
Ten geleide 

De uitgave van "Gouda zeven eeuwen stad" in het jaar waarin Gouda zijn 
700-jarig bestaan herdenkt, is stellig niet het minst belangrijke lokale feit van 
het jaar. Integendeel. Node mist ieder die zich wil verdiepen in Gouda's ge
schiedenis een eigentijds werk over de historie van onze stad. Dit is des te 
spijtiger omdat Gouda gelukkig zijn historisch karakter redelijk goed bewaard 
heeft. Overal in de binnenstad "proeft" men en ziet men de geschiedenis, zich 
manifesterend vanaf de stedebouwkundige opzet tot aan de bouwwerken en 
gevelstenen, maar in niet mindere mate ook in de namen van waterwegen, 
straten en stegen. Degene, die, door dat alles nieuwsgierig geworden, zich 
verder wil oriënteren in de stadsgeschiedenis, heeft daartoe geen modern werk 
ter beschikking. 

Het is daarom wel bijzonder gelukkig dat de Oudheidkundige Kring "Die 
Goude" Gouda opnieuw aan zich verplichtte door de uitgave van dit werk 
mogelijk te maken. Hieruit rijst, weliswaar nog fragmentarisch - omdat dit 
boekwerk niet is noch pretendeert te zijn een nieuw Gouds geschiedboek - een 
beeld op van een zevenhonderd jaar oude stad die, zoals één der schrijvers 
van deze hoofdstukken opmerkt, al in de 17 de eeuw bekend stond om zijn 
ruimdenkendheid. Van een stad tevens waaraan vorsten en prelaten, ambachts
lieden en vissers, kooplieden en regenten hun hart verpandden. Van een stad 
waarin alle deugden die de mens bezit voorkomen, maar ook van een stad 
waarin de geschiedenis bladen kent waarvoor men zich nu zou schamen. Uit
eindelijk resulteert dit alles in een beeld dat steeds helderder wordt van de 
Gouwenaar, aan wie niets menselijks vreemd is, maar die nu in 1972, maar 
ook in 1272, dus zeven eeuwen lang werkte, leefde en streefde en bouwde aan 
de stad die wij nu kennen, aan zijn stad waarvan hij hield en houdt. 

Wij zijn daarom allen "Die Goude", de redactieleden en de auteurs voor dit 
boeiend boekwerk grote dank verschuldigd. Ik beveel het van harte aan ieder 
belangstellende ter lezing aan. 

De burgemeester, 

Gouda, juni 1972. (Mr. P. van Dijke). 


