
96

Ti
di

ng
e 

20
13

Negentiende-eeuwse verkeersveiligheid

Ronald van der Wal

Dit jaar heeft het Erfgoedhuis Zuid-Holland 
speciale aandacht voor het openbaar vervoer 
in de provincie. In Gouda werd het bestaande 
openbaar vervoernetwerk van postkoetsen 
en passagiersschepen vooral in de tweede 
helft van de negentiende eeuw uitgebreid: 
eerst met de trein, later met trams. In dit ar-
tikel kijken wij vooral naar de verkeersveilig-
heid. Daarbij richt de blik zich niet alleen op 
het openbaar vervoer maar meer algemeen 
op het toegenomen verkeer in de stad. 

De komst van de spoorwegen en tramlijnen

In 1851 maakte Gouda kennis met de nieuwe tijd. De stad 
kreeg een spoorverbinding met Utrecht en Rotterdam, 
een lijn die voerde naar Arnhem en de Duitse grens. In 
1869 werd de bestaande spoorlijn Gouda Rotterdam ver-
dubbeld en kwam er een verbinding met Amsterdam tot 
stand. Een jaar later werd de verbinding met Den Haag 
voltooid. Gouda lag nu op het snijpunt van drie belang-
rijke spoorlijnen. Behalve het personenvervoer kreeg het 
station ook een belangrijke functie voor het vervoer van 
goederen, want met de ontwikkeling van Gouda tot een 
moderne industriestad zag men ook steeds meer het 
voordeel in van goederentransport per trein. 

Nu de hoofdverbindingen met de grote steden waren 
gerealiseerd, richtte de blik zich op het achterland. Er 

Straatbeeld zonder verkeer. De Lange Groenendaal ca. 1890 (sahm) 

reden wel postkoetsen naar Schoonhoven en Oudewater 
maar het aantal plaatsen in zo’n koets was beperkt. Veel 
mensen uit de omliggende gemeenten kwamen daarom 
op eigen gelegenheid naar de stad. Boeren die de week-
markt bezochten kwamen met handkarren of met paard 
en wagen. Anderen kwamen per koets. Alleen de welge-
stelden hadden over het algemeen een eigen koets. Wie 
geen koets kon betalen, huurde bij bijzondere gelegen-
heden als bruiloften en begrafenissen een koets bij een 
van de vele stalhouderijen die de stad rijk was. Dat gaf 
een enorme drukte. 

In de jaren tachtig werd het achterland ontsloten door 
twee tramlijnen. De eerste voerde van Gouda naar Bode-
graven. Deze stoomtram maakte in 1882 zijn eerste rit. 
De tram reed zeven maal per dag. Het spoor was slechts 
75 centimeter breed en liep vanaf het station, via de 
Bodegraafse Straatweg in de richting van Reeuwijk en 
Bodegraven.1 Een jaar later kwam de tramlijn naar Oude-
water tot stand. De lijn naar Oudewater ging van het Sta-
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tionsplein, door de Crabethstraat, de Kattensingel, naar 
het Kleiwegplein. Dan ging de lijn over de Kleiwegbrug, 
de Kleiweg naar de Markt waar een halte was. De tram 
vervolgde zijn weg via de Korte en Lange Tiendeweg, de 
Fluwelensingel, de Goejanverwelledijk naar Haastrecht 
en Oudewater. 

De verkeersveiligheid

Foto’s van Gouda gemaakt in de laatste decennia van de 
negentiende eeuw stralen vaak een rustig straatbeeld 
uit. Typisch voor die plaatjes zijn de groepen mensen die 
voor de camera van de fotograaf samendrommen. Ver-
keer zien we niet veel. Daardoor krijgen we een beeld 
van een stad waarin de problematiek van de verkeersvei-
ligheid nauwelijks speelde. Dat komt mede door de fo-
tografische technieken uit die tijd. Camera’s waren nog 
niet of nauwelijks in staat om bewegende beelden vast 
te leggen. Fotografen zullen dergelijke beelden hebben 
willen vermijden om een foto niet te laten mislukken.

Het werkelijke beeld was anders. De groeiende econo-
mie bracht veel verkeer naar de stad. Bedrijven moesten 
worden bevoorraad en de halffabricaten of eindproduc-
ten werden op hun beurt weer naar het station of de aan-
legplaatsen in de Turfsingel en aan de Veerstal gebracht. 
Grote wagens, voorgetrokken door paardenspannen re-
den met zware ladingen door de smalle straatjes richting 
de laad en losplaatsen. De met ijzer beslagen wielen ra-
telden over de oneffen straatklinkers en keien en moeten 
het nodige lawaai hebben gegeven. 

Gouda had van oudsher een regionale marktfunctie. 
Op de wekelijkse marktdagen kwamen grote aantallen 
boeren en handelaren uit de wijde omtrek naar de stad 
om hun waren aan de man te brengen. Daarbij ging het 
niet alleen om kaas, groente en fruit, maar ook om vee 

en landbouwwerktuigen. Dit gaf een enorme drukte. Met 
zwaar beladen wagens kwamen velen vanuit de Krimpe-
nerwaard, via de Haastrechtse tolbrug de stad binnen. 
Daarnaast was er het personenvervoer per koets of til-
bury. Tenslotte was er een levendige straathandel. Niet 
alleen de dagelijkse leveranciers als bakkers en melkboe-
ren, maar ook scharenslijpers en stoelenmatters bereden 
met handkarren en hondenkarren de smalle straatjes en 
steegjes om hun diensten te leveren. 

Dat maakte dat de verkeersveiligheid voor het ge-
meentebestuur een punt van zorg was. Om het verkeer 
in goede banen te leiden en de veiligheid van alle wegge-
bruikers te garanderen waren regels nodig. Deze waren al 
in de eerste helft van de negentiende eeuw vastgelegd in 
de gemeentelijke politieverordening. De verkeersregels 
hadden betrekking op de rijrichting, de snelheid en de 
veiligheid. Alle voerlieden en berijders moesten aan de 
rechterkant van de straat rijden. Vracht en molenwagens 
waren gehouden aan speciale regels inzake het gewicht 
van de lading, de breedte van de velgen van de wielen en 
het aantal voerlieden of berijders. Bij twijfel aan het ge-
wicht van de lading had de politie het recht om de vracht 
te controleren en te wegen. Ook het laden en lossen was 
aan regels gebonden. Zakken mochten niet vanaf de zol-
ders op wagens, sleden of schuiten worden geworpen.2 

Om de doorstroom van het verkeer te bevorderen en 
opstoppingen te voorkomen waren er regels gesteld voor 
het parkeren van goederenwagens, alsook voor het laden 
en lossen. Op bepaalde plaatsen, met name nauwe stra-
ten, gold een parkeerverbod. Een zelfde soort regel was 
ook gesteld voor het personenvervoer. Passagiers moch-
ten niet willekeurig in- en uitstappen. Speciaal voor hen 
had de gemeente een aantal vaste in- en uitstapplaatsen 
aangewezen. De postwagens, die ook het personenver-
voer naar Rotterdam voor hun rekening namen, hadden 
vaste opstapplaatsen aan de Kleiweg, de Veerstal en de 
Lange Tiendeweg.3 Alleen op deze halteplaatsen moch-
ten de koetsiers hun passagiers aanroepen. Zij moesten 
hun rijtuig keurig in de rij aansluiten en bij vertrek de 
juiste rijrichting aanhouden.4 Dat zij dit alleen op de ge-
noemde plekken mochten doen was ook om het zogehe-
ten snorren tegen te gaan. Met dit snorren, een term die 



98

Ti
di

ng
e 

20
13

voermiddelen veilig en technisch in orde waren. Gebre-
ken moesten binnen een bepaalde tijd worden hersteld. 
Meestal kreeg de eigenaar hiervoor enige dagen de tijd, 
waarna een herkeuring plaatsvond. Op de goedgekeurde 
rijtuigen werden het stadswapen en het jaartal van keu-
ring ingebrand op zowel de sponningen van de bak als 
op het onderstel. Aan dit brandmerk konden de politie-
agenten herkennen of de wagen de keuring had door-
staan.6 De Goudse wagenkeuring is wel te vergelijken 
met de huidige apk-keuring voor motorrijtuigen. 

Handhaving van de verkeersregels

Het handhaven van de regels was een vak apart. Niet elke 
weggebruiker hield zich aan de regels. Met grote regel-
maat schreef de politie bekeuringen uit voor hard rijden 
of het onbeheerd achterlaten van bespannen voertuigen. 
Daarmee kwam zij ook tegemoet aan het onbehagen dat 
veel Gouwenaars uitspraken over vele snelheidsovertre-
dingen. In een tijd waarin snelheid steeds belangrijker 
was geworden, werden met name de snelheidsregels 
steeds vaker overtreden. Voerlieden joegen hun paarden 
woest en onbesuisd door de straten, zonder te letten op 
de voetgangers. Vooral spelende kinderen liepen gevaar. 
Meer dan eens klaagden Gouwenaars over het gebrek-
kige politietoezicht. Dat laatste was niet verwonderlijk. 
Met een gemeentelijke politiemacht van nog geen acht 
agenten was het in de jaren zestig en zeventig vrijwel on-
mogelijk om het toezicht op het verkeer goed te kunnen 
uitoefenen.

ook nu nog in de taxiwereld wordt gebezigd, probeerden 
koetsiers elkanders passagiers weg te lokken. De politie 
controleerde of men zich wel aan de regels hield. Maar 
net als nu kon de politie niet altijd aanwezig zijn. Daarom 
beperkte het politietoezicht zich tot de drukke tijden. 
Alleen dan was er een agent aanwezig bij de opstap-
plaatsen, die waakte over de goede orde. 

Snelheid was een aandachtspunt. Ook met paarden 
kon immers onverantwoord hard worden gereden. Daar-
om was bepaald dat de snelheid binnen de bebouwde 
kom niet harder mocht zijn dan een matige draf. De 
zwaardere post- en molenaarswagens mochten niet har-
der dan stapvoets rijden. Alleen bij de op- en afritten 
van bruggen mochten zij versnellen, wat wel nodig was 
omdat de kar anders niet over het talud heenkwam. Na 
het wachten voor een open brug hadden voetgangers 
voorrang op rijtuigen en wagens.5

 En dan waren er nog de regels met betrekking tot 
het parkeren van paard en wagens. Een voerman mocht 
nimmer een bespannen rijtuig onbeheerd achterlaten. 
Evenmin mocht hij zijn paard aan een afgespannen wa-
gen vastbinden. Want wat zou er gebeuren als het beest 
onrustig werd en de benen nam. Dan kon een ongemend 
rijtuig voor levensgevaarlijke situaties zorgen en enorme 
schade aanrichten. Dat laatste was al menig maal ge-
beurd. De voerman mocht zijn beest ook niet vastbinden 
aan straatmeubilair, zoals brugleuningen of lantaarnpa-
len noch aan bomen. 

De jaarlijkse voertuigkeuring

Een extra maatregel betrof de veiligheid van de rijtui-
gen zelf. Wanneer de eerste keuring precies plaatsvond 
is niet te achterhalen, maar vast staat dat dit al vóór 
1850 gebeurde. Jaarlijks werden alle wagens, rijtuigen, 
en koetsen in de stad gekeurd. Dit betekende dat elke 
eigenaar verplicht was zijn rijtuig of meerdere rijtuigen 
te laten inspecteren. De keuring vond plaats Achter de 
Waag en gebeurde onder leiding van de commissaris van 
politie. Hij kreeg assistentie van drie door het gemeen-
tebestuur aangewezen deskundigen. Dit keuringsteam 
beoordeelde de wagens en rijtuigen. Zij keken of de ver-

De stoomtram Gouda-Bodegraven voor het station Gouda (sahm)



99

Ti
di

ng
e 

20
13

willekeurig in beweging zetten om hun passagier op te 
halen. Het gevolg was een enorm gedrang, waarbij men 
het risico liep tussen de rijtuigen bekneld te raken.9 

Ongelukken

Niettemin bleef het aantal ongelukken beperkt. Daar 
waar zich ongelukken voordeden kwam dit meestal door 
het onbeheerd achterlaten van ingespannen paarden. De 
schade die een loslopend paard met wagen kon veroor-
zaken was vaak aanzienlijk. In 1883 sloeg een paard op 
hol op de Gouwe. Het dier holde in blinde paniek met 
kar en al over de Gouwe, de Turfmarkt en de Kleiweg. 
Omstanders moesten haastig opzij springen om niet te 
worden geraakt. Pas in de St. Antoniestraat kon het dier 
worden gegrepen nadat de kar op een paal stuitte. De 
bestuurder raakte licht gewond.10

Gelukkig bleef het aantal dodelijke verkeersslachtof-
fers klein. In april 1863 liep een aanrijding wonderwel 
goed af. In de Groenendaal zag een landbouwer uit Nieu-
werkerk twee spelende kinderen over het hoofd. De bei-
de kinderen raakten onder zijn wagen. Het paard stapte 
over hen heen en zij bleven precies binnen de wielen. 
Slecht een van de kinderen raakte licht gewond aan het 
hoofd. De paniek in de straat was er niet minder om.11

In februari 1865 een gebeurde zo’n ongeluk bij de Ble-
kersbrug aan de Kattensingel. Het overkwam een land-
bouwer uit de Zuidplaspolder die zojuist graan in de 
stad had afgeleverd en beladen met kolen terugging naar 
huis. Bij het afrijden van de brug schoot de pin uit de 

Op marktdagen was de overlast het grootst. Berucht 
was de hoek van de Korte en de Lange Tiendeweg. Daar 
waar de winkelstraat een knik maakte, werd vaak veel te 
hard gereden. Door de hoge snelheid namen de voerlie-
den de bocht te krap. Al meerdere malen waren de goot-
platen, die tegen de huizen aan lagen, kapot gereden. 
Ook werd er volgens bewoners veel te weinig gelet op 
het vee dat op donderdag naar en van de markt werd 
gedreven. Hele winkeluitstallingen werden soms door 
de kudden omvergeworpen en beschadigd. Het kwam 
zelfs voor dat koeien de winkels binnenkwamen en daar 
schade aanrichten. Een verbolgen Gouwenaar wees in de 
Goudsche Courant van december 1862 op het voortdu-
rende gevaar dat spelende kinderen in dergelijke geval-
len liepen.7 

Ook het uitgaansleven bracht verkeer op gang. In een 
ingezonden brief in de Goudsche Courant ergerde een 
Gouwenaar zich aan de onveilige situaties die het uit-
gaande publiek veroorzaakte. Vooral de Haven was zo’n 
punt. Aan de Oosthaven waren meerdere uitgaansgele-
genheden gevestigd, waaronder Sociëteit De Reünie en 
Lokaal Nut en Vermaak, beiden bestemd voor het chi-
quere publiek. Op avonden dat er een concert of to-
neeluitvoering was, raakte de smalle rijbaan verstopt 
met rijtuigen. Voetgangers en bezoekers moesten zich 
moeizaam een weg banen tussen de rijtuigen en de paar-
denhoofden.8 Bij slecht weer was het gedrang op zijn 
hevigst. Dan stonden de rijtuigen in een lange file langs 
de gracht geparkeerd. Bij het uitgaan van de voorstelling 
ontstonden soms chaotische taferelen. In plaats van het 
huisgaande publiek op te roepen voor het eerstvolgende 
rijtuig, riepen de bezoekers de koetsiers aan, die zich 

5.  Verordening van Policie in de gemeente Gouda, 1854, samh, No-
tulen Gemeenteraad 1854, Archief Secretarie 1814-1920
6.  Verordening van Policie in de gemeente Gouda, 1854, samh, No-
tulen Gemeenteraad 1854, Archief Secretarie 1814-1920
7.  Goudsche Courant, 12 december 1862.
8.  Goudsche Courant, 5 januari 1865.
9.  Goudsche Courant, 2 maart 1874.
10. Goudsche Courant, 16 januari 1883.
11.  Goudsche Courant, 11 april 1863.

Nog een afbeelding van de tram naar Bodegraven. De lijn was onren-
dabel en daarom werden de locomotieven noodgedwongen verkocht en 
vervangen door paarden.  (sahm)
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naar Bodegraven bekneld tijdens het rangeren. Hij over-
leefde het ongeluk niet. Nog geen twee weken later viel 
een tweede dodelijk slachtoffer. Het was het veertien-
jarige hulpje van een landbouwer uit Lange Ruigeweide. 
De landbouwer wilde op de Fluwelensingel een drietal 
rijtuigen inhalen die net stonden te wachten op de te-
gemoetkomende stoomtram uit Oudewater. Het paard 
reageerde schichtig. De jongen sprong van de wagen 
om het dier te kalmeren. Hij kon de naderende tram 
niet meer ontwijken. Met grote vaart werd hij door het 
voertuig gegrepen en meegesleept tot op de singel. Met 
verbrijzeld hoofd bleef hij op de straat liggen. Het rijtuig 
was geheel vernield. 16 Eind maart deed zich ter hoogte 
van de Tiendeweg opnieuw een gevaarlijke situatie voor. 
Ditmaal botste de tram bijna op een bestelwagen die 
daar stond te laden. De jonge assistent van de machinist 
die uit voorzorg in het donker steeds met een lantaarn 
voor de tram uitliep, was te ver naar voren gelopen om 
nog te kunnen waarschuwen. Gelukkig merkte de machi-
nist de bestelwagen nog net op tijd op.17

In januari 1893 kwam ook burgemeester Van Bergen 
IJzendoorn met zijn echtgenote in botsing met de tram. 
Dat gebeurde op de hoek van de Crabethstraat en de 
Kattensingel. Blijkbaar had hij de aankomende tram uit 
Oudewater niet zien aankomen. Hij botste met de eerste 
wagen, waardoor zijn paard ten val kwam en het rijtuig 
werd beschadigd. Gelukkig bleef het overeind staan en 
het burgemeestersechtpaar kwam met de schrik vrij.18 

Verkeersmaatregelen

Vanwege de dodelijke ongelukken met de tram naar Ou-
dewater werden in 1885 de verkeersregels voor dit ver-
voermiddel aangescherpt. Om verdere ongelukken te 
voorkomen besloot de raad dat de tram tijdens de ker-
mis van 1885 alleen nog met speciale toestemming van 
de commissaris van politie door de stad mocht rijden.19 
Dan was het eenvoudigweg te druk op de markt en waren 
de risico’s te groot. Op gevaarlijke en onoverzichtelijke 
puntenvroeg men de trammaatschappij een wachter te 
plaatsen die aankomende rijtuigen kon waarschuwen 
voor de tram. Bovendien werden de tramwagens in het 

dissel die de paarden met de wagen verbond. De paar-
den liepen door en de ongelukkige man raakte beklemd 
tussen de wagen en een boom aan de gracht. Hij liep een 
verbrijzeld been dat uiteindelijk moest worden geampu-
teerd. Enkele dagen later overleed hij aan wondkoorts.12 

Spectaculair was het ongeluk dat in september 1875 
plaatsvond, toen een rijtuig met paard in de Haven be-
landde. Een van de wielen botste tegen de brugleuning, 
waardoor de wagen uit balans raakte en van de brug 
schoot. Het rijtuig kwam op een boot terecht en vervol-
gens in het water. Het paard overleefde de val niet. De 
beide inzittenden hadden meer geluk. Zij konden net op 
tijd van het rijtuig springen.13 

Twee jaar later sloeg een paard met koets op hol ter 
hoogte van de Blekerssingel. Het dier reed met inzitten-
den en al de gracht in. Beiden kwamen met de schrik en 
een nat pak vrij. Het zijn slechts enkele voorbeelden van 
de ongelukken die zich in de stad met bespannen paar-
den voordeden.14 

Trams en verkeershinder

Gedurende de jaren tachtig nam de verkeersdrukte toe. 
Nieuw waren de trams naar Bodegraven en Oudewater, 
die voor nieuwe verkeersproblemen zorgden. Ten be-
hoeve van de verkeersveiligheid bij het station had het 
gemeentebestuur bepaald dat de tram naar Oudewa-
ter zijn wagens duwde tot aan het Kleiwegplein. Daar 
draaide de locomotief om vanaf dit punt de wagens te 
trekken.15 De lijn voerde dwars door het stadscentrum en 
vooral op drukke marktdagen en tijdens de kermisweek 
in juli ontstonden onveilige situaties. Inwoners drongen 
er bij het gemeentebestuur regelmatig op aan om de 
tram van de Markt te verbannen en de lijn om te leggen, 
zodat de tram geheel via de singels naar de IJsseldijk kon 
rijden. Bedongen werd dat op gevaarlijke punten, zo-
als onoverzichtelijke hoeken en smallen doorgangen de 
tram vaart minderde en een jongen met een vlag vooruit-
ging om het tegemoetkomende verkeer te waarschuwen. 
Deze bepaling werd aan de Algemene Politieverordening 
toegevoegd. 

Begin maart 1885 raakte een machinist van de tram 
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pen was dan ook niet altijd aanwezig. Het economische 
belang van een goede doorstroom van het verkeer woog 
zwaar. Dat was ook de reden dat bijvoorbeeld verzoeken 
van bewoners van de Korte en de Lange Groenendaal en 
de Aaltje Bakstraat in respectievelijk 1889, 1892 en 1893, 
om hun straat af te sluiten voor rijverkeer of in ieder ge-
val tot eenrichtingsverkeer te maken, het niet haalden.21 
In de Groenendaal bevonden zich twee scholen, maar 
ook twee kaaspakhuizen. De eigenaren van de laatsten 
wonnen het pleit. Zij gingen tegen het verzoek van de 
bewoners in. Hun pakhuizen moesten bereikbaar blijven.

 
   Besluit

Aan het einde van de eeuw werd het stadsverkeer nog 
complexer toen ook rijwielen hun plek opeisten. Later 
kwam hier ook de automobiel nog eens bij. Beide voer-
tuigen kregen een plek in de Algemene Politieverorde-
ning. De tramlijn naar Oudewater bleek geen succes. 
Winstgevend was de lijn allerminst. Bovendien werd zij 
geplaagd door ongelukken, die na 1885 nog twee maal 
leidden tot een rijverbod. Het laatste rijverbod in 1907 
betekende de doodsteek voor de tramlijn. Ook de lijn 
naar Bodegraven bleek niet rendabel. Dat was onder 
meer reden om de locomotieven te verkopen en over te 
gaan op paardentractie. In 1917 werd de lijn opgeheven. 
Een latere tramverbinding met Schoonhoven die in 1914 
gereed kwam, bleek evenmin een succes. 

Het voorgaande relaas laat zien dat ook in een negen-
tiende-eeuwse stad als Gouda het verkeer voortdurend 
de aandacht had. De huidige verkeersproblematiek is be-
slist niet nieuw. Hard rijden, parkeren, wel of geen open-
baar vervoer op de Markt, veilige speelstraten brachten 
ook toen al de gemoederen in beweging. 

vervolg ook onderdeel van de jaarlijkse rij- en voertui-
genkeuring. 

Al eerder was een discussie ontstaan over het aan-
leggen van trottoirs. In 1876 had het gemeenteraadslid 
Samsom voorgesteld om de Kleiweg te voorzien van trot-
toirs. Zijn doel was tweeledig. Enerzijds meende hij dat 
een verhoging van het plaveisel de straat zou opsieren. 
Anderzijds kwamen de trottoirs de verkeersveiligheid 
ten goede. Met name op drukke markt, zon- en feestda-
gen en op concert en komedieavonden kon een trottoir 
ongelukken voorkomen. Zijn mede-raadsleden waren 
het niet met hem eens. Behalve de marktdagen, viel het 
volgens hen wel mee met de drukte. Eerder geloofden zij 
in een strenge handhaving van de politievoorschriften. 
Het plan ging niet door.20 

De politieke wil om verkeersmaatregelen aan te scher-

12.  Goudsche Courant, 23 februari 1865
13.  Goudsche Courant, 10 september 1875.
14.  Goudsche Courant, 25 november 1877.
15.  H.J. Sprokholt, Gouda in volle vaart. Verkeer en vervoer door de 
eeuwen heen, Gouda, 1995, p. 8.
16. Goudsche Courant, 13 maart 1883.
17. Goudsche Courant, 22 maart 1883.
18.  Goudsche Courant, 19 januari 1883.
19.  Archief Gemeentepolitie, 
20.  Goudsche Courant, 14 juni 1876.
21.  Notulen gemeenteraad, 1889, 1892, 1893.

De tramlijn Gouda-Oudewater ter hoogte van de Ouderwaterse Tram-
weg. (uit G. de Gunst e.a., Het begon met de trekschuit. Geschiedenis 
van de infrastructuur van de gemeente Oudewater tussen 1814 en 1940)


