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VAN DIE GOUDE 



TIJDSCHRIFT VAN DE HISTORISCHE VERENIGING DIE GOUDE 

vaste medewerkers: Marcel van Dasselav, Peter van 
Eijkelenburg, Cornelis de Keizer: Empire lmaglng 
met dank aan de medewerkers van: Streekarchief 
Midden-Holland (SAMH) en Museum Gouda 

Op dt \loorkant: Gouda in 1562: de stadsmaqutUt in Muuum Gouda (Cornelis de Keizer. Empire lma9in9) 
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Redactioneel 

In mei herdenken wij tradit ioneel de slachtoffers van de 

Tweede wereldoorlog. In Gouda gebeurt dat op stem-
111ige wijze bij de plaquette van St Joris en de draak aan 
\1i.•cstkant van het stadhuis . Op die plaquette zijn de 

namen van Goudse slachtoffers gegraveerd . De Jood• 
se slachtoffers worden ook herdacht met zogeheten 
stolpersteine, van origine een project van de Duitse 

kunstenaar Güntel' Oemnig, kleine nlessing gedenkte• 
kens aangebracht voor de huizen van mensen die door 
de nazi's zijn verdreven, gedeporteerd, vermoord of tot 
zc!lfmoord zijn gedwongen. De lecterlijke vertaling van 
stolpersteine is struikelsteen. De passant wordt letterlijk 
met zijn neus op de gruwelijke feiten gedrukt. In Gouda 
zijn inmiddels 168 van deze stenen aangebracht voor de 
woningen van gedeporteerde en vermoorde Joodse fa· 
mil îcs. Er moeren er nog 160 worden geplaacsc. 

De namen op de genoemde plaquette bleken niet vol
ledig. Dat was ook .de reden om in 2012 onderzoek te 
doen naar alle Goudse slachtoffers, die in het oorlogs
gewoel waren omgekomen. Dit onderzoek werd door de 
gemeenrc in gang gezet. Participanten waren het streek
archief Hollands-Midden, de Stichting Oude Begraaf. 
plaatsen en Historische Vereniging die Goude. Het on
derzoek richtte zich op alle slachtoffers die door geweld 
om het leven zijn gekomen en gedurende of kort vóór 
de bezetting in Gouda woonden. Mensen die in Gouda 
zijn geboren maar ver vóór het uicbreken van de oorlog 
zijn verhuisd, worden niet in de lijst opgenomen. Mo
menteel bestaat de lijst uit 118 omgekomen Gouwenaars. 
Onder hen zijn militairen die in de meidagen van 1940 

zijn gesneuveld. slachtoffers van bombardementen op 
de stad, verzecsstrijders, opvarenden van de koopvaar• 
dij , dwang.irbeiders en ook enkele Oostfrontstrijders . Er 
wordt nog onderzoek gedaan naar een t iental personen 
die mogelijk aan de lijst zullen worden toegevoegd. De 
namen van de sl.ichtoffers en korte beschrijvingen zijn 
te vinden op de website van Goudanet http://tweede• 
wereldoorlog.goudanec.nl. Narnen alleen zeggen echter 
niet zoveel. Het gaat ons ook om de verhalen. Juist die 
verhalen of liever gezegd biograReën vertellen ons hoe 
personen keuzes moesten maken en in problematische 
en so,ns moeilijk beheersbare situaties verzeild raak· 
ten. Van ee11 aantal persooen wordt daarom de levens 
loop gereconstrueerd. Te zijner tijd worden deze aan de 
website toegevoegd . Daarmee hopen wij een bijdrage te 
hebben geleverd aan de Goudse geschiedschrijving van 
de Tweede Wereldoorlog. 
RW 
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Goudse grootheidswaan en slordigheid 
MISSERS OP INTERNET AANGAANDE DE GOUDSE GESCHIEDENIS 

VÓÓR DE OPSTAND 

Bart lbelings 

Internet is heel handig bij historisch on
derzoek. Er is tegenwoordig wel heel veel 
te vinden, wat het zoeken bemoeilijkt. Bo
vendien is de waarde van het gevondene 
vaak slecht te bepalen. Zaken worden soms 
ontleend zonder verwijzing. Zij gaan een 
eigen leven leiden en zijn niet meer na te 
trekken. Op diverse sites met betrekking tot 
de Goudse geschiedenis komen soms ook 
heel vreemde of onjuiste gegevens voor. Die 
zouden daar toch niet thuishoren. Als het 
daar al fout gaat is het bij historisch onder
zoek, bijvoorbeeld door scholieren, wachten 
op missers. Onjuistheden zijn zo ook door
gedrongen in de historische literatuur. Vaak 
lijkt het dat die gegevens vooral moeten be
wijzen hoe belangrijk of bijzonder de stad 
ooit was. Ik bespreek hieronder de meest 
opvallende voor de periode lol de Opstand. 

Gouda voor het eerst genoemd 

Op de sice van de Hiscorische Vereniging Die Goude 
(www.diegoude.nl) is in de rubriek 'historie Gouda' een 
lijst met 'Gouda in jaartallen' te vinden die begint met de 
eerste vermelding van Gouda in de hiscorîsche bronnen. 

Het Jautee} van Gouda (s11MH) 
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Dat zou zijn in 1143 in een oorkonde van de b isschop van 
Utrecht. Het betreft een oorkonde van de graaf van Hol
land, die wordt bevestigd door de bisschop en hec gaat 
net als bij een iets eerdere vermelding uit 1139 die wel in 
een oorkonde van de bisschop is genoemd. niet om de 
plaatsnaam Gouda maar om de wacernaam Gouwe. Ook 
op de Wikiped ia pagina over Gouda valt onjuist te lezen 
dat de naam Gouda in 1139 voor het eerst voorkwam, 
voor het water de Gouwe is dat wel juist, zoals elders in 
hetzelfde artikel overigens wel goed staat. 

De eerst bekende stadsheer genaamd Van der Goude 
is heer - ridder - Dirk in 1243. Is dac jaartal op de site 
van Die Goude bedoeld? Hij is dan getuige bij een oor· 
konde van de graaf van Holland die voorrechten geeft 
aan passerende Noord-Duicse kooplieden. Waarschijnlijk 
liep de scheepvaartroute op dat moment nog via de Hol

l andse IJssel en Vaarrse Rijn naar Utrecht en verder via 
de Vecht over de Zuiderzee en nog net niet via de hier • 



na te noemen nieuwe scheepvaartroute ' binnendunen1 

over de Gouwe. Blijkbaar had de Goudse scadsheer al 
wel belangen bij die scheepvaart, ook al lag de grafelijke 
scheepvaamol nog zeker tot 1284 in Moordrecht. Gouda 
wordt pas in 1331 voor het eerst genoemd. 'Stadsheer' 
is fei telij k anachronistisch want Gouda kreeg pas in 1272 
stadsrechten, maar dat was een formele bevestiging van 
een al tevoren gegroeide situatie .1 Aangenomen wordt 
dat Di rk woonachtig was op het mottekasteel, dat op de 
plek van de latere Molenwerf stond . Dit was de voorgan · 
ger van het kasteel van de graven van Blois en nadien de 
woonplaats van de Goudse grafelijke kasteleins aan de 
Hollandse IJssel.' 

l<asteel en steenbakkerij 

Op de hieronder llader te bespreken oudste plattegrond 
van Gouda door Jacob van Deventer ui t het derde kwart 
van de zestiende eeuw is de enige historische afbeelding 
val\ het kasteel aan de IJssel bewaard, dat immers in 1577 
werd afgebroken. Op de Wikipedia pagina over Gouda is 
te lezen dat het gebouwd werd in de tweede helft van de 
dertiende eeuw. Dat moet sinds Buiskools onderzoek in 
de Bloise rekeningenJ de veertiende eeuw zijn!' Curieus 

1. Zie o.a. het recente weblog over 740 ja:.r sladsrc-chlet\ door Co• 
rctta Wîjbr.:ms op de sik van het archief: w\w1,sroeoch.i1·1-'1chie• 
ven.nl en de daár gcrtoc-md<- litcr.ituur. 
2., P.H.A.M. Abcls e.a. icd., DuittlldjnarG-Ouda. F.en .\'tmkgcs.d1il!dc11ir 
(Hilversum iooi) p.15. n, so/1 en 100-10, .. 
3. K,M. Buiskool, 'Het l:asteel \'.an Goud:i', in: N.O.B. Habcrmchl c.a . 
red .. J11 de Mad 11-a,1 die Go?1de (Delft 1992} p.26-.14. 
,t. Zî~ 'Het kasteel' door Hcnkj3n Sprokhoh, in: Wim Oenslagen, 
Gouda CE'•1 geï{luslreerde beschrijving. De Nederlandse rnonu1nc:Olèl\ 

van geschiedenis en kuns1 flcist en Zwolle 1001) p.36-47, vgl. ook 
de: Goudst. canon op 1361. 
S· P.E. •:3n Reijen. Micltldt'cuw.sc kastdtn in N~>derla:nd (1979 4e dmk} 
p.1.118. In 1395 wonle11 i ~.ooo l',.fontfoortsc stenen door de burge
mecsters v;m Gouda gekocht \"Jll de rentmeester v:m de eraaf van 
Qlois (NA, Atc:;h. Gr;l'lcn v;m Blois inv.nr. 1zi f.zov); afkomslig vatl 
hel kasteel? Over de vroege geschiedenis •:an hel kasteel rn de ge
noemde torens zal een publ v;m A.G. Do!!leob;.I verschijnen. 1330: 
1. Walvis. Bt.sd11y,,i119 dn Scarl Gourla. Goud" 1713, p.137 e.v. 
6. Abe1s, Otii-zeM,io<u Goudf.', p.116i7. 

blij ft wel de opmerking van Van Rcîjen in zijn bekende 
overzicht van de middeleeuwse kastelen dat het oude 
deel omsHeeks 1330 gebouwd was met Montfoortse 
baksteen. Het jaartal 1330 is al • zonder bewijs• bij Wal
vis te vinden, met als opdrachtgever tot de bouw Jan van 
Henegouwen of van Beaumont, maar wat is de bron voor 
die Montfoortse stenen? Er stonden in 1361 in Gouda al 
een kleine core,, aan de Haven en een grote aan de Ijs · 
sel met een muur daartussen, die onderdeel gingen vor
men van het nieuw te bouwen kasteel. Waren die stenen 
daarin verwerkt ?s Bewijs voor Goudse steenbakkerijen is 
er uit 1351 als gesproken wordt van de oude steenplaats 
aan de Gouwe. De steenbakkerij bij de IJsseltoren, die in 
1364 in gebruik werd genomen, had tot doel stenen te 
leveren voor het in aanbouw zijnde aanpalende kasteel. 

Op de site Goudanet (www.goudanet.nl) is bij het 
dossier Waterstad: Transport 8< Handel dertiende en 
veertiende eeuw vermeld dat er in en rond Gouda cus
sen 1285 en 1534 vele steenbakkerijen waren. Beide ja• 
ren gaan cerug op mîj n tekst in de stadsgeschiedenis, 6 

rnaar zij n verwarrend als begin- of eindpunt opgevoerd. 
Het jaartal 1285 is van belang, omdat toen de Hollandse 
IJssel bovenstrooms werd afgedamd bij het Gein en de 
vestigingsvoorv-.•aarden voor de sceenbakkerîjen bijge• 

'Ccsigl 11cm ht·I $U1dlwys tol Got,dn', Het st(ldlw i~ 1:11 de Mar~1 door 
Cr<i19 8,l11hasM t>robst, cfrça 175<>. CoJfoclie Mu.re111n Co1,df.',foto Tom 
1-:lt,MIStll 
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volg scerk ve(beterden. verdwenen is deze vorm \fan nij
verheid pas in recente t ijden en niet in 1534 . In 1629 zijn 
er b lij kens de verponding stroomafwaarts van Gouda, 
tot bij de Storrnpolde r waar d e IJssel samenkornr mee de 
Lek, nog veert ig steenbakkerijen actief. 

Het stadhuis 

Op de Wikipedia-pagina over het stadhuis staat vermeld 
dat het marktveld in 1365 door het s tadsbestuur v,•erd 

gekocht van de graaf van Blois. Dat moet zijn 1395. De 
fout gaat terug op Walvis (1, p.144) en het bekende char
terboek van Van Mie ris uit 1753, waar zelfs zowel 1365 als 
1395 is te vinden.' De oudste vermelding van het Markt· 
veld is van 1368. In een anoniem tekstbestand met een 
rondle iding door het s tadhuis o p internet is nog steeds 
te lezen dat het oude stadhuis aan de Gouwe stond op 
de plaats van brouwerij De Zwaan. Dat het bij de stads 
brand in 1361 daar is verbrand, zoals in deze rondleiding 
scaac, is echter o njuist aan Walvis ontleend. Die lijkt ee(
der te doelen op de stadsbrand van 1438, zonder d ie 
eve,,wel te noemen. Deze mythe is door archivaris Ge
selschap in 1968 d oorgeprikt, nadat hij in zijn inle iding 
op de inventaris van het Oud Archief ui t 1965 nog sprak 
van schade aan het stadhuis op de Gouwe door de stads
brand in 1438. Al bij museumdirecteur Jan Scho uten is in 
zijn bekende boekjes 'Gouda vroeger en nu' uit 1969 (als 
o ptie) en in 'Gouda door de eeuwen' uit 1977 (zonder 
twijfel) te lezen da t het oude raadhuis aan het Marktveld 
stond .' Op de Goudse canon heb ik in een reactie bij het 
lemma 'stad huis 1450' gewezen op een o ude stadsbe
schrijving in handschrift van Franco de Vrije uit 170 1, dus 
nog van voor de oudste gepubliceerde van Walvis, d ie 
bronnen geeft aangaande de stadhuisbouv,1 een t ijde van 
Jacoba van Beieren . Walvis zegt dac dat in zijn tijd als een 
gegeven werd aange,,omen, wat echter o njuis t moet zijn 
want zij stierf in 1436 en de bouwrekening van het stad
huis is van 1449. De gegevens die hij daa raan ont leende 
betreffende de bouwkosten en bouwmeesters, zijn ech 
ter afwijkend van die ik gaf uit het handschrift. Het blijft 
daarmee mogelijk dat beide gegevens kloppen . Er zijn 
immers voorgange rs van her huid ige scadhuis op het 

Marktveld geweest. Punt is da t alleen o rigine le a rchief• 
stukken van vóór 1449 zijn bewaard d ie dat bewijzen.' 

De kaart van Van Deventer 

Op de si te 'Gouda in 1562' die recent tot stand kwam in 
verband mee hec pla1, van hec Museum Gousa een his
torische maquette te maken van de stad met circa 4 000 

gebouwen in d at jaar, staan de nodige vreemde fouten . 10 

In 2012 zou het precies 450 jaar ge leden zijn dat Jacob 
van Deventer de oudste maar ook zeer nauwkeurige 
planegrond van Gouda tekende. wanneer hij die kaart 
vervaa rdigde is echter o nbekend. Aangenomen wordt 

dat Van Deventer in 1557 of 1558 de opdracht van Fi lips 

7. W.ilvis (dl 1. p. 1,14) 
8. Zie mijn artikel: ·De ma,l:t en<lepublieke gc:h0l1wen in het mid• 
deleeuwse Goud;,( Tidill!Je van Die Co,;de 14 (l99ó} p.t.8•~9· 
9. Hc1 h;m dschrif1 v:m Fr.,nco de Vrije is door ie bl.ideren op de 
site 'Goud.iopsrhrift'. een tr;;nscrip1îc volgt nog. Er blijkt overigens 
niet Ms. Munslcrus te staan (zoals îk stel in de re;lctie op d e c.1non 
op b:i:;is v;m ec:n c:erdc:rc: transcriptie:) maar S. Mu nkc:ms: S:.mud 

Muocker: eeo 11e eeuwse Goudse dichter (mê'l J :mk aan Jan-Wil. 
tem Klein). 
1(). \\l\\"N.g01.1d ;11s6, .. n l 
lt. J.E.J. Gcscfschap,'Ouàc plattegronden van ( jouda', Ho!lnna' s 
(1973) p-16 e.v. 
12. Niét afgcbt.:dJ in Je stadsgcsch ît:J cn îs. wel in de d isse rtatie \'an 
j . 'J~al. Coudsr k/oo$1c,s i1l dr midritkcmv,m (1960) en in Densfagcn. 
Got1tfo rM gcWuw rculr J>c$Chr[jving. p,297. daar d.d. ca. 1s60. 
1}. Or> de sile •:;an Die Goude is in de genoemde ja:m.allenlijst te 
lezen bij 1s&s: d i! 01ubae g~drukle pbHegrond \':in G. Braun en W. 
Crnbeth verschijnt. Voor de evt. {!} be lrokkenhe îd van Wouter Cra • 
beth zie het e,enoemde artikel van Gesclschap. p.49. Zie \'oor de 
huize n op deze kaart in dela il: Duiund joar Gourlc; p.31, geheel o.a. 
bij Dcnslagcn, Gouda een gcïliurtrecrde brsd1rfjving. p.299. 
14. O p de site Goudanet valt te lezen dat er workshops V/îb pcdîa 
zijn gehouden. Tt: vt:n\•ad11t:n is tlus dat er meer Goudse zaken op 
<lc:zc: :,;itt: btspmkc:n i,:a:m worden. To Dordredn is recent c:t:n Wiki 
Dordrecht gelänceerd door het Erfgoedcentrum OiEP vo-or di,;italt 
biogr.-ifieën (0 111--J•Oo,tiNcht }O iou p.,.,.o}: een voorbeeld dat mo
gelijk n.ivotging .,.erdient. 
15. ~.-1ogdij~ een terrîtoriaal•polit ieke achterurond met ;ili, doel de 
nieuwe vorst bestuurlijke infounat ic: k gt:\'t: îl: t ie l·folon'sch Ceo-
9rnf1sch T(idscfa. 2.1 (1009) p:n •S} door L Vollenbrouck en 2.8 (2.010) 
p.140-; : 1e~cties door J;. Hccre, P. vd. Krogi. F.J. Onncling tn fvt 
Storms en 29 (1011) p.t 3o•s door B. V:m nîeuwe nh urw. 



Bebouwing rona' de D<>nkere Slw'.s op de knort 110n Uroun Nl Ho9cnbrr9, 
1585 (uH.\i) 

Il kreeg om stadsplattegronden van de Nederlanden te 
maken en hier rot 1573 aan werkce. Hiervan zijn er 222 

bewaard gebleven. Bovendien tekende hij twee versies, 
wat toch wel genoemd lllag worde1, als de basis van her 

hele p lan. Er is een zogeheccn netexcmplaar dar in de 
Nat ionale Bibliotheek te Madrid wordt bewaardJ ge

bundeld mee de andere steden in twee leren omslagen 
met op de voorkant het gouden wapen van Filips 11. En 

een los minuutexemplaar dat voor Gouda en veel andere 

Zuid -Hollandse st eden in Den Haag op het Nationaal Ar 

chief wordt bewaard. Van 199 steden zijn beide versies 
bewaardJ ook van Gouda. Geselschap schreef ee,, mooi 

artikel over de Goudse historische plattegronden en 
stelde al dat de datum van vervaardiging onzeker moest 

blijvenJ ondenneer door het ontbreken van de stadsre 

kcningen over de jaren 1557-' 9 en 1561-'3 . Hij geeft ech

ter zonder bronvermelding wel 1559/ '60 als datum voor 
de Zuid· Hollandse plattegronden." Op de site www. 
gcschiedenisvanzuidholland.nl met een afbeeld ing van 
het 'Haagse' exemplaar, wordt de Goudse kaart op circa 

1550 gedateerd . Dat is dus vóór de opdracht tot het ma· 
ken ervan! Op de bccldbank van het Nationaal Archief 

op 1558. 
Eigenlijk is hcc heel rnerkwaardig 001 nu juist deze 

kaart als uitgangspunt re nemen bij het plan een histo
r ische maquene van de scad te maken. Er is zo goed al s 

geen enkel huis op te zien! Alleen het stadhuis, het kas• 

teel, de poorten, corens, molells en de kerk, kapellen en 
k loosters zij n afgebeeld op het zgn . ' carton' of bijkaart, 

ook wel kloosterkaan van de biru,ensrad, die bij hec net • 
exemplaar hoorc.u Die schetsen zijn bovend ien ,..,•einig 

gedetai lleerd. Voor de maquette is de kaart uit her ste• 
denboek van Braun en Hogenberg van 158513 ongctwij ~ 

feld de echte (hoofd)bron. Door de Opstand zijn daarop 
de nodige veranderingen te zien in het kaarcbeeld; di
verse kloostets en kapellen en het kasceel zijn gesloopt, 

bebouwing buiten de singel is verdwenen. 
Op de encyclopedie-site Wikipedia" zijn enkele details 

van Gouda te vinden die afkomscig zijn van de kaarc uic 

1585 maar als zeer waarschijnlijk naar een tekening van 
Van Deventer worden omschreven, zoals bijvoNbeeld 

het Cellebroedersklooster. Bij het artikel over het kas 
ceel en een det ail van het Leprozenhuis staat zelfs let

terlijk bij de afbeelding gedateerd 1585 dat de kaarc van 
Jacob van Deventer is, ook al is die in 1575 overleden! 

Weliswaar i s er bewijs voor een aantal (4 7?) kaarten dat 
de verhoudingen van de plattegronden in de atlas van 
Braun en Hogenberg daarop teruggaan, maar dat hij de 

bebouwing zelf zou hebben getekend is onjuist. Of dat 
voor Gouda geldt weet ik niet, Geselschap constateerde 
afwijkingen in de loop van de IJssel en Gouwe ten westen 
van de stad. Het is sowieso zeer onwaarschijnlijk, want 

de Van Devencer-kaarcen zij 1, 1, iet voor dar doel gete

kend en voor zover valt na te gaan steeds angstvallig op
geborgen. Daarbij wordt als reden de mogelijk ,nilitair
scracegische aanleiding roe het vervaardigen genoemd. 
Recent staat die echter ter discussie .1s 

De beroemde vogelvluchtkaart in houtsnede van Am
sterdarn door Cornelis Amhonisz. u it 1544 is voor Hol

land helaas een uitzondering. Daarop is zeer gedetail 
leerd de stedelijke bebouwing te zien met ook nog eens 
geschreven aanduidi1,ge1, van straacnamen of bîjzondere 

geestelij ke gebouwen. Nadere studie heeft uitgewezen 
dat zo'n 35 procent van de huizen dan een verdieping 

heeft. Oat is nog vlak voor her begin van de snelle groei 
van de stad, die ondermeer verdichting t eweeg bracht. 

Die gegeven is daarrnee bruikbaar voor het aanzicht van 

Gouda in deze periode. 
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Bij de diverse voor de maquen e te sponsoren icooncjes 
weergegeven op de Goudse plattegrond van Van Deven 

ter, staan op de genoemde site 'Gouda 15621 ook diverse 
fouten of vreemde zaken . De Gouv~1e zou in de 15e eeuw 
zijn gekanaliseerd, waarna een scheepvaartverbinding 

tot stand kwam. Bedoeld moet zijn dat in de 13e eeuw, 

door een kunstmatige verlenging van het veenstroompje 
de Gouwe boven Boskoop in verband met de ontginnin 

gen, een verbinding tot stand kwam mee de Oude Rij n. 

Deze wordt in 1244 voor het eerst genoemd, een door· 
gaande route richt ing de Zuiderzee via Amsterdam is dan 

echter nog niet mogelijk want de sluis in de Spaarndam 
dateert van 1253! Van een kanalisering van het bochtige 
natuurlijke zuidelijke deel is geen sprake. Guicciard ini 

spreekt dan ook nog in 1566 van de Kromme Gouwe die 
berucht was bij de schippers vanwege het lastige zeilen 

'met contrarie winden' . 10 

De haven zou in de 14€! eeuw zijn gegraven als verbin • 
ding tussen Gouwe en Hollandse IJssel en de Donkere 

sluis i n d e binnensrad zou in 1308 zijn gebouwd, blij 

kens de tekst bij andere icoontjes . Beide gegevens wor• 
den volgens opgave ontleend aan de stadsgeschiedenis. 

Dat is geen correcte verwijzing; 1308 wordt daar niet 
genoemd en de havenaanleg wordt in de 13e eeuw ge· 
dateerd. Ook in de Goudse canon staat de Donkere sluis 

op het jaar 1308 als apart lemma vcrmeld. 17 t-let bouwjaar 
van de sluis is echter onbekend; de eerste vermelding is 
van 1321, al is het dan niet met de toevoeging 'donkere', 

die van ver na de hier te bespreken periode dateert. In 
de Goudse monumentenbeschrijving is al te lezen dat 
de bouw van de sluis door Jan van Beaumont in 1308 

een moeilijk te controleren overlevering is. De bouw zal 
eerder al midden 13e eeuw hebben plaatsgevonden en 
samenhangen met de o ntwikkeling van de haven en de 
totstandkoming van de scheepvaartroute via de Gou • 
we.1• Zo word t het ook eerder in de Goudse cano n in het 
lemna '1284 Tolhuis' wel verteld .De post in de Dordtse 

stadsrekening van 1286/ 1 7 die spreekt van ' lichten doer 
die Ghoude' wijst mogelijk ook indirect op het bestaan 
van de sluis . Lichters waren lieden die zake1l in kle inere 
schepen overladen . 

Bij her icoonrje van een boom helemaal rechts op de 

kaart valt te lezen dat Gouda in 1562 omgeven werd door 

prachtige bossen. Bedoeld moet zijn tuinen. Guicciardini 
spreekt van I hare schoone tuynen, die daer veel in ghe
tale zijn' . Deze zijn zowel op de kaart van Van Deventer 
als bij Braun en Hogenberg rondom de stad te zien. Bos

sen waren er al eeuwen 1l iet meer te vinde1l . Het Goudse 
bos aan de westzijde verdween in 1376. 

Bij het tekentje van een b ierpul valt t e lezen dat er 

p ijp makerijen waren in Gouda. Helaas was de tabak in 

1562 nog niet voorhanden! Ook de omschrijving dat het 
in de stad stonk - in ieder geval dus niet naar rook uit 
Goudse pijpen - is niet erg historisch. Ongetwijfeld zal 

het naar huidige maatstaven op plaatsen gestonken heb
ben. Her bekende boek en de film hlet Parfum van res

peetievelijk Patrick Süskind en Tom Tywker geven daar 

een aardig inzicht in . De stad Gouda stond nu juist be
kend om het ontbreken daarvan. In de oorspronkelijke 

stadsbeschrijving van Blaeu's Tooeel valt als toelichting 
b ij de kaart te lezen dat te Gouda zeer zoete en gezonde 
lucht was en dat de stad meer dan andere plaatsen van 

d (? pest bijna bevrijd bleef. Het zuivere en zoete wa• 
ter dat d agelijks twee keer met de getijden kwam hielp 

d aaraan bij. Nu is deze beschrijving van 1651 dus bijna 

een eeuw later en ongetwijfeld door steekpenningen 
zo positief mogelijk voor de stad uitgevallen. Maar al i n 

1498 liet de stad weten dat a ls er een dam in de IJssel zou 

komen b ij Krimpen de getijden de stad niet meer konden 
bereiken en de b rouwerij teniet zou gaan. Met d it plan 

16. Dui:undjanr Comfo, p.!:,J.. 

r/. www.goudse<:31lOJ\.1tl 
18. Ocnslageo. Coucfo. p.14 {teks1 Koen Goudria,rn) co Dt,fae11djat1r 
Go,,da, p.21j2. 
19. Zie mijn ~rt . .. SCl.mm ende diepen·. De slrijd tegen de vcrlan• 
d ing van de Holbndse IJssel als gevo!g win de ;afdamming in 128s 
tot circa isso', TiJ,iscl1r. uoor\Va1crstc1a1s9esd-iiede,1îs lO{:too1) 1>•7• Vgl. 
ook Walvis, :t.w., p.28. 
20. Lanec van Wijngaarden, d l. Il, p. 373-
21. Duim1d joar Comfo. p.Z3z/3. waar dh g cschrm n îc l wordt ge• 
nocrnd. Brassica wonh l,ier zijn biogr~;1( gt nocmd. :Cic bibl. Si\MM 
5112, E}; De rtbu:; B~tavici libfi XIII. Rent ri Snoi: u:cogniti opera et 
slodio racobi Bt;'lssic.,e (Fr;ml,;fun 1620). met da.ok .l;'ln Jan-Willem 
Klein. 



Oorfoncll.' waarbij aarlsher109 Fil!'p1· de Schone een onderzoek gelast naar de bela&ring QP Gouds bier in Via1111dert!l'l, 1501 (Goudse Cal'W fl) 

zou de stad altijd vol mager en zware meerwocer en veen
water zijn en zou he t de helft erger e11 /<\"lader scioke,> dan 
zomers te Leiden! " 

Bierbrouwerij 

Als het om Goudse megalomanie gaat is de biernijver
heid natuurlijk een voor de hand liggend onderwerp. De 
stad behoorde in de middeleeuwen immers tot de groot· 
ste bierproducenten in Holland. Op de al genoemde lijst 
met Gouda in jaartallen op de site van Die Go ude scaat 
dat er in 1487 maar liefst 350 bierbrouwers waren. Pas· 
toor Walvis noemde dat aantal in zijn stadsbeschrijving 
uit 1714 (dl. 1 p.34) maar zonder jaartal: eertij ds zouden 
er meer dan 350 brouwers zijn geweest. De Lange van 
Wijngaerden heeft in diens scadshistorie u it 1817 ook 
het aantal van 350 genoemd, maar twijfelt daaraan en 

zegt dat het dan rond 1480 moet zijn geweest.20 Het 
aantal zou volgens hem door Jacob(us) Brassica of Cool, 
die de 'res Batavicae van Snooij1 - Reinier Snoy, Gouds 
arcs en geleerde (1474/'5 -1537) - heeft aangevuld, zijn 
genoemd. 2' De Lange verwijst verder naar Guicciardini 
(1521-1589) met een Latijns citaat met het getal van 350 
brouwerijen eertijds: 'olim in hoc urbe rrecenra quinqua
gincc oflicinas cerevisiarias fuisse con stat'. Het origineel 
van diens beroemde beschrijving van de Nederlanden 
verscheen in het Italiaans in 1567. Gouda kent hierin 
slechts enkele regels, die vertaald als eerste alinea in 
groter lettertype van het veel langere tekstdeel dac als 
'bijvoegsel' wordt aangeduid, in de latere versies volgen. 
De Nederlandse vertal ing uit 1612 heeft het hoge aan
tal brouwers nietj sterker nog de brouwerij wordt hier 
niet eens genoemd! De brouwnijverheid was dan ook in 
v<?rval geraakt. De Lat ij nse versie is van 1613 maar werd 
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vertaald naar de derde Italiaanse d ruk uit 1588, terwijl de 
Nederlandse naar de tweede werd vervaardigd van 1581. 
Juist van de Latijnse versie is bekend dat de Goudse rec
tor van de Lacijnse school Willem Traudenius. tegen een 
betaling van 40 stopen Franse wijn, een lovend supple• 
ment achter op de kaart van Gouda in het Latijn heeft 
toegevoegd." 

Het aantal van 350 brouwers duikt vervolgens vele ma
len op in de literatuur, a l dan niet met het jaarta l 1480. In 
de bekende populariserende serie Ach Lieve Tijd is echter 
te lezen dat er in 1480 maar 172 brouwers waren en rond 

1500 totaal 350, wat wellicht overdreven is.23 Dit aantal 
voor 1480 komt ui t de Goudse rentmeesterrekening van 

dat jaar en is ontleend aan de onvoltooide dissertatie 
\lan A. van der Poest Clement over de Goudse b rouwnij 
verheid vóór 1600 en betreft de brouwers in alleen het 
eerste kwartaal van dat jaar. Vreemd genoeg ontbreekt 
in diens manuscript de voorgaande en oudste rekening 
met d e rgelijke c ijfers: in 1479 waren e r nog 200 brou 
wers en geen 223 zoals de bierhistoricus Unger heeft.2~ 

Om het aantal van 350 vast te plakken aan circa 1500 is 
nog onlogischer dan rond 1480, want de brouwerij was 
toen in neergang. Ook in recentere wetenschappelijke 
artikelen komt het hoge aantal nog voo r." Het gaat terug 
op een historische bron : in 1554 wordt in een verzoek 
aan de landsoverhe id tot verlaging in de landsbede, een 
vorm van belasting - gesteld dar er ooit 350 brouwers 
waren, nu nog maar 60. In Duizend jaar Gouda is al ver
duidelijkt dat het hie r gaat om een sterke overdrijving" 
Een vergelijkbare situatie vinden we in Haarlem waar 
men in 1567 aangaf dat er ooit 300 b rouwers in de stad 
waren en nu nog slechts 17.21 Ook het aantal van 60 in 
1554 lijkt niet erg conform de waarheid. In 1546 waren er 
met zekerheid precies 100 brouwers en in 1588 volgens 
een opgave door burgemeester Jan Reyniersz. de Swaen 
(1549 · 1588) 126, mee de maren waar ze woonden. 

Op de site Coudanet is bij het dossier Waterstad: 
Transport & Handel 13el,4e eeuw juist te lezen dat e r 
op het hoogtepunt zo'n 200 bierbrouwers waren, maar 
dat dat in 1514 was, is weer niet juist. Die hoogtijda
gen zij n de decennia rond 1470 geweest, zoals wel juist 
staat op de site van de Goudse canon1 11 waar het lemma 

Vr Donken: sruts (Cc:mttlis dt Keizer: Emj>ire hno9in9) 

brouwerij bij het jaar 1400 wordt behandeld. Dit had dus 
beter bij 14 79 worden geplaatst. Daar staat echter bij 
dat toen 15 miljoen liter bier werd geproduceerd . Da t 
i s nu eens veel te weinig, Het zal terug gaan op een be
rekening van Pinkse29 voor het jaar 1491, die bijna 16,7 
miljoen liter vermeldt. Dan is echter de brouwnijverheid 
in diepe crisis! Omrekenen van de zogeheten brouten 
naar liters is heel last ig en misschien zelfs beter niet te 
doen, maar vooruit: uitgaande van brouten van 31 va· 
ten van elk 120 liter moeten het er misschien wel bijna 



50 miljoen zijn geweest. Dat is inderdaad een aantal 
dac indruk maakt. Dat de Goudse produccic in de jaren 
1360-70 al zo'n zeven mi ljoen liter bedroeg, gaat terug 
op welgeteld een cijfer met de productie in brouccn van 
twee maanden. Uit de oudste bierkeuren van 1366/'7 
is bekend dat een broute toen dertien vaten groot was, 

n. Losse inleiding bij de facsimile uitga•,e v,,n de Nederl:tndse \Ier• 
sie(H.,;irlem 1979) door H.H. Zwager, p.1,1 en J.E.J. Ge.,;elsch:tp.'Oude 
plilt1egronàen v;in Gouda', Hollands (t97J) p.51. De pl:tttegrond \•an 
Goud;i v;in de h;md v~n C.J. Visscher \'erscheen in de Nederlandse 
editie 11:m 1á12 voor he1 eerst. Zie over Guiccîardini ook de site 
goudaoJ>1,chrift.nl, V.'aar nu nog alleen de Italiaanse tekst in ;rans• 
crîptie is weergegeven mcl 'lertalîng. Een fotografische weergave 
van de Italiaanse druk is door te bladeren op de site \'an de Univ. 
van Bologna (link op de Nederlandse Wikipedia.p.igina over de 
pe,soon Guicdardini). 
2l, Ad1 lieve tijtl: t~tn cn m•e,, Goucfo, tle Gouwen~ms (Zwolle 1986{7) 
red. N.D.B. H3bennehl e.a .. dl. 10: e» Jiun nijverheid {tekst H.M.J. 
Spee1) p.12-
2,1. Dufaer.d jaar Goudo., p.96 t:ibcl. R.W. Un ccr, A hisfol)• of bm"ing 
i11 Holland 9 00-1900. l?.ron0"1)', lcchnoloID' and the st,1h: (Leidén 2001) 
p.83. 
25. E. Aerts 8c R. Unger.'Brewing in tlle low Countries', in E. Aerts 
e.a. eds.: Pr(lducrion, mod:eting ond consumption <>J alr.oholic bwera
ges in the /are Middle Ages (l.().uven 1990) p.9&: 350 in 1480 en R.\V. 
Unger,'Brewing in the Netherlands and the Bahic e rain tradc". in: 
f rom Ounkirk :o lXmzi9. Stlipping and 1,mfr in thr Norli1 Sea ancf thl' 
8nltic, i350-1850 (Hilversum 1988) p.432: 1480: meer dan 300. 200• 
dN bron. In zijn studie uit 2ooi (zie vorige noo1) is Unger niet m eer 
overtuigd v;m het ~~nt;al v:m JSO, 
26. lnv. OA Gouda in,.·.nr. 989 {charter) en regest nr. 381 en Duizend 
jatJr Gouda p.89. 
27. BMHG 62 (191,1) p.t.18;'9. 
28. Dil lemma heeft de titel 'Ossenhooft• een brouwerij aan de 
Westha\'en. Het besta:m van een 'brouwerij daar gaat cchlt'r zc-.ker 
niet terug tot 1400. Dat die: n aam voortkomt uit t:en verbastering 
.,.an 'okshoo(d' wat een kwart biertOll ?Ou ~ijll, lijkt ine oiet juist. 
Ec:n oxhoofd is eeo maat •:oor Fn.nse wijn. De familie Bos<h die hei 
pand in de 16e eeuw bewoonde w.is trouwens geen uitgesproken 
brouwersfamilie, ze hadden ook bebngen in de dnpcrie en zeem 4 

leerbewerkîng. Een os, zoals ;)fgebccld in het huidige bovcnlkhi 
-.·.in de d eur (.i fb.: Duiund jC1 ar Gouo'a, p.86) past da.ar eocd bij. 
1.9. V.C.C.J. Pinkse,'Hé:t Goudse kuitbic:r. Gouda's wd •,arc11 it~ de 
l:;k mi<ldd ceuwen 1400•1s68'. in: Gouda t r11er1 ceu\llef'I stad 1212•J972 

(Gouda )972) p.u.3 nt.2. Oi1 ,lr1ikel steunt grotendeels op de ge· 
noemde studie y;in Van der Po-est Clement. 
30. Ahe1s. Dl1iund j mn Gouda, p.117 e.v. 

maar hoe groot een biervat yoen was coen, is onduide
lijk. Daarin \~•erd bovendien bepaald dat twee maal per 
week of met toestemming van de stadsheer en stad zelf 
drie maal gebrouwen mocht worden door 26 brouwers . 
Een productiecij fer berekenen voor deze vroege periode 
lijkt me dan ook te gewaagd. Dit is wel gedaan door de 
niet .ils bron opgevoerde bekende 'bierhistoricus' R.W. 
unger die ten onrechte 14 vaten aanhoudt. Dat de mid
deleeuwer 400 liter bier per j aar dronk zoals op de canon 
is te lezen, is echt te veel. 250 komt voor de Hollandse 
steden meer in de buurt. Pinske geeft 200 liter. 

Lakennijverheid 

Op de site Goudanet is bij het dossier 'Migranten: Bel 
gen in Gouda : economische vluchtelingen 1300-1400' 

te lezen dat in de eerste helft van de 14e eeuw Vlaamse 
lakenwevers zich als gevolg van een crisis in de thuis
economie ondermeer te Gouda vestigden aan de Raam. 
Een bron staat niet gegeven voor dit wel zeer opmerke
lijke gegeven. Er is immers zo goed als niets bekend over 
deze periode aangaande de d raperie in Gouda. Jo Het 
moet lijkt me teruggaan op De Lange van Wijngaerden 
dîe in zijn hoofdstuk •De eerste bewoners' spreekt van 
een ' nieuwe volplanting van Vlaamsche laken en zaaijwe
vers1 d ie in de dertiende eeuw de nieuwe uitleg, in het 

F,agme,l! vt11l de scJ111dt.'t[iko1ut n1er de loop U(Hl de ri\lieren rond Gotido, 
vermoedelijk oan Pieter Cmbeth, J520 (s1.HM) 
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bijzonder de Konîngstraat en Raam, bevolkten. Dit ge
geven is natuurlijk geheel uit de lucht gegrepen.11 Maar 
om dac dan weer zonder verwijzing over te nemen in een 
dossier met nog weer een andere datering schept wel erg 
veel verwarring. Vlaamse migranten in de Goudse laken
nijverheid zijn er wel twee eeuwen later aan het begin 
van de Opstand. maar dat is een bekend en juist verhaal. 

Scheepvaart 

Op de site Goudanet bij het genoemde dossier Transport 
& Handel wordt gesproken van de Goudse sluisgelden 
die een belangrijke inkomstenbron waren voor de lokale 
schatkist. De sluis- en de tolgelden waren echter grafelij 
ke domeinen net als de hopaccijns en de waag- en make
laardijgelden en vloeiden dus via de rentmeester richting 
Den Haag. Alleen in de Bloise tijd was het Goudse sluis
geld dat in 1344/'5 voor het eerst wordt genoemd van de 
stadsheer, de graaf van Blois, maar die zetelde meest op 
z'n kasceel ce Schoonhoven of elders.' 2 Guicciard ini zegt 
dat graaf Jan van Blois mee toestemming van zijn vader 
graaf Jan van Holland een sterk kasteel liet bouwen en 
een tol op de koopmanschap verordonneerde, 'daer hy 
van de inghesetene niet veel dancx van en hadde'. om
dat zij tot dan 10e vrij waren. Tol en sluisgeld bestonden 
echter al in de tijd van zijn grootvader Jan van Beaumont, 
zo bleek hiervoor reeds. Van het sluisgeld waren de Gou
wenaars bovendien wel vrij, en de trage passage te water 
door de stad heeft de middenstand geen v\•indeieren ge
legd. Ook de andere Hollandse scheepvaarttellen (dos
sier tekS<deel 13e/14e eeuw) behoorden niet aan de di 
verse steden waar ze bij lagen, maar waren grafelijk bezit 
en dus geen 'makkelijke stedelijke inkomstenbron' . 

Bij het tekstdeel over de vijftiende en zestiende eeuw 
is een staatje gegeven met het aantal en type schepen 
dat vanuit Gouda voer. Het oudste jaartal hier is 1417 
met 24 zeewaardige koggen . Daar is echter geen bron 
van bekend . Dit gegeven moet teruggaan op een lijst 
met Noord-Nederlandse schippers die de Engelse ko
ning met hun koggen dienden bij de overtocht van zijn 
leger naar Normandië. Gouda heeft daartoe het groot
ste contingent schepen geleverd: 27 stuks en dus niet 

Tolhuis en omgeving op de s!ad.splmtegrond van Rratm e» Noogcnbtt9. 
circa J580 

24." Dit zegt echter niets over de omvang van de Goud
se vloot in totaal, anders dan dac er toen minimaal 27 
zeewaardige schepen waren . Over de werkeli jke omvang 
van de Goudse vloot in de late middeleeuwen is helaas 
geen duidelijkheid. Uit de vage verklaring van de vice

cureit in de bekende tnformocie van 1514, dat het aantal 
communicanten indien al de schippers thuis zijn meer 
dan 10.000 bedroeg en anders tussen 9.000 en 10.000, 
mag niet zo maar worden afgeleid dat er 1000 schippers 
waren. Enkele honderden kan net zo goed. Bovendien 
spreekt hij ook van schippers die 'gaan en komen', wat 
mogelijk tevens op niet Goudse schippers betrekking 
heeft. Zoals bekend stond de St. Olofskapel buiten de 
Dijkspoort ook ten dienste van passerende schippers. 
In 1576 wordt door het gilde gesproken van meer dan 
tweehonderd schippers. Maar lang niet iedere schipper 
was gildel id. Maar liefst vijf- à zeshonderd schippers 
zouden rond 1580 in Gouda geheel afhankelijk zijn van 
de turfhandel _ l.i Dat aantal kan best overdreven zijn en 
het is niet gezegd dat elke schipper zijn eigen schip had. 
Bovendien is het nogal een verschil of het om een kogge 
gaat of om een schuitje. Zo was er in 1535 een achc jaar 
oud Gouds schip genaamd Jehan Baptisce dat met liefst 
31 bemanningsleden deel uitmaakte van de vloot van Ka
rel V met 44 hulken en karveleJ\, die vanuit Zeeland naar 
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Malaga en Cartagena voer. De schepen hebben meest 
Enkhuizen als thuishaven (wat ongetwijfeld te maken 
heeft met de grootce) en Gouda was de enige vertegen
woordiger uit het huidige Zuid-Holland." 

Bevolkingsgrootte 

Op de sice van Die Goude is in de genoemde jaartallen
lijst bij het jaar 1500 ce lezen dat de scad toen 20.000 
inwoners cel de. Dit gegeven kan ik slechts herleiden 
toe een inleiding van Geselschap bij een herdruk van de 
Goudse platcegrond uit de atlas van Blaeu. Hij spreekt 
zelfs van meer dan 20.000 inwoners, zonder b ron .3" Het 
is volgens de nieuwste inzichte11, zoals ce lezen in Dui
zend jaar Gouda, meer dan twee keer te hoog!31 

Onbegrijpelijk is ook de zin op de site 'Gouda in 1562' 
dac Gouda een belangrijke handelsstad was, die net zo 
groot was als Antwerpen o f Amsterdam in d ie t ijd . Dat 
is zelfs ver bezijden de waarheid. Die steden waren vele 

Jl. Vgl. \'OOT een vergelijkb~re ;m;içhronistische voorstelling v;m de 
rcbtîe tussen Vb.:mdcren en het bebng van de Goudse laken nijver
heid bij be l ange în 1364: J.E.J. Gcsclschap,'Oe l:.kcnnîjverhcid' în 
de bundel: Co11d<1 zeven u uwr11 s:mj J2'f2•197i, 0KG 15 {Gouda 19J2) 

p.1.29. 
12. Zie mijn art.: 'De route ' binnendunen'. De ::chcepvaimroute 
l;mgs de Goudse sluis en tol, de W~ssenaerse Gouwesluis en de 
S1>aarndJmmertol (13e • 16e eeuw}', in: O.E.H. de Boer e.a. red., Van• 
Jet Re.~eni119'1e (Den Haag 1998) p.n l e .v. 

,3. Abels, Duizend jaar Gouda, p.113, de namen \'an de schippers 
en hun schepen zijn lfgedr. in De Nederlandsche leeu;e 1895 p.55 
e.v. In 1567 worden ondermeer 13 kossen en 12 karvelen, 1 boeier 
en dh•ersc schuiten u it Gouda genoemd: zie het in de vorige noot 
genoemde art. p.2.2.7, editie ,,an de:·,e bron in: ◊fis Voo,yeslaä ,1 66 
(2011) p.469l,o. 
34. 'De roûte ' binne11dunen·. p.uJ en Duizendjaor Got1da, p.u6. 
35- R.lymond F.igel, De hisp-ano-Vloamse wereld. Oe cqntaeten tussen 
Span}aa1de11 en Nederlandtrs 1496-1555 (Brussel/ Nijmegen 1996) bijl. 
hfdst. V P·•19S.. 
36. Jo ,:m Blaeu, Toonm:d van dr vrrei·11i9hcfr Ned•·rlanclrn met Jwre 
bcs('htijvingcn (Amsh:rdam/Brusstl 1966) p.50-;1: Gouda door mr. 
J.E.J. Geselschap. 
37. Abels, Duheridj'aar Gouda. hoofdstuk i , p.37 e.v. 
38. H.C. H:tzewînkel, Geschiedenis lllln Rotterdam dl. 1 (191,0. herdr. 
ZahbommeJ 1974) p.194/s en NA, Fînancîe '.':.n Holland înv.nr. 462. 

malen groter. zowel qua inwonersaantal als naar econo
mische potentie gerekend. Antwerpen had in 1568 liefst 
90.000 inwoners en Amsterdam was begonnen aan een 
enorme groeispurt. In 1543 had de stad ruim 2900 hui
zen, in 1560 bijna 5500. Tegen 1570 woonden er zeker 
30.000 mensen. Gouda was rond deze tijd de ti tel 'vijfde 
stad van Holland' al niet meer waardig. Rotterdam was 
de scad voorbij gestreefd. Bij een gedwongen lening 
door de Staten van Holland in verband met de oorlog 
werd Rotterdam in 1574 op 19.000 en Gouda op 13.000 
gulden aangeslagen. Rotterdam klaagde wel dat Gouda 
een derde aan burgers e n goederen rijker was, maar da t 
was zoals te verwachten zonder resultaat, want niet naar 
de waarheid. Al in 1569 was het bij de 1 ooe penning voor 
3248 pond aangeslagen, tegen Gouda voor slechts 2346 
pond.38 

Besluit 

Ik hoop met hec bovenscaande duidelijk te hebben ge
maakt dat het oppassen is met d iverse s ites die histo
rische gegevens betreffende Gouda weergeven. Het zou 
al veel schelen als zorgvuldiger werd gewerkt bij het 
samenstellen en de presenta tie daarvan. Vaak gaat het 
om het s lordig overnemen van gegevens uit bestaande 
literatuur, dan wel het nîe t gebruik maken van de laatste 
inzichten . Veela l ontbreken bovendien verwijzingen naar 
de bronnen of literatuur, waardoor conuole moeilijk is. 
Het zoeken naar dergelijke bronnen is door internet wel 
makkelijker geworden. Zo is het handig dat de stads
beschrijvingen van Walvis en De Lange van Wijngaarden 
nu d igitaal zijn te raadp legen, a l is het bij het zoeken 
in dergelijke oude zetsels wel uitkijken. Een klein vlekje 
bij een gezochte term of een versleten drukletter kan al 
voldoende zijn om niet in de resultatenlijst opgevoerd te 
worden! Tot s lot: de Goudse monumentenbeschrijving 
van 2001 en de nieuwe stadsgeschiedenis uit 2002 heb
ben zeker niet het laatste \\1oord, maar d ie overslaan is 
blijkens de besproken voorbeelden ook niet echt handig. 
Historisch onderzoek is immers nooit af. 
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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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Hel kaste 1 r- ,9dtgcn nt1r1 d e ljssel. (Comet . d . . Is e Ke,ur· Em , · p1rr JmofJin~j) 



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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Portretten van Peter Simpernel 
DE GRONDLEGGER VAN DE ST.-JOSEPHKERK 

Paul H.A.M. Abels 
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~ Precies vijftig jaar geleden werd in Gouda-
~ Noord een voor die tijd zeer modern nieuwe 
'6 kerkgebouw ingewijd, met als patroonheilig 
i= Sint-Jozef. Deze gebeurtenis vond plaats 

terwijl in Rome het Tweede Vaticaans Conci
lie nog in volle gang was, dat onder aanvoe
ring van de populaire paus Johannes XXIII 

zou besluiten tot een ingrijpende hervor
ming van de Rooms-Katholieke Kerk. Het 
kerkgebouw aan het Aalberseplein ademde 
deze geest van vernieuwing in al zijn vezels 
uit. Gekozen werd voor een grote kerkzaal 
zonder pilaren en met lange, gelijkvormige 
kerkbanken. Het altaar was niet meer dan 
een kleine verhoging over de volle breedte 
van het gebouw en de muren waren egaal 
wit. Met zijn soberheid, nederigheid en ge
lijkheid werd dit gebouw destijds gezien als 
een eigentijdse vertaling van de opvattingen 
van de Heilige Franciscus, de inspiratiebron 
van de religieuze orde van de franciscanen 
(ook wel minderbroeders genoemd) die 330 
jaar eerder de grondslag voor deze Goudse 
parochie had gelegd en waarvan haar paters 
eeuwenlang de zielzorg hadden verricht. 

Pa:rr Gr.:90,ius· Simpemrl :ro,:d 1640, 9eschil(letd doot Jan Adriacm·z; 
Duyf. Foio .M1.i:1eum C.Ouda. 

In weinig deed deze twintigste-eeuwse kerk ,·neer den 
ken aan haar directe voorganger, de Sint-Josephkerk aan 
de Hoge Gouwe, die in 1979 werd overgenomen door de 
Johan Maasbach Stichting en in de volksmond Gouwekerk 
wordt genoemd. Deze door de Goudse architect C.P.W. 
Dessing ontworpen neogothische kerk met 80-meter 
hoge torenspits werd in 1902 -1904 gebouwd. Hee interi· 
cur was allesbehalve sober, maar vormde als het ware de 
architectonische vertaling van de vreugde over het wc-



deropluikende katholicisme. Hee concras, met de twee 
opeenvolgende kerkjes die eerder op dezelfde plek had
den gestaan diende aan hec begin van de zosce eeuw dan 
ook zo groot mogelijk cc zijn, want die representeerden 
de eeuwenlange achterstelling van de katholieken, die 
alleen in ver van de scraat gelegen schuilkerken bijeen 
mochten komen. 

Het begon allemaal met één minderbroeder, die in 
1633 in opdracht van zijn oversce vanuit de Zuidelijke 
Nederlanden naar Gouda was getrokken om hier ziel
zorg te gaan verrichten. Volgens zijn ordeleiding waren 
de Nederlanden missiegebied geworden omdat de ge
reformeerden alle kerkgebouwen hadden overgenomen 
en er geen bisschoppelijk bestuur meer bestond. De 
becreffende pacer, Cregorius Hendricksz Simpernel, • d ie 
in Sine-Truiden tot het klooster was toegetreden, arri
veerde cegen de avond met allen een simpele knapzak 
op zijn rug in de scad. Volgens overlevering rustte hij in 
de Naaierstraat even uit op een stoepje van een huis, 
waarna hij door de bewoners uitgenodigd werd de nacht 
bij hen door te brengen. Al snel kon hij een huis huren 
in de Groenendaal, dat de naam 'De Pijpkan' droeg, 
waar hij zijn eerste missen opdroeg. Lang zou hij daar 
niet bl ijven, want ondanks tegenwerking van de reeds in 
Gouda werkzame pastoors - d ie niet gediend waren van 
een dergelijke concurrent in de zielzorg - wist Simpernel 
met hulp van enkele medestanders een huis te kopen, 
ten zuiden van de Aaltje Bakstraat aan de Hoge Gouwe. 
Op deze plek richtte hij een schuîlkerk in, waar hij in de 
daaropvolgende jaren vele Goudse gelovigen aan zich 
wist ce binden, inclusief enkele tientallen klopjes. Deze 
ongehuwde geeste lijke dochters ondersceunden hem 

1. Bijionderhcdcn over Simpcmel i ijn te vinden in Dalinatjus 
•.qn Heel. De Minderbroeders te G<iuda, deel Il, (Gouda 1947) 18,30: J. 
Schouten, Wie uicm·n zij? f'en retks van Goudse mannen en urouwen die 
men niet mc;g llt'f9i'ltn (Alphen a/d Rijn 1980)91•97; X. v:.n Eck, Kunst, 

hvio;l er. cievo!it'. Goudse- kalf1o!idr sdmilknkrn 1572•1795 (Delft 1994j 
97.103 en P.H.A.M, Abels e.a. (ed.}. I9111~1ius \¼.l11is. Gauclsrhi' en and,e 
dtwr1oe dienende kntolf)lt ktrk-znakeu (1525-1712) (Dé:lfi 2012) passim. 
2. Zie over de klopjes: t.'1.A.W.1- M. Abels, T'usst1l sfow M hti!i9t. 
Heelden uijb.-e1à ua11 Goudse en Haar}em:;e kk1ppt1~ in de uuemitoo·e 
rt·uw (Gouda) 2010. 

niet alleen bij de pastorale taken, maar de kapitaalkrach 
t igsten onder hen verschaften hem ook voldoende mid . 
delen om het gebouw in ,e richten en te verfraaien. Aan 
het vermogende klopje Anna van Geffe, van wie ook nog 
een portret nog in het bezit is van de Sint-Josephkerk, 
had Simpernel het te danken da, na zijn overlijden een 
grote geldschuld kon worden weggewerkt .• 

Opmerkelij k is dat van deze grondlegger van de Sint· 
Josephparochie maar liefs, twee geschilderde portretten 
bewaard zijn gebleven. Het ene schilderij t je is in bezit 
van het Museum Gouda en toont een nog jeugdige Sim• 
pernel. Hij is geheel in de stijl van de minderbroeders ge
kleed in een eenvoudige bruine pij en heeft zijn handen 
vroom gevouwen. De handen zijn tamelijk primit ief ge• 
schilderd, maar het hoofd van de pater is beter getroffen 
en is zeker karaktervol ,e noemen. Oorspronkelijk was 
dit schilderijtje in het bezit van he t Weeshuis van Gouda . 
Vreemd is d it niet, wam her portret is hoogstwaarschijn
lijk rond 1640 vervaardigd door Jan Ariansz Duyf (1617-
1647), een weeskind met a rt istieke kwaliteiten. d ie leer• 
ling was van zijn neef Wouter Pietersz Crabeth. 

Jan Duyf was ook de schilder van een tweede, nog op
merkelijker, portretje van Simpernel. Het toont de pater 
ten voccen uit , opnieuw gekleed in zijn franciscaner pij, 
maar nu liggend op zijn doodsbed, met een crucifix in 
de hand. Onder zijn hoofd ligt een korenschoof en hij is 
omgeven door ral van symbolen die verwijzen naar de 
t ijdelijkheid van het leven en de redding d ic nabij is door 
he, offer van Jezus. De korenaren zijn bedoeld als een 
verwijzing naar de ' hemelse wedergeboorte' . Verder is 
een Mariabeeldje te zien in een stra lenkrans, met o nder 
haar voeten een tekstrol uit 1649, met als opschrift: Pa· 
ter Gregorius Simpernellius x.xv1 Fcbruarii io Deo obiit 
(Pater Gregorius Simpernel overleed in de Here op 27 fc. 
bruari). Nadere beschouwing leert dat Maria een zwaard 
in haar borst heeft. Dit is een verwijzing naar de profetie 
van Simeon: •ook door uw ziel zal een zwaard gaan1

• In 
witte schrijfletters word, in dicht vorm de lof gezongen 
op Simpemel, d ie in vijftien jaar tijd honderden zielen 
gewonnen zou hebben voor het geloof . van d it dood 
sportre tje zouden meerdere exemplaren hebben be• 
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Pater Gregorius Simpemtf op zijn <ioo1lsbtd in 2649. 9e.schilde1d door Jan Adri,1rnsz Duyf. Foto au leut. 

staan, die bedoeld waren als devotionalia (eer stimule 
ring van de vroomheid van de gelovigen). 

Het schilderijtje van Simpernel op zijn doodsbed 
heeft altijd een plek gehad in de pastorie van de Sint• 
Josephkerk; aan de Gouwe en nu nog steeds aan het 
Aalberseplein. Hee is in de vorige eeuw opnieuw inge
raamd, waarbij op de lijst in sierlijke letters de belang
rijke jaartallen en activitei ten van de minderbroeders in 
Gouda zijn geschreven. Mogelijk is dit gebeurd door of 
op initiatîcf van pater Dalmatius van Heel, een van de 
laatste bruingepijde paters die te zien was in het straat
beeld in Gouda en die kort na de Tweede wereldoorlog 

de Geschiedenis van de Minderbroeders ce Gouda te boek 
stelde. In dit boek, maar ook in andere publicaties, zijn 
foto's van beide schilderijtjes afgedrukt, maar alleen 
in tamelijk eenvoudige zwartwit-opnames. Hoewel de 
bruintinten overheersen, verdienen beide bijzondere 
portretjes van Simpernel het om eindelij k ook eens in 
kleur door een breder publiek aanschouwd te worde,, . 
Het vijftigjarig bestaan van de ' nieuwe' Sint-Josephkerk 
vormt een goede aanleiding om ze ook in de Tidinge eens 
in hun oorspronkelijke kleurzening ce tonen. 



GOUDSE HISTORIE IN HET NIEUWS 

Tegeltableaus terug aan de Raam 
ACTIE VAN 

1
DIE GOUDE' NA 25 JAAR BELOOND 

Henny van Dolder 

In de Goudse Post van woensdag 6 maart jl. 
stond te lezen: 'Unieke tegeltableaus terug'. 
Het betrof hier de herplaatsing van twee 
kunstwerken die ooit de gevel sierden van de 
voormalige plateelfabriek Zuid Holland aan 
de Raam, ook wel Plazuid genoemd. 

De eerste steen voor dit complex werd gelegd in 1918, 
mogelijk dateren de tableaus uit dezelfde periode. Het 
grootste van de twee werd vervaardigd door de Goudse 
kunstenaar Daniël Harkink, destijds een van de vaste 
ontwerpers van de Plazuid. Het toont een pottendraaier 
die met de voeten een schopschijf in beweging houdt. 

De fraaie tableaus verkeerden in de jaren tachtig van de 
2oste eeuw in een erbarmelijke staat. Door vandalisme 
en verval dreigden zij voorgoed verloren te gaan. 

De historische Vereniging Die Goude vond in 1988 het 
moment aangebroken stappen te ondernemen om de ta
b leaus van de ondergang te redden. Met toestemming 
van de heer C.J.G. Verheul, destijds directeur van het 
bedrijf Veratio-roestvrij staal aan de verlorenkost en ei
genaar van het pand konden de mozaïeken uit de gevel 
worden gehakt. Dit karwei werd door bemiddel ing van 
Henny van Dolder I in die tijd secretaris van Die Goude, 
verricht door de heren Chris den Hertog en zijn zoon 
Jan, die toen waren betrokken bij werkzaamheden in de 
Sint-Janskerk. Met grote behoedzaamheid verwijderden 
zij het uit meer dan honderd losse tegels bestaande 
kunstwerk uit de gevel en goten het vervolgens in een 
bed van gips. Het kreeg na de restauratie een plaats in 

Te9eltablea1.1 vn,l de voo,mall9e Plawid, nu Ko11in9sf1of mm dr Rc.am 
(foto: l~o»n!d "011 der Wal) 

het kantoor van de heer Verheul die beloofde na te den
ken over een definitieve bestemming. Later is ook het 
kleinere kunstwerk dat zwaar beschadigd was uit de ge· 
vel gehaald en gerestaureerd. Vervolgens verdwenen de 
mozaïeken uit het beeld. Des re verheugender is her dat 
na 25 jaar deze actie van Die Goude uit 1988 met succes 
is bekroond! 
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Leegstand is achteruitgang 

Bart Pars 

Twee jaar geleden was het thema van Open 
Monumentendag herbestemming. Het ging 
toen over waardevolle oude gebouwen die 
leeg komen te staan, maar die daarna toch 
een nieuw leven krijgen. Moeilijke gebou
wen - zoals fabrieken en kerken - waarvoor 
een ander gebruik niet vanzelfsprekend is 
nadat ze hun oorspronkelijke functie heb
ben verloren. Met genoegen konden we 
constateren dat Gouda op dit gebied goed 
presteert. Het kostte geen enkele moeite in 
Gouda aansprekende voorbeelden van her
bestemming te presenteren: vanzelfspre
kend de Garenspinnerij, maar ook gezond
heidscentra in de Sacramentskerk en de 
Kadeschool, een crèche in het Transforma
torhuis in de wijk Nieuwe Park en een sauna 
in het Badhuis aan het Lange Groenendaal. 

Deze gebouwen hebben één pum gemeen. Zonder bij
zondere inspanning zouden zij langdurig leeg zijn b lijven 
staan en achteruit zijn gegaan. Mee als gevolg dat zij op 
den duur ongetwijfeld vroegtijdig gesneuveld zouden 
zijn . Maar er waren gelukkig krachten in het spel die zich 
hebben ingezet om deze monumentale gebouwen een 
levensvatbare functie te geven. Zowel private initiacief-
1,emcrs als gemeentelijke bestuurders en ambtenaren 

[j/J; ~-

~1~ 

De lmrnktrri.s:iàr. hor.~ v(l1l cle Kodeschool (Sander KuliK) 

hebben zich ingespannen voor het behoud voor de scad 
van deze karakteristieke gebouwen. 

Herbestemming is geen panacee 

Nu, twee jaar later zijn we in een ande re sîtuat ie be land . 
De economische crisis e ist zijn col. De vastgoedmarkt is 
in het slop geraakt en geld voor nieuwe initiat ieven ont-



breekt. Niet allee,, particuliere ondernemers hebben her 
moeilijk. ook de gemeente staat voor bezuinigingen die 
ongekend zijn. 

Dit blijft nier zonder gevolgen voor het behoud van 
onze monumentale gebouwen. Niet alleen staan de res• 
rauratiebudgetten onder druk, ook is er re weinig geld 
om leegstaande monumentale gebouwen net zo mak• 
kelijk als in het verleden aan een nieuwe bestemming 
re helpen. Waar herbestemming toen al veel inspanning 
kostte, zal dat in deze tijd nog veel moeilijker gaan en 
veelal onmogelijk blijken te zijn. 

Het monumentenbeleid moet daarom afgestemd wor· 
den op de situatie van nu. Van herbestemming, hoe goed 
ook bedoeld, kan onder de huidige omstandigheden niet 
meer zoveel worden verwacht. Wie dat middel nu nog 
centraal zet, slaat de plank volledig mis en komt te zit
ten met leegstand en financieel verlies. In deze tijd zi t er 
niets anders op dan in de eerste plaats te voorkomen dat 
monumenten leeg komen te staan. Voorkomen is altijd al 
beter dan genezen, maar is nu meer dan ooît noodzake 
lijk omdat het geneesmiddel herbestemming niet meer 
zo goed werkt . 

De eigenaar beeft de sleutel in banden 

Natuurlijk is de eigenaar van het monument als eerste 
aan zet. Particuliere eigenaren van monumentale ge• 
bouwen zullen zich er zeer bewust van zijn dat d it nier 
de goede tijd is om hun bezit te verkopen. De verkoop 
kan lang duren en als er al verkocht wordt, zal de op 
brengst aan de lage kant zijn. Voor monumenten d ie niet 
gangbaar zijn en waarvoor een nieuwe bestemming moet 
worden gevonden, ligt dat nog moeil ijker. 

Niet a lleen partîculîere eigenaren worden hiermee ge• 
confronteerd. Voor de gemeente, als eigenaar van vele 
monumentale gebouwen, geldt hetzelfde. Als de ge
meente er niet in slaagt deze gebouwen langer re ex
ploiteren, dreigt kortom leegstand en financieel verlies. 

Oe gemeente heeft er dus alle belang bij de eigen mo
numentale gebouwen exploitabel te houden. Dat is in de 
afgelopen tijd helaas niet alt ijd goed gelukt. zo kreeg de 
aanzienlijke korting van het cultuurbudget uit het col -

lcgeakkoord haar weerslag op de exploitatie van enkele 
monumenten in bezit van de gemeente. Ten gevolge va1\ 
een sterke verlaging van de exploitatiesubsidie kon het 
museum niet langer gebouw de Moriaan blijven huren . 
Om soortgelijke redenen voelde de Openbare Biblio
theek zich gedwongen het Weeshuis te verlaten. Net 
zoals wij goedkoper moeten gaan wonen als 01,ze in 
komsten verminderen, moeren ook culturele instellingen 
hun huisvestingskosten aanpassen aan de beschikbare 
middelen. 

Dat betekent twee leegstaande monumenten erbij in 
de stad, beeldbepalende monumenten van zeer hoge 
kwaliteit . Maar het betekent ook dat de gemeente ver
lies zal leiden op de exploîtat îe van deze gebouwen. Wat 
met de ene hand is bezuinigd, moet dus met de andere 
hand deels worden bijgepast. Terwijl twee topmonu 
menren hun functie hebben verloren en er althans voor
lopig nog maar gewacht moet worden op betere tijden. 

Het cultureel kwartier (Comeh',ç de Keiur: Empire lma9in9j 
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Een vitale stad 

Naar aanleiding van het besluit de Openbare Bibliotheek 
te verhuizen u it het Weeshuis heeft het bestuur van die 
Goude onlangs een brief aan het gemeentebestuur ge
stuu rd met een pleidooi om te waken voor leegstand en 

te waarschuwen voor achteruitgang van de aantrekke 
lijkheid van de stad. 

Laten we er nu voor zorgen dat de openbare ru imte in 
de stad en de publieke monumentale gebouwen daar• 
in hun functie in de stad kunnen blijven behouden. Wc 
moeten beseffen dat de hiscorische stad een kapitaal 
vormt dat we niet moet en verspillen en goed moeten 
beheren. Een kapitaal dac rendeert als we er goed mee 
omgaan, maar dat eenmaal weg. niet meer terugkomt. 
Als we dat zouden doen, zagen we de tak af waar we zelf 
op zitten. 

De komende t ijd kunnen we nog meer leegstand ver
wachten als de Muziekschool verhu ist naar de Garen
spinnerij en ook i11 de Kazerne ruimt e vrijkomt als de 

bioscoop verhuist naar een nieuw onderkomen. 
leder van ons kent wel binnensteden, vaak in het bui 

tenland, waar de cijd heeft scilgestaan en waar leegstand 
zijn stempel op drukt. Plekken die niet meer leven en 
waar weinig te beleven valt. behalve verval. Een spook
stad is niet het beeld dat wij op het oog hebben wanneer 
wc pleit en voor een aantrekkelijke st ad , In onze brief aan 
de gemeente benadrukken we het belang van een cul tu · 
reel en havenkwartier dat niet alleen van grote schoon
heid is, maar dat ook voluit een vitale functie heeft net 
als de gebouwen daarin. 

Van waarde 

In de tweede helft van de negentiende eeuw moder
niseerde Nederland zo snel dat monumenten werden 
opgeofferd aan de vooruitgang. Daarvan hebben we nu 
spijt. De vooruitgang en dynamiek sconden toen centraal 
en het verleden dat in de weg stond werd letterl ijk op
geruimd. Nu rest ons bijvoorbeeld in Gouda niets anders 
van de stadspoorten dan de restanten ervan in de bo-

dem. Die onverschilligheid voor het verleden leidde in 
Nederland tot een tegenbeweging onder leid ing van Vic• 
tor de Scuers. Zijn pleidooi in De Gids van 1873 met een 
waarschuwing tegen de onverschilligheid, Holland op zij,1 
smolsc, i s toe op de dag van vandaag relevant. 

Ook na de Tweede wereldoorlog is er een periode van 
modernisering geweest waarin het verleden moest wij • 
ken voor de vooruitgang. Gelukkig is d ie golf voor een 
belangrijk deel voorbijgegaan aan onze binnenstad. We 
prijzen ons nu gelukkig met de historische kwaliteit 
daarvan en beseffen het belang van een aantrekkelijke, 
hiscorische stad. Niet alleen het economisch belang 
voor Gouda van de bestedingen door bezoekers van de 
stad, maar ook het belang voor onze kinderen om op te 
groeien in een omgeving waar iets te beleven valt . Er is 
geen andere conclusie mogel ijk dan dat een goede zorg 
voor onze monumenten alleen maar kan lonen. Maar dat 
moecen we dan wel op de goede manier aanpakken. 

De b-:11tdenl'trditpîn9 oon de Moriaan (Smulc:r Kulik) 



GOUWE VERHALEN 

Nel Kraan vertelt 
De historie van Gouda, verteld door mensen die het ver
leden zelf beledd hebben en meegebouwd hebben aan de 
ontwikkeling van de stad. Dat is de essentie van een serie 
interviews onder de titel Gouwe Verhalen. 

Peter van Eijkelenbur9 

'De dertiger jaren, dat was een snertcijd . Echt annoe. 
Mijn \lader, Gerr it van Leeuwen, had een kuiperij aan de 

Groeneweg. Daar woonde11 we ook, op nummer 79, een 
oude boerderij. Het voorste deel scaac er nu nog, rnet 
die dubbele voordeur. Achter de boerderij was een groot 
veld, dat was de opslag voor de kuipen . Vader handelde 

ook in materialen voor de kaasboeren. Daar scond hij ie 
dere week mee op de markt, pal voor Arti Legi. En hij 

repareerde wastobbes, voor particuliere klancen hier in 
Gouda. Vaak konden d ie mensen niet de h12le rckenîng in 

één keer betalen. Dus moest ik op zaterdag op de fiets 

langs de klanten, om hun centen op re halen, in kleine 
beetjes, net zolang tot de reparatie betaald was. 

Ik ging naar de kleuterschool in de Patersteeg, daarna 

naar School C, aan de Martenssingel. En later naar de Da 
Costa-school, aan de Hoge Gouwe, b ij meester Albeda. 

In de hoogst e klassen kregen we ook Frans. Maar dat 
vond ik onzin. want ik wist zeker: we hebben toch nooit 
het geld om naar her buitenland re gaan. 

Ik kon wel goed meekomen op school. Dus ik mocht 
naar de Mulo. Maar ik dacht bij mezelf: ik ga t och niet 

leren? In d ie rottijd, met al d ie armoe. Ik moet geld gaan 

verdienen voor mijn moeder, besloot ik. Maar ja, hoe 
zeg je dat thuis, als je ouders je toch vervolgonderwijs 

gunnen. Op een ochtend ging ik, met schooltas en al, 
niet naar school maar meteen naar de Kaarsenfabriek, 
om werk te vragen . Ik was veertien jaar. De volgende 
maandagochtend kon ik beginnen. Ja, toen moest ik het 

(JOto: Cornelis de Keizer, Empire rr11a9i,t9) 

'Een raar leven, maar 
een heel mooi leven' 

thu is wel vertellen natuurlijk. Mijn moeder moesc heel 
erg huilen. 

Mijn eerste weekloon was s gulden en 84 cent. Voor 
48 uur werken in de week . Ik heb er heel leuk gewerkt, 
vond ik . Na een poosje had ik een mooie baan, anders 

dan de meeste andere meisjes. Ik was uitgekozen om de 
kaarsmonsters te maken, waarmee onze vercegenwoor~ 

digers hui s aan huis langs de deuren gingen. 

Na de grote brand op de Kaarsenfabriek ben ik er toch 
niet meer terug gegaan . Ik werd winkelmeisje, eerst bij 

De Gruyter op de Markt, de winkel mee al d ie spiegels. 

73 

(Tl 

0 
"' "' .. 
C: 

'ö 
;:: 



74 

M 

0 
N 
QI 

"" ,:: 

'5 
;= 

Daar bleek dat ik kennis tekor t kwam . Daarom ging ik 

naar de avondschool, twee keer per week, voor een 

tweejarige cursus voor het middenstandsdiploma. Nou, 
dat diploma heb ik in één jaar gehaald, en met hogere 

cij fers dan ik meestal op de lagere school had gehaald. 

Hee exarnen was in Rotterdam, in de Rivièrahal. Die hele 
cursus heb ik toen zelf betaald, van m'n De Gruyter· loon . 

Dus i k kon wel goed leren. Dat wi st ik natuurlijk al lan

ger, maar als kind ging ik veel l iever spelen, of schaatsen, 
of weet ik wat . Na de Gruycer heb ik bij twee andere krui

deniers gewerkt: bij Jansen aan de Groenendaal, en bij 

Van den Hondel in de Walemaat. Ik kon eigenlijk overal 
terecht. Iedereen zei: Nel, dat kan jij wel. 

Zelfstandig 

Als klein kind was ik al behoorlijk zelfstandig. Elke dag 
ging ik voor mijn moeder een emrnercje melk halen bij 

Voor <Î.: dt1bbele voordeur v,m Grormivr9 79: (vfor) il ff'lll h~. de motder 
v,m Nef, broer <:u.r. 'n oom, en Nd u lf·(co!lwit~ Kromt) 

boer Kraan, hier aan de Zuider l]sseldijk. Met hun zoon 

Piet kreeg ik later verkering. Hij werkte op de boerderij, 
voor een pakje shag in de week. Kort na de oorlog zijn 

we getrouwd, 

hl mijn jeugd ben ik heel lang actief geweest bij atle• 
cîekvercniging Vires et Celeritas. Vandaar dat ik zo oud 

ben geworden, zeg ik 1,u wel eens. Twee broers van me 

voetbalden bij Jodan Boys. En zij speelden in de Jodan 
Boys Band. Daar ben ik in mee gaan doen, met mijn gi

taartje. Zo kwam ik natuurlijk ook in de Jodan Boys-kan
tine terecht, en werd daar hulpje. voor thee zetten, met 

voor vijf cent een stroopwafel erbij. 

Op m'n achttiende ben ik vrijwi lliger bij het Rode Kruis 
geworden. Daar ben ik zelf op af gestapc, omdat ik men
sen wilde helpen. De basisdingeo van de medische zorg 

leerde je er, zoals temperaturen, polsen voelen, zieke 
r11ensen wassen. Die opleiding was in het Van lterson 

ziekenhuis. Bij het begi n van de oorlog kwam die kennis 

goed van pas. Ik was l id van een transportkolonne van 
het Rode Kruis, om gc-.vonden t e vervoeren en te verzor

gen. We gingen naar Rotterdam, Den Haag en Amster

dam. En om gewonden vanaf de Grebbeberg op te halen. 
In Amsterdam sliepen we in hec Koloniaal Instituut. Daar 

hebben we tien dagen lang strozakken zitcen te naaien. 
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Exposil if! win moteriaa! i>oor de koasboerderf,ien rondom Go~1do. Nel 
Kram;: 'ja. cfc naam ,,,1n mUn ooder srnat er mistchfon wei u~fkcer bij. 
Dnl ~an nooit h 1mmi.' (coflrdîe Kraan) 

Razzia 

In de oorlog ben ik bij mijn ouders b lijven wonen. Om 
thuis de kachel te stoken gingen de kinderen uic de scraat 
koolcjes rapen bij het station . Verzetswerk heb ik niet 
gedaan, dat kan ik niet zeggen. Bij boer Kraan was een 
keer een razzia, om de jonge jongens mee te nernen voor 
werk in Duitsland. Piet, mijn vriendje, had zich ergens op 
de weilanden ver achter de boerderij verstopt. Hij werd 
niet gevonden. Maar zijn broer, Bart Kraan, was naar het 
dak van de boerderij gevlucht. Daar werd hij gezien, en 
hij moest mee, naar het Jozefpaviljoen en laccr naar het 
station. Maar coen de trein de Zwarteweg passeerde, kon 
hij er nog net uit springen. 

Vaak ging ik de polder in, om bij de boeren voedsel 
proberen te krijgen. Natuurlijk voor ons eigen gezin, 
maar ook scccds voor de oude mensen in de Groeneweg 
die niet meer zelf op voedselt ocht konde11 gaan. Onze 
buren bijvootbeeld waren twee oude vrijgezelle zusters, 
die niets meer hadden. Later was in de Krimpenerwaard 
ook weinig meer te halen en moesten we het verder weg 
zoeken. Met mijn jongere broer Martin ging ik op de fiecs 
naar Dedemsvaart. Via kennissen wisten we daar een 
adres waar we graan konden halen. We hadden gloed• 
nieuwe klompen aan, om te gebruiken als ruilmiddel . 

Aardappels uit varkenstroggen 

Bij Harderwijk troffen we een Rode Kruispost, waar we 
soep kregen. Omdat ik kon aantonen dat ik vrijwilliger 
bij het Rode Kru is was, kregen we ieder zelfs nog een 
tweede kop soep. Onderweg kwamen we inensen van 
overal vandaan tegen, die ook op zoek waren naar eten. 
We slîepen ergens op een landgoed, in een schuur met 
een haardvuur. De volgende nacht sliepen we bij een 
schoonzus van ons, in Kampen. Daarna naar die boerde • 
rij bij Dedemsvaart. Daar bivakkeerden Russische solda
ten, die in de varkenst roggen aardappelen zochcen, om 
zelf op te eten. En wij kregen er inderdaad graan, maar 
dat moesten we wel eerst zelf dorsen, door lang met 
een knuppel op zo'n jute Zilk met graan te slaan. Daarna 
namen Martin en ik iedel' een zak graan achter op onze 
fietsen mee, terug naar Gouda. Bij IJsselmu iden stonden 
Duitse soldaten op de brug te controleren. Die zouden 
ons nooit doorlacen mee al dat graan, dachten we. Dus 
heb ik bij een huis aangebeld en daar d ie zakken achter
gelaten. Het gtaan deden we over in veel kleine zakken, 
en zo gingen we elke keer heen en weer over die brug. De 

kleine zakjes werden niet gecontroleerd. Toen weer door 
richting Kampen . 

Ik werd doodmoe, ik kan nu nog wel janken als ik er aan 
terugdenk. Alle ellende ook die we onderweg te zien kre-

Nel met haar gi1aar, 1«hts bo11crmcm (w}lci·lic Krncm) 
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gen. En ik had ook nog spit i 1l rn'n rug. ik denk omdat ik 

door een diepe kuil v\•as gefietst. Iemand bracht me naar 
een dokter, die me bij de schouders pakte en z'n knie 

heel hard in mijn lendenen plantte. Hij gaf me pilletjes, 
tegen de pijn. We sliepen in een school, in Nunspeet. De 

volgende dag op ad\lies van het Rode Kruis opnieuw naar 
ee,, dokter, die een steenpuist op mijn heup wegsneed. 
Allemaal oponthoud. Maar ik had Martin al naar huis ge 

stuurd, met allebei de zakken graan achter op zijn fiets. 

Ik zelf kon, met mijn fiets, in een goederencrein mee, t ot 
aan Utrecht. Vandaar ben ik naar huis gefietst. Eerst nog 

langs bij boer Kraan, waar ik aardappels met kaas te eten 

kreeg. Heerlijk ! 

Weer op de vlucht 

De bevrijding, dat herinner ik me als een heel groot 
feest. Met z'n allen hossen op de Markt natuurlijk, de 
Kleiweg op .• en de Kleiwegstraat in. Maar toen zagen we 
dat in de school aan de Herpstraat nog Duitsers zaten! 

We schrokken enorm en sloegen op de vlucht. Via de 
kleine steegjes en poortjes tussen de Nîeuwehaven en 

de Groenendaal gingen wc veilig richt ing huis. 
In 1947 zijn Piet en ik dan eindelijk getrouwd. Samen 

wilden we iets heel nieuws gaan doen. pi onieren. Dus 

ûr1.t TJwis··. de woonwa9en in de Noordoos1po!dtr (eoll«rie Krorrn) 

Ntl eo Piel Kraan ( <.-Qlledie Kraan J 

we trokken naar de Noordoostpolder. We vonden er een 

soort Pipo-woonwagcn, die we van b innen eerst nog 
helemaal moesten betimmeren, voordac we er in kon· 

den gaan wonen. 'Ons Thuis' noemden we die wagen, 

het stond ook op een naambordje boven de deur. Ik be• 
schilderde de buitenkanc met bloemetjes.'n Keer fietste 

iemand langs, die me daarmee bezig zag, en riep: "Hé, 

Rembrandt!" 
Vanuit de Noordoostpolder zijn wc naar Canada ver

huisd, waar agrariërs nodig waren. Eerst twee avonden 
per weck daar naar school, om Engels cc leren. Inburge

ren, zouden we het nu noemen. Ik heb het getuigschrift 

daarvan nog steeds. Piet ging werken bij een veeboer, 
daarna zat hij in de fruitteelt, en op een boomkwekerij. 

Ik kon de boekhouding gaan doen van een landbouwcoö· 
peratie. Met behulp van een Engels woordenboek redde 

i k dat. Later deed ik bij een Chrysler-garage de ad,ni

nist ratie en bediende de telefoon . Ik reed zelf in een 
Chevrolet, en dat kon die Chrysler-baas helemaal niet 

hebben. Tot ik een keer een Plymouth over kon nemen 

van iemand, en dat vond-ie wel goed. Die Plymouth had 

remote control, toen al! 

'Verbouwing' 

We kwamen regelmatig terug naar Nederland, vooral in 
de wincer, als hec in Canada e11orm koud kon zijn, tot 



wel min veertig graden Celsius. Meestal gingen we met 
de Holland Amerika Lijn, dat was al een vakantie op zich. 
Geweldige maaltijden aan boord, en elke avond een 
show. In New York bleven we dan op de terugweg meest
al een weekje în de stad plakken, voordac we doorreis
den naar Canada. 

In 1962 hadden we aan de Zuider IJsseldijk al de huis
jes 1 en 3 gekocht. Daar waren mij n moeder, Maria Kos
ter, en n1ijn broer Martin gaan wonen. Toen we in 1969 
definit ief terug kwamen naar Nederland, wilden wij 
daar ook wonen. Dus wilden we er een huisje bij bou
wen, het perceel was daarvoor groot genoeg. Deze dijk 
hoorde coen nog bij Haascrecht. Die gemeente gaf geen 
toestemming. Maar de burgemeester wist raad. Hij zei : 
bouw jullie nieuwe huis aan die andere twee vast, en doe 
het in dezelfde stijl, met gelijke stenen en zo, dan valt 
het onder 'verbouwing' en krijg je wel toestemming. Zo 
is het gegaan. En nu woon ik er nog steeds. Ik blij f zolang 
mogelijk hier wonen. Ik moet er niet aan denken in een 
zorgcentrum te komen. Een jongere zus van me woont 
in de Zuidrandflat. Alt ijd binnen zitten, in die benauwde 
gangetjes, en de hele dag rond zo'n tafol, en maar rod• 
delen. Ik denk er niet aan. Ik heb hier genoeg buren om 
me heen, die me komen opzoeken en een bakkie komen 
doen. Tafeltje Dekje brengt m'n maal tijden, en er komt 
een winkelwagen langs, die m'n boodschappen beneden 
aan de voordeur brengt. 
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Breimachine 

Als we met de boot naar Canada gingen, nam ik van de 
winkel van Drie Suisses altijd een handwerkje mee1 om 
aan boord wat te doen ce hebben. Die winkel op de Klei
weg vond ik erg leuk. En na terugkomst in Nederland kon 
ik daar gaan werken. In Canada had ik een breimachine 
gehad. Dus ik kon goed met z'n apparaat overweg. Toen 
Drie Suisses hier ook breimachines ging verkopen, was ik 
natuurlij k de winkeljuffrouw die de machine moest de 
monstreren. Dat heb ik jarenlang gedaan, in de winkel, 
maar in de zomer ook op straat, midden op de Kleiweg. 
Ik heb dat zelf s een keer op het Zuidplein in Rotterdam 
gedaan. 

Tot mij n zestigste verjaardag heb ik daar gewerkt. 
Leuke t ijd gehad, maar toen vond ik het wel ' n keer 
goed geweest. Ik heb alle mensen van die winkel een 
afscheidsetentje gegeven. Ik had niet verklapt waar we 
heen zouden gaan. Dus we lîepen met die groep colle 
ga' s de Markt rond, tot ik uiteindelijk tot hun verbazing 
bij De Zalm naar binnen stapte. 

Piet was bij zijn broer gaan werken, bij hoveniersbe 
drijf Kraan in Moordrecht. Hij is in 1988 overleden, dus ik 
ben al weer 25 j aar alleen. 

5 mei 1950: 'inburgerir.gsd1'pfomo',mn Onlnrio (r.ollr.r.tîe .~roem) 
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Lezingen voor plattelandsvereniging 

Vanaf mijn afscheid bij Drie Suisses heb ik mijn moeder 
verzorgd, toen ze nog hiernaast woonde, en later in de 
Ronssehof. Ging ik elke dag naar toe. Ik zorgde ook voor 
een tante van me, en voor mijn broer Martin. Ik deed 
voor al die mensen ook de was en de strijk. En ik was lid 
van de plattelandsvereniging. Daar gaf ik lezingen over 
Canada. Dat deed ik b ij alle plattelandsverenigingen in 
de Krimpenerwaard, Zoals ik în Canada veel lezingen 
over Nederland heb gegeven. 

Veel genoten 

Ik heb een ander leven gehad dan de meeste mensen. 
Een raar leven misschien, maar ook een heel mooi Ie• 
ven. Veel genoten, en nog steeds. Kom nog elke dag tijd 
cekort. Ik verveel me nooit. Ben een oud wijf, maar een 
ouwe taaie. Ben een tevreden mens. Ik kan nier stilzit
ten, zoek altij d alles uit. Mijn koppie is nog goed, alleen 
m'n onderstel is niet zo best meer. Maar dar heeft ook 
altijd zó verschrikkelijk hard gewerkt.' 



Auteurs 

Bart lbellngs Is historicus. Hij is gespecialiseerd in 
middeleeuwse geschiedenis. Hij deed promotie
onderzoek naar stad, land en markt in het laat mid
deleeuwse Holland, In het bijzonder rond Gouda 
(14e - 16e eeuw) Hij schreef mee aan verschillende 
stadsgeschiednissen waaronder die van Amsterdam 
en Oen Haag en publiceerde in verschillende andere 
boeken en historische tijdschriften. In Duizend 
Jaar Gouda, een stadsgeschiedenis schreef hij twee 
hoofdstukken. 

Henkjan Sprokholt studeerde klassieke talen en 
archeologie aan de Rijksuniversiteit van Leiden. 
Hij publiceerde veel over de Goudse geschiedenis, 
onder meer in Duizend jaar Gouda, een stadsge
schiedenis, en verzorgde lange tijd de speciale 
uitgaven rond Monumentendag. Hij begeleidde de 
totstandkoming van de stadsmaquette in Museum 
Gouda. Momenteel is hij werkzaam als docent klas
sieke talen bij het Coornhert Gymnasium. 

Bart Pors is bestuurslid van historische vereniging 
die Goude en werkte bij de Rijksdienst voor het 
cultureel erfgoed. 

Peter Eljkelenburg is vaste medewerker van dit 
blad en verzorgt de rubriek Gouwe Verhalen. 

Agenda 

LEZINGEN DIE COUDE IN 2013 

27 MEI 

Volkshuisvesting in Gouda door dr. Ronald van der Wal 

9 SEPTE MBER 

Lezing in het kader van Open Monumentendag 

14 OKTOBER 

Plateelfabriek Zenith door drs . Friggo Visser 

28 NOVEMBER 

Floris V door prof. dr. Dick de Boer 

De lezingen vinden plaats in het gebouw Concordia aan de 
Westhaven 27 en beginnen om 20.00 uur. 

ONLANGS VERSCHEN EN 

Het tv.•cede deel van de serie Stad van de Couwcnaors. Deel 
2 gaat over De Korte Akkeren, Nieuwe Park, Kadenbuurt en 
Kort Haarlem. Net als deel 1 bevat het een schat aan foto's 
en informatie. Verkrijgbaar op zaterdag in het Stadhuis en 
bij de boekhandel. 

Op pad in historisch Gouda van het Goudse Gidsen Gilde is nu 
verkrijgbaar bij wv en de boekhandel. 
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