
Woord vooraf 

Het denkbeeld ter gelegenheid van het zevende eeuwfeest van de uitreiking 
van het charter van graaf Floris V op 19 juli 1272, waarbij aan het vlek Gouda 
stedelijke rechten werden verleend, een boek over de geschiedenis van de stad 
uit te geven, werd voor het eerst geopperd in de vergadering van de toen nog 
vrij prille Culturele Raad van Gouda van 26 maart 1965. 

Hoewel de gedachte aan een dergelijke uitgave met instemming werd be
groet, bleek de verwezenlijking ervan op meer bezwaren te stuiten dan aan
vankelijk werd aangenomen. Niet alleen bleek het bronnenonderzoek op tal 
van punten nog te onvolledig te zijn om een afgerond overzicht van de ge
,schiedenis van de stad te kunnen geven, ook de financiële kant van de uitgave 
maakte veel overleg noodzakelijk. 

De Oudheidkundige Kring "Die Goude" is zelf niet bij machte in deze tijd 
een boek van zo'n omvang op eigen risico uit te geven. Gelukkig bleken zowel 
het Gemeentebestuur van Gouda als het Wetenschappelijk Fonds van de pro
vincie Zuid-Holland bereid ons een zodanige garantie te geven, dat het moge
lijk werd het boek tegen kostprijs voor de Gouwenaars verkrijgbaar te stellen. 
Onze kring betuigt daarvoor gaarne ook op deze plaats zijn oprechte dank. 

Dit boek is de vrucht van veler belangeloze medewerking. Allereerst die 
van de schrijvers, die daarvoor recht hebben op de erkentelijkheid van de 
Goudse gemeenschap. 

Gaarne wil ik ook, mede namens het bestuur van "Die Goude", een bijzon
der woord van dank richten tot mijn mede-redactieleden, de heren mr. J. E. J. 
Geselschap en L. B. Korstanje, die aan het voor de druk gereed maken van 
de manuscripten een zeer groot aantal uren hebben besteed. Ik wil ook niet 
vergeten te vermelden, dat het bronnenonderzoek voor enkele hoofdstukken 
nog voor een belangrijk deel werd verricht door wijlen de heer S. H . van der 
Kraats Sr. 

Een woord van dank verdient voorts de Drukkerij Koch & Knuttel n.v. te 
Gouda, die met haar medewerkers niets heeft nagelaten om het boek een ver
zorgd uiterlijk te geven. 

De redactie heeft ernaar gestreefd bij de opzet en de uitwerking van het 
boek - ook wat de gebruikte spelling betreft - bepaalde regels te handhaven. 

Dit boek is niet geworden een nieuwe geschiedenis van Gouda, geen nieuwe 
"Walvis". Daarvoor is de tijd nog niet rijp, d.w.z. is het bronnenonderzoek 
niet ver genoeg gevorderd. Wel hopen wij dat de inhoud van dit boek bij de 
lezer een beeld zal oproepen van de rijke geschiedenis van de stad onzer 
inwoning. 
Gouda, voorjaar 1972. Namens de Redactiecommissie, 

(Dr. A. Scheygrond), voorzitter. 


