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Een nieuwe kaart van Gouda
Henkjan Sprokholt
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Archiefbestanden worden in toenemende mate gedigi-
taliseerd en online gezet. Het loont daarom de moeite 
met enige regelmaat te snuffelen in nationale, provin-
ciale en andere archiefbestanden. Dan kun je soms voor 
grote verrassingen komen te staan. Dat overkwam mij 
op 12 december 2018. Ik had net iets opgezocht in het 
Rijksprentenkabinet van het Rijksmuseum en gewoonte-
getrouw ook even de zoekterm ‘Gouda’ opgegeven. Hele 
reeksen bekende plaatjes kwamen voorbij en af en toe 
iets nieuws. Maar dit keer zat er ook iets spectaculairs 
tussen, al duurde het even voor ik me dat realiseerde. 
In eerste instantie dacht ik namelijk dat de kaart een 
kwartslag gedraaid was. Maar het bleek een onbekende 
kaart van Gouda te zijn die niet op het noorden, maar 
op het oosten georiënteerd is. Toen zag ik ook dat het 
geen drukwerk was, maar een tekening in inkt, een zo-
genaamde manuscriptkaart. En nog een figuratieve ook. 
Dat wil zeggen dat alle bebouwing is getekend. 

Volgens de documentatie van het Rijksmuseum is het 
werk anoniem en te dateren tussen 1650 en 1750. Dat 
laatste klopt echter niet. De Waag en het Weeshuis staan 
er nog niet en het Catharinagasthuis heeft zijn oude ge-
vel nog, dus de kaart is ouder. Veel ouder zelfs, want ook 
de Havensluis (1615) ontbreekt. Als we nog iets nauw-
keuriger kijken, zien we dat het Bloemendaalse Verlaat 
(1608) er al wel op staat, maar het Lazaruspoortje (1609) 
aan het Nonnenwater nog niet. Ook de toren van de kerk 
is nog niet verhoogd (1606-1610). Dan komen we qua 
datering voorlopig dus ergens tussen 1608 en 1610 uit. 
Nadere studie moet meer duidelijkheid geven. Ook over 
wie de maker is. Voorlopig denk ik aan de Goudse land-
meter Hendrik Cornelisz Vosch. Die was in deze periode 
werkzaam in de stad. Maar de kaart roept nog veel meer 
vragen op, waarop ik een antwoord ga proberen te vin-
den. Voorlopig maakt de kaart één ding al wel duidelijk: 
dat heel veel details die we op andere kaarten zien, zoals 
die van Braun en Hogenberg (1585), Visscher (1612) en 
Blaeu (1649), ook op deze kaart te zien zijn. In het mei-
nummer van de Tidinge zal van mijn hand een uitgebrei-
der artikel over deze kaart verschijnen.
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