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Oud nieuws uit Gouda 1562 
HISTORI SCH ONDERZOEK TEN BEHOEVE VAN DE TOTSTANDKOM ING 

VAN DE STADSMAQUETTE 

Henkjan Sprokhol f 

Wie een maquette van een stad gaat bou
wen en daarbij één bepaald jaartal wil re
construeren, weet van tevoren dat hij tegen 
een groot aantal problemen gaat oplopen. 
Sommige zullen oplosbaar zijn, andere wel
licht niet. Maar anders dan in een publicatie 
moet er in het geval van een maquette toch 
altijd een knoop doorgehakt worden. Je kunt 
nu eenmaal, omdat je iets niet zeker weet 
of niet kunt kiezen tussen twee opties, geen 
onderdelen weglaten of - het andere uiter
ste - twee reconstructies maken. Eén zeker
heid die ik had, was dat ik geconfronteerd 
zou worden met vragen die niemand zich 
ooit gesteld heeft. Maar natuurlijk hoopte 
ik ook stilletjes dat ik af en toe een nieuwe 
vondst zou doen. Al deze - bange en blijde 
- verwachtingen zijn bij het vooronderzoek 
naar en de reconstructie van Gouda in 1562 
uitgekomen. Dit artikel concentreert zich op 
de nieuwe ontdekkingen en ontdekkinkjes 
die soms door toeval, soms na lang speur
werk zijn gedaan. 

Oe Kaort \!1111 Van D c"\1;7nter uit 156:z {SAH M) 



Van Deventer 

Laten we beginnen met de kaarten van zest iende-eeuw
se kaarttekenaar Van Deventer. De kaarten die hij van 
Gouda maakte, zijn al vele malen onderwerp van studie 
geweest.' Dit is niet de plek nogmaals diep op zijn werk 
in te gaan, maar cwee aardige details mogen niet onver
meld blijven . 

In zijn artikel Goudse hoogmoedswaan vraagc lbelings 
zich cerechc af waarom Gouda 1562 volgens de platte
grond van Van Deventer is nagebouwd en niet Gouda 
1585, volgens de figuratieve kaart van Braun en Hogen
berg. De belangrijkste reden daarvoor is dat de maquet
te moest aansluiten bij de collectie v.:tn het museum en 
vooral dat b ij de maquette verhalen moesten kunnen 
worden verteld die mee de geschiedenis van Gouda ver
band houden: een maquette als kapstok voor de museu
mobjecten en hun verhalen. 

Oe kaart van 1562 is dan bij voorbaat de 'winnaar' om
dat die het kasteel, de kloosters, de kapellen en de gast
huizen toont die in 1585 samen met alle buicenwijken ge• 
heel of gedeeltelijk verdwenen zijn. Reconstructie van de 
figuratieve kaart van Braun en Hogenberg zou een scuk 
minder informatieve en aantrekkelijke maquetce hebben 
opgeleverd: welbewust is gekozen voor de nadagen van 
Gouda's glorie. Bij de maquecce zijn de verhalen van het 
rniddelecuwsc Gouda, maar ook die van Gouda na de op
stand goed te vercellen. Bovendien is algemeen bekend 
dat uitgerekend de weergave van de woonhuizen op de 
kaart van Braun niet betrouwbaar i s. Even algemeen be
kend is dat de kaarten van van Deventer ongedateerd 
zijn. Wij hebben gekozen voor het j aar 1562 omdat dat in 
een aantal gezaghebbende publicaties genoemd wordt: 
een schrijver kan een slag om de arm houden, een ma
queuebouwer niet. Overigens viel het ons pas tijdens de 
bouw op dat er precies 450 jaar tussen 1562 en 2012 zat, 
een cadeautje van vrouwe Fortuna. 

1. Er zijn er drie: een in het N3tiom31 Archief (4. OtF invm. 1.6) tn 
;wee in Madrid {Sign : Rcs/100 PID: 2685031, blad 24). De Madri• 
Jeense is e-en dubbele kaart waarvart één de .:ogenaamde kloos· 
k rkäart is. 

Bij de bouw van de maquetcc is gebruik gemaakt van 
alle drie de kaarten van Van Deventer, de kaart van Braun 
en de zeer gedecailleerde kaarc die Cornelis Anchonisz în 
1544 van Amsterdam maakte. Daarnaast zijn in het ar
chief vrijwel alle sradsrekeningen, eigenboeken, vcrpon • 
dingsregîsters, kohieren van de t icndepenning, opme
t ingen etc. tussen 1500 en 1700 bestudeerd om tot een 
zo betrouwbaar mogelijke reconstruct ie van de stad en 
haar huizen in 1562 te komen. Voor de verdere architec
tonische detaillering is tevens gebruik gemaakt van de 
kaart van Anchonisz en de hulp van deskundigen, waar· 
onder bouwhistoricus Ab Warffomius, oud· medev,,1erker 
van de RCE. 

In de resc van zijn arcikel verbindt lbelings helaas twee 
zaken die los van elkaar staan: de maquette en de web
site die diende voor de fondS\'\•erving. De makers van de 
maquecce zijn niec de makers van de website en ik kan 
inhoudelijk dus ook niet ingaan op het commentaar van 
lbel ings. Ik kan alleen zeggen dat de website gemaakt 
is met een com1nercieel oogmerk: snel de bevolking van 
Gouda enthousiasmeren voor een financiële bijdrage aan 

de maquette. En met succes: de sice heeft ruimt 53.000 
opgebracht. Op dit moment wordt door het museum ge
werkt aan een totale make-over van die site omdat zijn 
commerciële taak erop zit en hij een meer informatief 
karakcer zal krijgen. 

Opmerkingen bij Van Deventer 

Het was me al eerder opgevallen dat van Deventer bij zijn 
weergave van de Molenwerf en de Spieringscraat volledig 
de mist ingaat. Omdat ik me niet kan herinneren dat er 
ooit iets over op papier is gezet, doe ik dat nu alsnog. 
Van Devencer heeft namelijk niet in de gaten dat de Mo
lenwerf omgeven wordt door een rondlopende gracht . 
Verbazingwekkend is dat niet, want hij had alleen coe
gang coc de openbare weg. Van binnenterreinen had hij 
geen weet en waterlopen zonder openb3re weg erlangs 
kon hij niet in kaart brengen. Dat hij vanaf de Cathrijnen
brug niet gezien heeft dat de gracht om de Molenwerf 
rond liep, hoeft ons niet te verbazen: êên treurwilg op 
een van de achtererveJ\ is genoeg om het zicht op het 
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verdere verloop van dit grachtje volledig ce ontnemen. 
Vervolgens is hij gaan knoeien om verderop zijn zelfbe
dachte gracht te laten aansluiten op die langs de Spie
ringstraat. 

Echt nieuw voor mij was de ontdekking dat de Schie
lands Hoge Zeedijk bij Van Deventer niet op dezelfde 
plek ligt als tegenwoordig. Hij lag in zijn t ijd een Hink 
stuk landinwaarts en is op een later moment kennelijk 
in de richting van de Hollandsche IJssel verplaatst. Ter 
hoogte van het Boerenwiel bij de huidige Bosweg maakt 
zijn dij k een duidelijke knik. De IJssel is daardoor ter 
plaatse veel breder dan nu en biedt meer mogelijkheid 
tot kleiwinning voor de stadssteenplaats aan de andere 
kant van de dijk. Wanneer de dijk precies rechtgetrokken 
is, is mij niec bekend, maar wellicht viel het samen mee 
de bouw van de Mallegatsluis . Het is een eerste voor
beeld van nieuwe vragen die her onderzoek heeft opge
worpen . Op andere kleine details die de kaart van Van 
Deventer prijsgeeft, kom ik verderop in dit verhaal terug. 

Het Buurtje 

Als we met de klok mee een rondje door het buitenge
bied om de stad maken, te beginnen b ij de hierboven 
genoemde Schielands Hoge Zeedijk, dan noem ik eerst 
de vondst van een overtoom die nabîj de knik in de dijk 
de IJssel met de achterliggende wetering verbond. De 
wetering had weliswaar een uitwateringsluis, de Alphen• 
se of Waddinxveense Sluis, maar deze en de wetering 
zelf verkeerden in 1562 in verwaarloosde toestand om· 
dat ze overbodig geworden waren door molenbemaling 
opde Gouwe. 

De reconstructie van het buurtje zelf was een lang ge· 
koesterde persoonlij ke wens. Behalve in algemeenheden 
of over onderdelen als de Sinc-Olevaerskapel was di t 
deel van het buitengebied bij mijn weten nog nooit eer
der onderwerp van studie. Voor de reconstructie is naast 
a,,dere bronnen gebruik gemaakt van eîgenboeken, ver
pondingsregisters en belastingkohieren. De molensym
bolen op de kaart van Van Deventer boden verder hou
vasc.1 Het was een dynamische buurt met veel nijverheid, 
vooral scheepsbouw. Stadsbranden kwamen er regelma-

tig voor, waarschijnlijk omdat al deze huîzen b innen het 
schootsveld van de stad van hout moesten zijn, zodat ze 
snel platgebrand konden worden in t ijden van oorlog en 
omdat er nogal wat brandgevaar te duchten was van de 
smederijen, steenbakkerijen en scheepswerven. 

Goudkade 

Net als het Buurtje was ook de buitenwijk buiten de Pot
terspoort bij mijn weten nog nooit in zijn geheel gere
construeerd . In diverse artikelen is wel aandacht besteed 
aan onderdelen, zoals het Leprooshuis met de Lazarus• 
kapel, maar een beeld van het geheel was er niet. Het 
blijkt een wijk met een mix van landbouw en nijverheid 
ce zijn geweest. Naast hofstedes, schuren en turfloodsen 
worden langs de Goudkade - de huidige wachtelstraat -
o.a. smederijen, een lijmziederij, een kalkbranderij, een 
scheepsv,1erf, een mastenmaker. twee houttuinen3• di
verse olieslagerijen en molens genoemd. Buiten de poort 
bevond zich een wed' en ergens moet ook een overtoom 
hebben gelegen. Waar precies wordt niet d uidelijk, maar 

He! Bu11ry·e (Comelis de Keîz.er; Empire Imaging) 



De Goudkade, oo.~ :oen al vol b.:drfiYi9hri<l (Cornelis de Keizer; Empire Ima.9il'l9) 

voor de maquette was het niet van belang: na 1530 komt 
deze niet meer in de bronnen voor. Zijn taak lijkt te zijn 
overgenomen door het Moordrechts Verlaat. Een erf met 
een rosmolen en een windmolen was in elk geval in 1495 

2. Dal is ook elders he1 gev.i_l: de symbolen voor molens en rosmo
lens op de k.i..art v:m V;m Deventer corresponderen telkens me, de 
gegevens uit de :irc:hîcvcn. 
3. Een houttuin is een erf met houtopsl.:Jg •1an een houtkoper. Ze 
komen in aam.icnJijkc aarHaJJen in de bronnen voor, ook in de bin 
nenstad, o.a. aao de lage Gouwe. 
4+ Een wed is een afgezet deel van een waterweg met geleidelijk 
aflopende oever. w.i.it het vee zich kon verkoelen of drinken. 
s. SAMH .ie91-80 (regest d.d. 6•1M495: regest 19,1, 195 en 308) en 
acy1•8J (regest d.d. l·J-1501) 
6. s•w.H ac1-95-xvî-xvîv (1438): mogelijk is dit dei.elfde die Van der 
Meulen en Smecle trace1en 'buiten de PoUerspoort' en die daar 
minstens tussen 1,i36 en 1446 adicf was. Mculen. J. van der. en P. 
Smcclc. Dt J>Ollenbakkers 11:m Gouda 1s7<H9,10, Leiden 2012,p.13, 

en 1501' nog eigendom van Gijsbert Raec, de priester die 
de Jeruzalemkapel heeft laten bouwen. Hij komt overi 
gens veel vaker voor in archiefstukken als eigenaar van 
aanzienlijke bezittingen in en buiten de stad. 

Waar zijn de Pottenbakkers? 

De vele pottenbakkers waaraan de Potterspoort haar 
naam zou danken, ontbreken in de archiefstukken vrij
wel geheel . Alleen aan de Turfsingel is er een te vinden, 
maar dan in 1438.6 Dat de naam Potterspoort een ver· 
bastering van het in oudere bronnen voorkomende Pot
huispoort is, heeft schrijvers er in het verleden niet van 
weerhouden te fantaseren dat de Goudse pottenbakkers 
vroeger verplicht werden hun brandgevaarlijke bedrijf 
buiten deze poon te vest igen. Ceselschap ontzenm-.•de 
deze mythe al in 1982 en Van der Meuten en Smeele we-
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zen er nogmaals op in hun recente publicatie.' Geen echt 

nieuwe vondst dus, maar dit soort mythes kan niet vaak 
genoeg ontzenuwd worden . 

Buiten de Kleiwegspoort 

Een verrassing was de vrijwel onbebouwde staat van de 
Kauensingel : ik kom er naast een paar huizen en hofste

des alleen t uinen, kwekerijen en in elk geval één wijn

gaard t egen." Buiten de Kleîwegpoort is meer te beleven . 

Ook d ie bebouwing langs de Kleiweg, de Blekerssingel 
en de Boelekade was b ij mijn weten nog niec eerder ge

reconstrueerd. Deze buitenwij k is duidelijk minder indu
strieel van karakter dan de twee voorgaande: blekerijen 

voeren de boventoon en langs de Kleiweg scaat een aan

tal wind - en rosmolens. Een aant al van die molens heeft 
meer dan één eigenaar. Een ervan, die van 'Jacob cum 

sociis' , is omgewaaid en is ook zo gereconstrueerd op 
de maquette.' 

Tiendeweg en Kort Haarlem 

Buiten de Tiendewegspoorc stond ook bebouwing. Nee 

als de andere buurten is ook deze nooit eerder gerecon 
strueerd. De Karnemelksloot was er nog niet, maar wel 

een weg mee hier en daar nog wat wacer erlangs. Hee 
zijn restanten van de Tiendeweg, de naam die de Karne · 
melksloot had voordat de nog bestaande vaart gegraven 

werd. Van Devencer cekenc dat water ook, al verzuimc 

hij het blauv"1 te kleuren, maar de bruggetjes zijn onmis· 
kenbaar. Het water staat echter niet in verbinding met 

de scadsgrachc . Langs deze tiendweg staat een aantal 

molens. Ten noorden van de Tiendeweg bevinden zich 
de kades van de huidige Kadebuun . Hun namen waren 

coen anders: Blekerskade, Sluipwij kskade, Kluizenaars

kade en ze waren ook onbebou\,•d.10 Hier bevonden zich 

slechts tuinen met schuurtjes. verder vinden we in deze 
omgeving de nodige lijnbanen, waaronder die van Jan 

Verswolle, de naamgever van de Jan Verzwollewet ering. 
Zijn lijnbaan lag t en zuiden van de huidige Karnemelk

slooc, langs genoemde wetering, dus ongeveer cegen• 
over de huidige Jan Verzwollebrug. 

De Kaltensi119d w<tS nog 1irijwd onbcbouw,l (Comclis de Ktfaer: Empire 
l111c~9i,,9} 

De Hanepraai 

Verder naar het zuiden staat de bebouwing langs wat we 

nu de Fluwelensingel noemen. Van Deventer tekent de 
bebouwing behoorlijk dicht op elkaar en dat komc wel 

overeen mee de informatie uit de archieven . Helemaal 

aan het eind, tegen de dijk, stond een gebouw ' in de 
Hanepray' . In 1525 werd het op last van de scadhouder 
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afgebroken en werd ene Heyn. tollenaar en waard I in de 
Hanepray' schadeloos gesteld. Het lijkt erop dat het om 

een d ijkwoning ging met een dubbelfunctie: herberg en 
tolhuis of tolgaarderswoning. Of het ren westen of ten 
oosten van de singel stond, w ordt niet duidelijk. In 1528 

is er sprake van een scheepmaker bij de Hanepray. Ook 
hij krijgt betaald, nu van stadswege, waarschijnlijk ook 
vanwege de verkoop van zijn eigendom. In 1535 komt de 
Hanepraaî veel in archiefstukken voor in verband mee de 

door de stad vurig gewenste bouw van een sluis. In 1571, 

als de sluis er al weer enkele decennia ligt, oorkonden de 

schepenen, dat Aeff Wi llemsdr verklaard heeft verkocht 
te hebben aan de burgemeesters een ' hetdinge'11 aan de 

IJssel, strekkend van de scadsdijk tot aan de stoepen van 

Flor is Gij sbertsz.12 In 1585 noteren Braun en Hogenberg13 

de naam op hun vogelvluchtkaart: zij duiden er mee aan 

wat wij Bolwerk de Punt zouden noemen, grenzend aan 

het voormalige kasteelterrein. De omschrijving luidt : 
'den Hanenpraey oft den Overdracht van Turf'. Het lijkt 

er al met al dus op dat de naam hoort bij het laatste deel 
van de F1uwclcnsingel en de bijbehorende oevers . Dat 
maakt het wel erg onwaarschijnlijk dat de naam iets te 

J. Gt!sëlschap, J.E.J., Groei en bloei van hc1 pottenbakkersbedrijf 1e 
Gouda. In Die Goude 19 (1982), 69•71 en J"teulen. J. v;in der, en P. 
Smecte. De pottenbakkers v.io G<>uda 1s·10-1940. Leiden 2012., p.14• 

15. 
8. SAMH inv.nr. O A19,10 cohîer toe penning van 1553, opgemaakt în 
lSS6 verm eldt ene 'Pic1cr onder de v.-ijngacrdt.' 
9. SAMH în\'.nr. vari:i 512 fotokopie \'a n cohic:r van 10 c penninc in 
RA over 1543 en 1545, 39 (Aer1 Jacopz .:ijn molen omghewayl zijnde, 
huys ende rosmoltn) 
10 . Resp. Ec:rSle, Tweede en Derde Kade. 
11. ScheepshelJing. 
12. Deie Floris Gijsbensz heb ik nîct kunnen toblîscren. 
13. Bij d e b01.1w v;m de m;;quctte en het bijbehorende ondcrlock is 
telkcm;. weer gebleken dal de kaart van 8 raun en Hogenberg een 
1,ecr betrouwbare bron is. Wdiswaar niet voor d e 33J'JlällC1l woon• 
huizen, maar wc::I •,oor de bij'!óndere gtbouwen t n ttrrei!leo. 
14. Dit wordt nog onwaarsch ij1\lijker aJs we rnoc1en verkbren 
waàr de 'h' v,md~.tn komt. Niet alleen is d;it een ongebruikelijke 
klankvcr;indering in het Nederl:mds, m;i:ir het Goudse dialect doet 
uitgerekend het omgekeerde: het spreekt de begin-h niet uit. Een 
Gouwenaar zal dus nooit een 'h' toevoeeen aan een woord dat met 
een klinker bcsint. 

Go11da 1562 in aanbouw (Museum G-Ouda} 

maken zou hebben met een gebouwtje dat een functie 
had bij het ' aanpraaien' van se.hepen, zoals algemeen 

wordt aangellOlllen14
• 

Op de kaart van Blaeu uit 1649 staat weliswaar een 
gebouwtje getekend bovenop de Hanepraaisluis, maar 

dat luistert naar een andere naam: het Leydsterrenhuis. 
Bovendien valt hier weinig aan te praaien: in de Fluwe
lensingel voeren alleen 2eer kleine schuitjes. Gezien de 

locatie aan de voet van een dijk en de natte te rreinge
steldheid ter plaatse l ijkt het veel meer voo r de hand 

te liggen het woordelement ' hanep' te interpreteren 

als hennep, waarvan 'hannep' en 'hanep' in het Mid
delnederlands gebruikelijke varianten zijn. Het tweede 

lid 'raey' zou kunnen slaan op een rechte strook grond. 

Hennepakkers kwamen in de omgeving van Gouda veel 
voor. met name aan dijkvoeten, waar de bodem nat is. 
Oe lijnbanen van de stad verwerkten de hennep tot t ouw. 
Het toponiem is dan later overgegaan op gebouwen d ie 
in de nabijheid of op de plaats van de (voormalige) hen

nepakker stonden. 

Het Blokhuis 

In tijden van oorlog legden middeleeuwse steden als 
Gouda in hun omgeving zogenaamde blokhuizen aan. 

Het waren tijdelijke verdedigingswerken bestaande uit 
wallen, palissades en wachtposten: alles van aarde en 
hout. wachters of schutters hielden er de wacht. Het 

warell een soort voorposten om een naderende vijand 
op te houden en de stad de kans te geven zich in staat 
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van verdediging te brengen. Ze konden dicht bij de stad 
liggen, maar ook ver weg. Zo heeft Gouda blokhuizen ge
had aan de overzijde van de IJssel, om de Haastrcchcse 
Brug te bewaken, maar ook helemaal bij Oudewater. In 
1513 wordt enkele malen het blokhuis 'achter het Hof' 
genoemd. Het gaat onmiskenbaar om een blokhuis vlak 
achter het kasteel. Ik heb daarom aangenomen dat de 
merkwaardige driehoek die Van Deventer ten oosten van 
het slot tekent. het bedoelde blokhuis is. Van Deventer 
tekent het blokhuis als een bebost eiland en kennelijk 
was het in 1562 flink verwaarloosd: blokhuizen hadden 
vanwege de gebruikte organische materialen een korte 
levensduur .1s Er is voor gekozen het blokhuis in staat van 
paraatheid te reconscrueren omdat anders wel een zwa
re wissel wordt getrokken op het voorstellingsvermogen 
van de toeschouwers. 

De Hanepraai en het H!okhiás, dat links von het kasteel in de stadsmuur is aan• 
gebracht. Voor op de foto de Haa.drechtse tolbm9. Het hoge huis op de linke1oever 
achlerin is d;: woning van de haYmv. (Corneli.,; de Ktiur: Empire lmaging) 

De stadsmuur 

De reconstructie van de stadsmuur stuitte aanvankelijk 
op grote problemen . Klopte de weergave van van De
venter met muurtorens met spitsen wel? Waren het niet 
slechts symbolen? Tegen d ie visie pleit het feit dat hij 

ScliildcriJ 11a t1 Al.~ma<ir, waarop de in r.mrdc ingrpaklc s:adJmuur j_ç te 
iic11. Ple1e, Adri<irr1sz Cluyl. i$8o. (Stedelijk 1',foseum Alkmaar) 

de Pieter Hugesztoren aan de Veerstal zonder spits te • 
kent, iets wat andere bronnen bevestigen: Van Deven
ter zet dus geen symbolische muurtorens op de kaart. 
Maar. vooral als we naar het zuidwestelijk deel van de 
stad kijken, geven Braun en Hogenberg een heel andere 
stadsverdcdiging weer. Er ontbreken niet alleen spitsen, 
maar zelfs complete torens . Ook zien we een forse aar
den wal. Dat laame is zeer gebruikelijk. De verouderde 
middeleeuwse stadsmuren werden eind zestiende eeuw 
deels ontmanteld en in aarden wallen ingepakt als ze in 
staat van verdediging werden gebracht. De oude, dunne 
stadsmuren waren niet bestand tegen de inslagen van 
kanonskogels. Die verandering moet zich in Gouda heb
ben voltrokken tussen 1562 en 1585. De vraag is wanneer 
p recies. Het meest voor de hand l iggend is de periode 
1573-1574 toen Leiden werd belegerd door de Spanjaar
den. Gouda is toen inderdaad in staat van verdediging 
gebracht door alle buitenwijken af te breken en de be
volking met alle bijbehorende negotie in de stad te ha
len. En inderdaad zijn er toen aarden wallen aangelegd . 
In 1575 wordt in verband met de fort ificatie van de stad 
bijvoorbeeld een rosmolen aan het uiterste einde van de 
Raam en grenzend aan de stadsvesten, afgebroken.'' Na 
splitsing van het perceel grenst een ervan în 1582 aan 
"t stads bolwerckm. Bij de reconstructie van de muren 
en muurcorens is dan ook gebruik gemaakt van de voor
stelling van zaken d ie Van Deventer geeft, aangevuld met 
gegevens uit diverse archiefbronnen. Ook daaruit is op 
detailniveau veel nieuwe informatie gekomen, maar het 
voert te ver dat hier op te sommen. 



Het uiteinde van de Raam 

Op de inrichting van de zuidzijde van de Raam wil ik in 
een later artikel terugkomen. Ik beperk mij nu tot een 
opvallend detail. De oostelijke rooil ijn van de Raam loopt 
namelijk door in die van de Bogen en de Korte Raam lijkt 
een latere doorgraving te zijn van deze rechte lijn . Een 
brug over de Korce Raam is er nooit geweest: hij one
breekt op iedere kaart en ook in de bronnen wordt er 
geen brug vermeld. De Bogen zijn eeuwenlang j uist mee 
de westzijde van de Raam verbonden geweest. Nadere 
beschouwing van de kaart van Van Deventer leert dat hij 
daar een brug tekent. Hij tekent een U-vormig symbool 
dat hij vaker gebruikt om de achterzijde van een brug 
weer ce geven. Tegen de stadsmuur aan lag dus een brug 
en dat kan maar één ding betekenen: de Raam mondde 
in zijn tijd nog uit in de Turf singel. De muurtoren die op 
het eerste gezicht in de oksel van de stadsmuren langs 
de Bogen en de Vest heeft gestaan, moet dus iets meer 
naar het westen gedacht worden, zodat er ruimte over
blijft voor de opening in de stadsmuur. Bij de aanleg van 
de aarden wal rond 1575 moet deze uitloper van de Raam 
gedempt zijn. 

De Buizenkolk 

Iets verder naar het zu iden, ten zuiden van de stadsmuur 
langs de Veerstal, is een van de aardigste ontdekkingen 
te zien. Al eerder was ik in archiefstukken vermeldingen 
van 'buyssen' en een 'kolk van de buyssen' tegengeko
men. Ik kon er toen niets mee. Ook was me al opgevallen 
dat Van Deventer ten zuiden van de stadsmuur langs de 

1s. Op andere stadsplalttgronden ... .-m V.in Deventer zijn soms 
blokhuizen te t ien d ie niet verwaarloosd zijn en zelfs tekent Van 
Deventer hier en dan ;iJ steden met tchk r3vclijn~n. 
16. SAMH regest weeshuis 370, d.d. 24-1-1449 vermeldt in een aan, 
tekening dat de rosmolen in ?S7S is afgebroken in ,;crb3nd met de 
fo rtifica tie \•an de stad. 
17. SAMH RA 331, 62v, d.d. 5-2-1582. 
18. NA invnr. 4.vrH 2423; Met dank aan M:m;d v.in Dassela:u die 
me op de·te bij~on<ler kaart wees. 

Veerstal een veegje blauw neerzet. Bij Van Deventer zijn 
dat nooit ongelukjes en jarenlang hield ik het erop dat 
dit een uitwatering was van de Turfsingel. Een sluîsje bij 
de Oijkspoort wordt immers al sinds de veertiende eeuw 
vermeld. Enkele vermeldingen van een 'sluisje bij de bui
zen' wijzen erop dat al deze zaken met elkaar in verband 
gebracht moeten worden. Het vermoeden rees toen van 
een speciale haven voor de haringbuizen, maar een coe
valsvondst gaf de doorslag: op een kaart die rond 1540 
gemaakt moet zijn en die zich in het nationaal Archief 
bevindt, wordt de Buizenkolk overduidelijk getekend": 
Gouda had dus ten zuiden van de Dijkspoort een apart 
haventje voor de haringvloot. Bij de aanleg van de Mal• 
legatsluis in 1576 en de bouw van bolwerken om die te 
verdedigen, moet de Buizenkolk gedempt zijn. 

De Markt m de St. Jn11, die 11a de t lodsbrand van ?552 wordt herstdd. 
Ach let zien we v.l.n.r. het Colhnrinakfooslcr Oocatie Cosimirschool), hel 
Pau!usronvrnt (1omtie f~aoul Wallenbe,9pf«ntsorn), het Ccilenb1oedc1s
kloos!rr Qocatie Huizr Gro,menwe9J en }iet Mcu9cm:thakloosle1. (Corne
lis de Keiztr: Empirr Jmaging) 

Het kasteel 

Met betrekking tot het kasteel - dat een eigen artikel 
waard is - beperk me tot één opvallend detail. Het was 
al bekend dat tijdens de bouw van het kasteel de stads
muur, die als zuidgevel in hec kasteel werd opgenomen. 
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naar het zuiden is verplaatst en dat de d ijk waarop de 
stadsmuur scond enige decennia dwars door het kas
ceel heeft gelopen.,., Ook was het al eerder opgevallen 
dat Van Deventer de Grote IJsseltoren, de meest zuid
oostelijke van de kasteeltorens, als een vierkante toren 
óp de dijk tekent.20 Ik vermoed dat de Grote IJsseltoren 
van oorsprong een stadspoort is geweest op de dijk naar 
het oosten, zoals de Dijkspoorc dat was naar her wes
ten. Die poort is dan door Jan van Blois aangekocht en 
verbouwd tot woon toten , Hij zal dus min of meer acht 
meter in het vierkant zijn geweest en georîënceerd op 
de dijk. Dat kan met een naar het zuiden opgeschoven 
stadsmuur annex kasteelmuur maar èên ding betekenen: 
het muurdeel dat aansloot op de Grote IJsseltoren moet 
schuin gelopen hebben en dat lijkt precies te zij n wat Van 
Deventer tekent, al is het niet makkelijk te zien . Overi
gens zijn we bij de reconstructie vooral uitgegaan van de 
weergave op een stadsgezicht van Braun en Hogenberg, 
vervaardigd tussen 15 72 en 1575, dat ik in een eerder 
artikel al als min of meer betrouwbaar heb betiteld e11 
dac de sicuatie vlak voor de sloop in 1577 weergeeft". In 
een zeer moeilijk re interpreteren muurvlak op d ie prent, 
dat andere interpretators vanwege de spits erachccr niet 
zelden tot een ronde toren hebben gemaakt, zien wij een 
schuin geplaatste gevel. De spits kan heel goed bij een 
achterliggende traptoren behoord hebben. 

19. Bui~kool. l<.M., Hel bsteel \'•'" Gouda in: N.D.B. Habermchl 
(e.a~ In de st:id van die Goude, Delft (1992): dank aa11 Adria11a Bon• 
tenb;i,I d ie door het beschikba:ir stellen v.,n grote hoeveelheden CC· 
transcribeerd e gegevens de reconstructie v;in het hs1eel en andere 
objecten in grote male heeft bevorderd. 
:i.o. Sprokholt, i-1.J. Afbeeldingen van het kasteel te Gouda in: H.J. 
Sprokholt e.a. Hel ka:.iec:l van Gouda, üe1ft (l993) 
2 1. Sprok.holt. H.J. AJbeeldingen van het kasteel Ic Gouda in: H.J. 
Sp roklloh e.;i. Het k.1steel va.n Goudá. Dt:111 (l993j; andere bronnen 
waren de nog bcst,iande bouwresten e11 de resultaten •:an archcolo• 
gisc:h onderzoek. Ook werd in ,.ou in het káder van arch eologisch 
onderzoek in de b innenstad een boring gezet om te verifiëren of 
hd kastt:d werkelijk een slotgracht heeft gehad, wat inderdaad het 
3e•, al bleek. Dassclaar. M. van. Rapport A1z-041•f, Archeologis,ch 
onderzoek in de binnenst.ld van Gouda. Cape!1e a:m de IJssel (20u:j 
(r.onccp1). 

-G O VJ:)E,. 

Ccûd1t op Govrlr1, Frons Ho9rnbrrg, m. i573. 

Hoezo nieuw? 

In d iverse publicaties wordt van de Hoefsteeg en de 
Nieuwsteeg gezegd dat ze na de afbraak van de kloos
ters zijn aangelegd. Dit is aantoonbaar onjuisl: niet al
leen Van Deventer tekent ze al, ook in de bronnen komen 
ze als naamloze stegen al voor. In 1457 kopen de zusters 
van het Magdalenaklooster namelijk hun zoveelste pand 
aan en worden ze gesommeerd de Vogelenzang - de 
huidige Wi lhelminastraat - door te trekken tot aan de 
Kleiweg. Ook de Hoefsteeg komt enkele keren als naan1 -
loze steeg voor en scheidt het Elisabethgasthuis van het 
Minderbroederklooster. Het is de enige verbinding tus
sen de Zak - de toen nog doodlopende uitloper van de 
Groeneweg - en de Spieringstraat. 

Recht of krom? 

Een probleem vormde de weergave van de Kleiweg bij 
Van Deventer. Tegenwoordig is de oostelijke rooilij n 
sterk gebogen, maar hij rekent hein recht. We weten 
dat zich daar in 1562 nog de boerderijen van het Mag -
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dalenaklooster een zuiden daarvan die van het Catharina 
gasthuis bevonden. Na 1572 worden die boerderijen door 
de stad afgebroken. Maar daar blij ft het niet bij: nog ze
ker vijf huizen een noorden hiervan worden successieve
lijk opgekocht en afgebroken. Hee l ijkt allemaal verband 
te houden met de vervanging van de Kleiwegspoort. Op 
de kaan van Braun en Hogenberg is deze ingreep goed te 
zien: alles, inclusief de poort, is verdwenen en de stad 
heeft een 'nooduitgang' ten oosten van de verdwenen 
poort. In 1601 is de poort herbouwd en in 1603 wordt 
het lege terrein in zeven erven uitgegeven. De verkave
ling ervan is dan echter geheel veranderd en staat dwars 
op de Kleiweg in plaats van schuin, zoals overal elders. 
Ook de rooilijn is toen verlegd vanwege molen De Noord 
die in 1574 vanwege de oorlogsdreiging binnen de stad 
was gehaald en aan de westzijde van de Kleiweg weer 
was opgebouwd. 

De Sint-Joostkapel en de Latijnse School 

van de Sinc-Joostkapel is niet goed bekend hoe het to
rcncje, dat in 1869 gesloopt werd, er uitgezien heeft. 
Goudriaan veegt terecht de vloer aan met de weergave 
van Jacobus Stellingwerf die zich weer baseerde op de 
wat plompe weergave op de kaarc van Braun (1585)." 
Goudriaan hecht meer geloof aan een afbeelding op een 
zilveren knapenschild uit 1670. Maar er is nog een bron: 
de zogenaamde Monumentenkaart van 184 7, die in het 
streekarchief wordt bewaard .23 De weergave daar komt 
goed overeen met die op het knapenschild. Diezelfde 
'Monumentenkaart' onthult ook hoe de Latijnse School 
er uit heeft gezien, een ander gebouw waarvan steevast 
beweerd wordt dat er geen afbeeldingen van bewaard 
zijn gebleven. 

Bij mijn zoektocht naar betrouwbare informatie om 
het Herchuis aan de Markt (westzijde) te reconstrueren, 
kwam ik een artikel van Geselschap een schets van een 
foto van een tekening van Paulus van liender tegen.24 

Het origineel, gedateerd 1754, bevindt zich in een Engel
se collectie. De huidige verblijfplaats is onbekend. Via de 
RK0 kwam ik echter in het bezit van een kwalitatief rede
lijke zwart -wit foto.n De tekening van deze topografisch 

zeer betrouwbare kunstenaar toont ons niet alleen het 
Hcrthuys in zijn nadagen, maar ook woonhuizen in laat
gotische en renaissancestijl waarvan we rot nog toe geen 
weet hadden. In het oog springend is Markt 4, een dub
belpand dat tot op de dag van vandaag een bouwkundige 
eenheid vormt. Het was in 1754 nog van een luisterrijke 
gevel voorzien. 

De Visbanken 

Dat de monumentale Visbanken al in de vijftiende eeuw 
bestonden, is bekend, maar over het uiterlijk tasten we 
in het duister'•. Toch komen we dankzij Van Deventer 
een stapje verder: hij tekent een brede overkluizing die 
loopt van de Vîssteeg tot de Peperstraat. Dat soort vis
markten was in de middeleeuwen niet ongebruikelijk en 
kennen we nog in Utrecht en Edam. De stallen zelf zijn 
in 1562 waarschijnlijk al overdekt geweest, al ontbreken 
harde aanwijzingen daarvoor. Wij hebben op grond van 
de vele herstelposten în de archieven gekozen voor de 
reconstruccie van tv11ee houten stallen eer weerszijden 
van de overkluizing. 

Bekende Gouwenaars 

Tot slot kwam ik regelmatig bekende Gouwenaars tegen. 
Van de meesten was de locatie van de woning al bekend, 
maar voor zover ik kan overzien, zijn de volgende gege
vens nîeuw. Zo woonde Dirck Crabeth niet alleen aan de 
Zeugstraat (nr. 52 en 56), maar in 1555 verwierf hij ook 
een woning aan de Vogelenzang (nu Wilhelminamaac 
52.) Of hij dat verhuurde of dat hij het in gebruik had 
als atelier, is niet duidelij k. In 1559 doec hij er al weer 
afstand van. 

Ook een flink aantal stadsbouwmeesters, zoals 0irck 
Luyten, de stadstimmerman die het ontwerp maakte 
voor de laatste verhoging van de toren van de Sint
Janskerk21, is getraceerd. Ik ga al hun adressen hier niet 
noemen, maar vooral de zeventiende-eeuwse bouw
meesters woonden vaak aan de Kleîweg of Onze-Lieve
Vrouwensteeg, in de nabijheid van de scadswerl aan de 
Nieuwehaven. 



De kaart van Brou11 tn Hogtnber9 (sAHM) 

22. Goudriaan. K., Kapellen. gasthui2e11 en andere instellingen van 
liefd.idigheid in: W. Dcnsl;igen, Gouda, Zwolle {2001}. p. 151-1n 

23 . SM~H inv.nr. 2224 Nl. 

24. Gesclschap, J.E.J., Het hercn1ogcmcnt v,,n ouds genaarnd "Het 
Herthuys" in: Die Goude 1932-1982, Goud:. (198,.). 
l S, RKD, invnr. 72.6 52. 
26. Berg, B. van den, Gouda en haar Ol3rktc:n. Handel en wandel in 
Gouda. Goud .. (1993), p. 2}: Oenslageil. W" Bijzondere gebouwen en 
hofjes in: W. Oensl:igen, Goud.i, Zwolle {2001}. p. 348-3~9. 
27. Bi:mc.l v;m den Berg noemt in h.i .. , publicatie over de bouwge
schiedenis v:m de Sînt-J:mskerlc een g root ;i;mul n.-.men van bouw
meesters. Berg, Il van den, De Sint-Janskerk te Goud:i. Een oude 
stadskerk volgens een nieuw ruimtcJijk plan, Hî1versum (2008). 

De groocsce vondst onder de bekende Gouwenaars 
was natuurlijk PieterWinckel, onderpastoor van de Sint• 
Janskerk en hoofd van de Latijnse School. Hij was Eras
mus' leraar en, na de vroege dood van diens ouders, zijn 
voogd. Brief nr. , van de enorme verzameling brieven d ie 
Erasmus ons heeft nagelaten, is een boze brief aan deze 
voogd omdat die de belangen van Erasmus onvoldoende 
zou hebben behart igd. Pieter Winckel kocht in 1504 het 
hoekpand Blauwstraac-Naaiemraat. Het is niet duidelijk 
of dit pand in de kleine stadsbrand van 1527 verloren is 
gegaan. In dat geval is het op dezelfde plaats weer op 
gebouwd. 

Uiteraard valt er nog veel meer te vertellen over alles 
wat tijdens het onderzoek naar boven is gekomen, maar 
daarvoor ontbreekt hier de ruimte. In latere publicaties 
hoop ik op enkele onderdelen nader terug te komen . 
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