
heid van stomerij De Rijzende Zon. Een associatie met 
Japan is in deze snel gemaakt. Rond de eeuwwisseling 
waren er spanningen tussen Japan en Amerika. Door de 
opkomst van Japan leefden beide landen op gespannen 
voet met elkaar vanwege de economische en commerci-
ele belangen die zij hadden in Azië.10 De kranten stonden 
in die tijd vol met dit nieuws. Wellicht grapte men over 
het groene park naast de stomerij met de naam Amerika 
als tegenhanger van De Rijzende Zon, Japan. Een andere 
mogelijkheid zou de vorm en het vele groen van het park 
kunnen zijn. Met een beetje fantasie is in het park het 
continent Noord-Amerika te herkennen. In deel 4 van 
het nieuwe straatnamenboek Stad van de Gouwenaars 
wordt opgemerkt dat de naam mogelijk een verwijzing is 
naar de Amerikaanse eiken die vroeger in het plantsoen 
zouden hebben gestaan.11 Een combinatie van boven-
staande is natuurlijk ook niet uit te sluiten. 
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Klein Amerika!

Er komt echter een moment dat de naam ‘Klein Ame-
rika’ definitief de naam van het park werd. Dit gebeurde 
op 30 januari 1960 toen de naam door burgemeester en 
wethouders in hun vergadering werd vastgesteld. Gezien 
het voorgaande lijkt het erop dat het voor het gemeen-
tebestuur ook niet duidelijk meer was hoe de naam van 
het gebied nu eigenlijk luidde. Het college wilde daar-
om definitief een (nieuwe) naam aan het gebied geven. 
Dit bracht enige discussie met zich mee. Enkele leden 
wilden ‘Amerikaantje’ als naam, andere leden vonden 
‘Amerika’ toch beter klinken. De bevolking roerde zich 
ook en in een protestbrief gaf men aan niet gelukkig te 
zijn met het voorgestelde ‘Amerikaantje’ en dat men 
liever had dat de naam Fluwelensingel gehandhaafd zou 
blijven. De burgemeester vond ‘Amerikaantje’ wel leuk 
en dit dreigde dan ook de naam te worden. Uiteindelijk 
was het raadslid Kaptein van de Christelijk Historische 
Unie die met de oplossing kwam. Zet gewoon ‘Klein’ 
voor ‘Amerika’ en de zaak was opgelost. Op 30 januari 
1960 werd de naam alzo besloten.12

Leo Vromanpark

Maar het verhaal is nog niet ten einde. Begin maart 2015 
werd het park opgeknapt door vrijwilligers van de stich-
ting Vroman100 en Wijkteam Kort Haarlem. Als ludieke 
actie werd het park onofficieel omgedoopt tot Vroman-
park, naar de in februari 2014 overleden Goudse schrij-
ver en dichter. Op 31 maart 2015 besloot het college van 
burgemeester en wethouders om aan het park officieel 
de naam Leo Vromanpark toe te kennen. Het parkje heet 
Leo Vromanpark, de bestrating ernaast Klein Amerika. 

Wilt u meer weten over de veranderingen die in Gouda 
buiten de singels hebben plaatsgevonden? Geeft u dan 
op voor de cursus ‘Gouda buiten de singels’.

Het Indiaantje

Een toevoeging aan 
het park is het bron-
zen standbeeld ‘Het 
Indiaantje’ of ‘De kleine 
Indiaan’ dat is gemaakt 
door Adri Blok. Het 
staat inmiddels al weer 
55 jaar in het parkje. 
Door de plaatsing lijkt 
het alsof de indiaan 
uit de bosschages van 
Klein Amerika op de 
wandelaars op de Flu-
welensingel toe sluipt.13 
In het bijzijn van bur-
gemeester James en 
zijn vrouw, drie wethouders en de beeldhouwster is 
het beeld meer dan vier maanden na het straatnaam-
besluit op 10 juni 1960 onthuld. Op 25 april 1963 
werd het beeld door zes studenten van het Christe-
lijk  Lyceum, die hun afscheid vierden, gestolen maar 
enkele dagen later beschadigd teruggevonden.14 De 
speer was oorspronkelijk langer en rijkte tot oog-
hoogte van de Indiaan maar was niet zo gebogen als 
het er vandaag uitziet. 

Het bronzen standbeeld ‘Het Indi-
aantje’ van Adri Blok (Foto Nico J. 
Boerboom)

Kaartje uit het 
gemeentelijk 
besluit van 31 
maart 2015 met 
de ligging van het 
Leo Vromanpark

12.  Goudse Courant, 30 januari 1960.
13.  Goudse Courant, 11 juni 1960.
14.  Het Vrije Volk, 25 april 1963.


