
Gouda smaakt naar meer

OPEN monumentendag
GOUDA

ZATERDAG 9 SEPTEMBER 2017

DRIE WANDELINGEN DOOR HET HISTORISCHE CENTRUM 
VAN GOUDA VOOR BURGERS, BOEREN EN BUITENLUI



Welkom in Gouda op de 31e Open Monumentendag 
met als thema ‘Gouda smaakt naar meer’

Welkom aan alle burgers, boeren en buitenlui. Is dit uw eerste bezoek? 
Dan valt er veel te ontdekken. Bezocht u Gouda eerder of woont u in de 
stad? Dan kunnen we u wellicht plekjes laten zien die u nog niet kende.

Het stadhuis op de markt is vandaag tussen 10 en 5 uur het centrale 
informatiepunt. Een team van vrijwilligers helpt u graag bij de invulling 
van deze dag. Hier krijgt u ook informatie over activiteiten die niet in de 
brochure zijn opgenomen.
Het stadhuis is het vertrekpunt voor de drie stadswandelingen die in 
deze brochure zijn beschreven. Ga op stap met onze monumentale 
stadsgidsen. Bregje en Cilia vertellen u meer over de eeuwenoude 
monumenten in het centrum. Met Mirjam ziet u waarom Gouda ook wel 
Waterstad wordt genoemd.

Na Open Monumentendag blijft deze brochure de moeite van het 
bewaren waard. Misschien heeft u vandaag geen tijd om alle wandelin-
gen te maken? Kom gerust nog eens terug voor een bezoek aan onze 
monumenten. Achterin de brochure vindt u in de rubriek ‘Gouda smaakt 
naar meer’, suggesties voor een volgend bezoek. Mede dankzij de vele 
bijzondere monumenten en evenementen is Gouda al twee jaar de 
 Beste Binnenstad van Gouda. 
Wij vinden het leuk u als boeren, burgers of buitenlui te ontmoeten.

ZATERDAG 9 SEPTEMBER 2017 
10 TOT 17 UUR

Dit is een uitgave van Stichting Open 
 Monumentendag Gouda mede tot stand 
gekomen dankzij een donatie van het  
Rabofonds Gouwestreek.

Tekst: Mirjam Borghgraef, Bregje de Wit en 
Cilia van Hofwegen
Beeld: Casper Cammeraat, Willem den Boer, 
Mirjam Borghgraef en OMD archief
Ontwerp: Peterpaul Kloosterman 2PK.NL



3

Activiteiten
In tal van monumenten vinden vandaag 
activiteiten plaats. Hieronder volgt een 
selectie:
 
Stadhuis
Presentaties Historische Vereniging die 
Goude, Behoud Stadschoon en Gouda op 
Schrift. 

Sint-Jan
Nationale orgeldagen met mogelijkheid 
voor een bezoek achter het orgel.

Steenhouwershuis
Tentoonstelling Bodemschatten.
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Jeruzalemkapel
Expositie leden kunstkring Firma van 
Drie.

Weeshuis
Rondleidingen om 12.00, 13.00 en  
14.00 uur.

Het Grendeltje
Expositie Droge voeten, schoon water 
Hoogheemraadschap van Rijnland.

Arti Legi
Doorlopende filmvoorstelling over 
 Erasmus van Gouda.

Agnietenkapel
Expositie teken- en schilderclub  
De Goudse Streek.

Bankgebouw
Toegang tot Verzetsmuseum is gratis. 
In het café kunt u genieten van een kop 
koffie/thee. Bezoek de tentoonstelling 
Landen en leiders: oorlog dreigt, wat 
doen we? De een vlucht, de ander vecht, 
weer een ander geeft zich over. Dit 
 menselijk gedrag is van alle tijden.

Gouwekerk 
Beklimming van de toren vanaf 12 jaar 
tegen vergoeding.

Donkere Sluis
Demonstraties om 12.00, 13.00 en 14.00 
uur door het Sluiswachtersgilde.

Museum Gouda
Gratis toegang tot de Gasthuiskapel. 
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GOUDasfalt
Vanaf de kade vertrekt regelmatig de 
pont naar de overkant.

Cultuurhuis Garenspinnerij
Onder andere demonstraties, open 
 lessen schilderen en muziek.  
Videogames of kaaskoppen maken,  
optredens  muziekensembles en  
exposities door het hele gebouw.

‘Reizen is studie in beweging’, een mooie uitspraak van de Nederlandse 19e-eeuwse 
kunsthistoricus Allard Pierson. 

Reizen kan in je hoofd en naar andere plaatsten, landen en werelddelen. Maar vandaag 
reizen we in Gouda, van plek naar plek en van monument naar monument. Daar is Open 
Monumentendag voor, het bezoeken van monumenten. Ondertussen zie, hoor en lees je 
van alles over de stad en haar monumenten. De verhalen achter de plekken en gebouwen 
die je bezoekt, die maken dat je weer een klein puzzelstukje kan toevoegen aan het grote 
verhaal over Gouda. 

Op weg naar 750 jaar Goudse stadsrechten in 2022 heeft elk jaar een thema meegekre-
gen. Dit jaar is het eerste thema aan de beurt: Gouda smaakt naar meer! Vandaar dat wij 
dit thema combineren met het landelijke thema van Open Monumentendag: Burgers Boe-
ren en Buitenlui.

Beweeg door de stad, bestudeer de monumenten, laat u verrassen en geniet van de sma-
ken van het Goudse erfgoed. 

Veel plezier!
Marije Strating, voorzitter Stichting Open Monumentendag Gouda

Meer weten over monumenten?
Op de website staat informatie over 
de monumenten en het  
programma tijdens  
Open Monumentendag.
 monumentenstad.nl
 omd_gouda
 OMDGouda
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WANDELING 1
Loop met Bregje door het oosten van de binnenstad,  
ontdek de schatten achter de kerk en de eeuwenoude  
panden die dienden voor scholing en zorg voor boeren,  
burgers en buitenlui.
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Stadhuis Markt 1

In de middeleeuwen was Gouda een belangrijk 
knooppunt door de ligging aan de Hollandsche 
 IJssel en de Gouwe. Vanaf 1272 kon het bestuur tol 
heffen, rechtspreken en jaarmarkten houden. Bij 
zo’n belangrijke stad hoorde een indrukwekkend 
stadhuis.

Ieder vertrek, van de kelder waar vlees onder 
stadstoezicht werd verkocht, tot de zolder waar 
later het stadsbestuur bijeen kwam, vertelt iets 
over deze Hollandse stad en haar burgers. De 
 verbouwingen vertellen over de smaak van de 
Gouwenaars door de eeuwen heen.

Het nieuwe stadhuis kostte de helft van de stads-
begroting. Ruim honderd vaklieden uit binnen- en 
buitenland werkten twee jaar aan het stadspaleis. 
In 1450 was het laatgotische gebouw gereed. Het 
bordes werd later toegevoegd. Bezoekers 
 kwamen via de Haven de stad in, zagen het 
 imposante gebouw en waren onder de indruk.

Het stadhuis diende ook als rechtszaal. Na uit-
spraak van de rechters verlieten schuldigen het 
stadhuis via de linkertrap op weg naar het scha-
vot. Kleine overtreders werden aan de kaak ge-
steld. Onschuldigen gebruikten de rechtertrap. 
Bruidsparen slaan nog altijd rechtsaf. Bijgeloof of 
niet, ze nemen het zeker voor het onzekere. 
 Boven de kaak ziet en hoort u ieder half uur hoe 
graaf Floris V de stadsrechten verleent.

Moderne burgers gaan sinds 2012 naar Het Huis 
van de Stad bij het station. Dit oude stadhuis 
wordt gebruikt voor huwelijkssluitingen, ont-
vangsten, feesten en culturele evenementen.

De oude tekst boven de 
deur: Audite et alteram 
partem (Hoor ook de 
 andere partij) is ook nu 
nog actueel

1



8

Van Vreumingen
Wijdstraat 20

In de eerste helft van de negentiende eeuw ont-
stonden in Nederland kleine tabaksverwerkende 
bedrijven. In 1836 opende Teunis van Vreumingen 
in het pand ‘de Eenhoorn’ zijn tabakswinkel met 
op de bovenverdieping een tabakskerverij en 
 sigarenmakerij, voorzien van een tabaks-eest. Dit 
was een ruimte met een droogvloer, van onderen 
verwarmd met een vuur. Vanwege brandgevaar 
moest Van Vreumingen speciaal toestemming hier-
voor hebben, onder andere van de vuurschouwers.

Na 1850 kwamen sigaren steeds meer in zwang en 
groeide de tabaksnijverheid. Ook Teunis van 
Vreumingen breidde zijn bedrijf uit, opslag en 
productie van tabak en sigaren verhuisden naar 
panden elders in de binnenstad. In de winkel 
werd een met de tijd wisselend assortiment 
 verkocht van pijp- , pruim- en snuiftabak, sigaren, 
 sigaretten, pijpen, koffie, thee, suiker, stijfsel.  
De sigaren werden ook geëxporteerd. 

Na de Eerste Wereldoorlog werd de sigaren-
makerij van Van Vreumingen gemechaniseerd met 
elektrische machines, tegen spotprijzen aange-
schaft in het door inflatie getroffen Duitsland. In 
de loop van de tijd paste de familie het bedrijfs-
beleid aan de veranderende eisen van de tijd aan. 
De sigarenwinkel is uniek in Nederland om zijn 
lange bestaan en het in handen zijn van dezelfde 
familie in hetzelfde pand. De geschiedenis van 
het pand is vastgelegd in talrijke bewaard 
 gebleven documenten.

Vroeger,’toen je nog echte 
winters had’, kwam men 
van heinde en verre naar 
Gouda geschaatst, om hier 
de breekbare Goudse 
 kleipijp te  kopen en 
 daarmee hopelijk zonder 
brokken huiswaarts  
te schaatsen, 
ten bewijze dat men die 
Oudhollandse kunst 
 uitstekend beheerste.

2
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Sint-Janskerk
Achter de Kerk 1

Dit is een laatgotische kruisbasiliek met het 
 langste schip van Nederland, namelijk 123 meter. 
In hoofdzaak stamt het gebouw uit de vijftiende en 
zestiende eeuw, maar de historie van de kerk gaat 
verder terug. De kenmerken van de gotische 
 architectuur – spitsbogen, spitse ribgewelven, 
slanke zuilen, hooggerekte ramen – benadrukten 
een  verticaal, omhoogstrevend karakter. Daarmee 
weerspiegelde en ondersteunde de bouwwijze in 
die tijd de geloofsbeleving. 

Eenzelfde symbolische lading hebben de 72 
 wereldberoemde gebrandschilderde glazen, niet 
alleen door hun hoogte en het licht dat zij zo 
prachtig doorlaten, maar natuurlijk ook door hun 
religieuze voorstellingen. Zij zijn voor een groot 
deel gemaakt door de gebroeders Crabeth in de 
tweede helft van de zestiende eeuw. Veel origine-
le ontwerpen, de cartons, zijn bewaard gebleven 
en vormen daarmee een unieke schat. 

Voor het uitbreken van de Tweede Wereld-
oorlog  werden de glazen in veiligheid ge-
bracht. Vertellen de glazen vooral Bijbelse 
ver halen, er zijn er ook die de wereldlijke 
geschiedenis uitbeelden. 

Herinneringen aan vroegere Gouwenaars 
zijn te vinden in de vele grafstenen, 
 ingelegd in de vloer, in de grafkapellen en 
epitafen (rechtopstaande grafmonumen-
ten). Op zondag is de Sint Jan uitsluitend te 
bezoeken voor het bijwonen van een 
 kerkdienst.

De Sint-Janskerk is gewijd aan 
 Johannes de Doper, de schutspatroon 
van Gouda. De kleuren rood en wit, die 
overal in de stad te zien zijn, zoals  
ook in het stadswapen, zijn de  
symbolische kleuren van deze heilige.

3
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Goldapoortje
Achter de Kerk 11

Dit is een van de twee toegangspoortjes tot de 
 Catharinatuin, met een permanente expositie van 
beelden en een zeer diverse verzameling van oude 
Goudse bouwfragmenten. Het poortje ontleent 
haar naam aan de Goudse archeologische vereni-
ging Golda die hier haar verenigingsgebouw heeft. 

De vrijwilligers van Golda doen al sinds 1969 ar-
cheologisch onderzoek naar de geschiedenis van 
de stad. Daarbij horen ook archiefonderzoek en 
het beschrijven, registreren, restaureren en behe-
ren van de vondsten, resulterend in publicaties 
over de nieuwe inzichten die uit al dat werk voort-
komen. 

Golda heeft een rijk opgravingsverleden. Er waren 
projecten aan het Bolwerk en de Raam. Ook werd 
veel tijd en energie besteed aan Oosthaven 18/19 
en Koningshof. Recente projecten zijn het Claris-
senklooster en de Potterspoort. De projecten 
worden in samenwerking met een beroepsarcheo-
loog uitgevoerd. De aandachtsvelden zijn aarde-
werk, botten, glas, kleipijpen en schoeisel.

4
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Steenhouwershuis
Achter de Kerk 13

Van dit rijksmonument is het bouwjaar onbekend 
en lastig te schatten. Deskundigen houden het op 
het begin van de negentiende eeuw. Het is een van 
de laatste oude houten gebouwen in Gouda. Tot 
2006 was dit de werkplaats van een aantal gene-
raties van de steenhouwersfamilie Roodbol, waar-
aan het pand zijn naam ontleent. 

Tegen de muur van de kerk lagen de stukken na-
tuursteen te wachten op bewerking, die deels ook 
op straat plaatsvond. De voorbijganger werd zo 
voor even teruggevoerd in de tijd, toen het heel 
gebruikelijk was om bouwmaterialen buiten de 
kerk, waar altijd wel aan gewerkt werd, op te 
slaan. Begin zeventiende eeuw had ook de stads-
beeldhouwer Gregorius Cool op verschillende 
plekken naast de kerk zo zijn werkplaatsen.

In de jaren tachtig van de twintigste eeuw werd 
het pand gerestaureerd. De kunststichting Firma 
van Drie heeft het nu in gebruik voor exposities 
en bijeenkomsten.

Het gevelsteentje met de 
rietgors en het wapen 
van Gouda herinnert aan 
de restauratie van 1984 
waaraan leerlingen van 
VMBO-school De Rietgors 
hebben meegewerkt.

5
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Lazaruspoortje
Achter de Kerk 14

Van 1609 tot 1940 was dit poortje de toegang tot 
het Goudse leprozen- of lazaruserf achter het 
Proveniershuis aan de Hoge Gouwe. Het poortje 
zelf stond aan het Nonnenwater, toen nog het Rot-
terdamse Veer geheten. Vóór de reformatie stond 
daar het complex van het Mariaklooster.

Naarmate het aantal zorgbehoevende melaatsen 
afnam, werden in het leprooshuis meer bejaarde 
kostkopers gehuisvest. In 1652 was er nog maar 
één zieke. Tegen die tijd was het leprooshuis 
daadwerkelijk een bejaardentehuis geworden. In 
volgende eeuwen dienden de gebouwen tot huis-
vesting van wisselende groepen, van militairen 
tot weeskinderen.

In 1852-1853 werd op die plek een gasfabriek en 
in 1910 een elektriciteitsfabriek gebouwd. Dat al-
les ging natuurlijk ten koste van de oude gebou-
wen op het voormalige kloosterterrein. In 1909 
werden het hoofdgebouw aan de Hoge Gouwe en 
de proveniershuisjes erachter gesloopt. In 1939 
werd ook het Lazaruspoortje gesloopt, maar de 
onderdelen bleven bewaard en zijn in 1965 weer 
gebruikt als toegang voor de Catharinatuin bij het 
stedelijk museum.

Het beschilderde reliëf 
(waarschijnlijk van 
 Gregorius Cool) boven de 
ingang toont de gelijkenis 
van de arme Lazarus, aan 
wie de rijkaard geen 
 kruimel van zijn dis gunt. 
Na zijn dood belandde 
 Lazarus in de hemel en op 
Abrahams schoot, zoals 
boven het reliëf is 
 afgebeeld.

6
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Tapijthuis
Achter de Kerk 17

In Gouda zijn weinig middeleeuwse huizen be-
waard gebleven, maar er zijn wel gebouwen waar-
in nog middeleeuwse bouwsporen te vinden zijn. 
Het Tapijthuis heeft een herkenbaar middeleeuws 
aanzien. Het oorspronkelijke gotische houtskelet is 
volledig bewaard, evenals een gotische muurnis 
en gotische sierprofielen.

Een van de bewoners en gebruikers van het huis 
was vanaf 1622 gedurende enkele jaren 
 Dieuwertgen Jans, een zogenaamd ‘klopje’ (als 
geestelijke levende ongetrouwde katholieke 
vrouw) die er een klopjesschool vestigde, 
 hetgeen overigens verboden was maar oog-
luikend toegestaan werd.

Het gebouw dankt zijn naam aan de tapijten, die 
daar gedurende een groot deel van de zeventien-
de eeuw werden geweven door Vlaamse tapijt-
wevers. Nog weer later, in 1828, werd in het pand 
bierbrouwerij Het (Dubbele) Anker opgericht door 
A. van Lom. Dat het huis toen ‘geheel uitgebro-
ken’ werd bevonden, zal te wijten zijn geweest 
aan de economische crisis en extreme armoede 
die Gouda nog teisterden na de Franse overheer-
sing. Het bedrijf werd waarschijnlijk in 1915 opge-
heven. Tegenwoordig heeft beeldend kunstenaar 
en edelsmid Menno Meyer hier zijn werkplaats.

7
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Willem Vroesenhuis
Willem Vroesenplein 1

Willem Vroesen (1478-1561) begon rond 1550 in 
zijn woning onderdak en verzorging te verlenen 
aan arme, oude mannen. ‘Oud’ werd nader om-
schreven als boven de vijftig jaar. Deze grens werd 
later, althans op papier, verhoogd. De voorziening 
voldeed duidelijk aan een behoefte en het aantal 
bewoners groeide. Het huis moest dan ook regel-
matig uitgebreid worden. In de 17e eeuw bereikte 
het de huidige omvang, in de 19e eeuw kregen de 
gevels hun tegenwoordige uiterlijk.

Meer dan vierhonderd jaar vonden oude Gouwe-
naars in dit gebouw een onderkomen, meestal tot 
hun dood en verzorgd naar de maatstaven van 
hun tijd. Hoewel van hen een onbesproken 
levens wandel werd geëist, getuigen de notulen 
van de regentenvergaderingen van menig misstap 
van de bewoners van het huis, zoals diefstal, 
dronkenschap, ruzie, messentrekkerij. Afdoende 
maatregelen volgden en werden als geschreven 
leef regels aan de muren gehangen.

Hoewel het gebouw door de eeuwen heen steeds 
kon worden aangepast aan de veranderende nor-
men, moest het in 1977 definitief ontruimd wor-
den omdat aan de eisen voor brandveiligheid niet 
voldaan kon worden. Na verbouw en restauratie 
bevat het complex nu huurwoningen voor particu-
lieren.

Voedingsmiddelen aange-
schaft in 1572: vis, warmoes, 
melk, tarwe, rogge, gerst, 
erwten, eieren, een ton ge-
zouten vis, rundvlees, zout, 
boter, bier, gort, kaas, azijn, 
‘huspot’, een os, een varken, 
300 haringen.

8



15

Jeruzalemkapel 
en Schoolmeesterwoning 
Jeruzalemstraat 11

Gijsbrecht of Gijsbert Willemsz Raet, geboren rond 
1435, priester van de Sint Jan, maakte tussen 1478 
en 1487 een pelgrimstocht naar het Heilige Land. 
Zo’n reis was in die tijd bepaald niet zonder 
 risico’s. Uit dankbaarheid voor zijn behouden 
 terugkomst liet Raet rond 1500 deze twaalfzijdige 
kapel bouwen. De grondvorm ervan is gebaseerd 
op de Heilige Grafkerk in Jeruzalem. 

Net als die kerk had de Goudse Jeruzalemkapel 
een aangebouwd rechthoekig deel, dat was hier 
op de plek waar nu de zogenaamde ‘school-
meesterswoning’ staat. De twee delen vormden 
 oorspronkelijk één geheel. Ook in andere steden 
werden dergelijke kapellen gebouwd, maar de 
Goudse Jeruzalemkapel is het gaafst bewaard.

Na de reformatie 
kreeg de kapel 
 andere functies. Als 
gevolg daarvan 
kwam er een muur 
tussen het rechthoe-
kige noordelijke deel 
en het ronde zuide-
lijke deel. In de acht-
tiende eeuw werd 
het noordelijke deel 
afgebroken, waarna 
er een woonhuis 
werd gebouwd, dat 

nu bekend is als de Schoolmeesterswoning. Het 
werd onder andere bewoond door het hoofd van 
de voormalige Klaas de Vriesschool aan de 
 Groeneweg.

In de loop van de twintigste eeuw werden beide 
gebouwen – de Jeruzalemkapel en de School-
meesterswoning – voor verschillende culturele 
doeleinden gebruikt. Zo heeft Kunstcentrum 

Burgvliet de kapel jarenlang gebruikt voor 
bijeenkomsten, exposities, cursussen 
 modeltekenen etc. Ook tegenwoordig 
 worden de panden nog voor culturele 
 activiteiten gebruikt.

Dit zou het hele verhaal zijn geweest, ware 
het niet dat in 2007 bij restauratie van de 
Schoolmeesterswoning de vloer verwijderd 
werd. Daarbij werd een kuil gevonden met 
skeletdelen, naast een lege grafkelder. 
 Bekend was, dat Raet, die in 1511 overleed, 
in zijn eigen kapel begraven was. Op basis 
van verder onderzoek is met vrij grote 
 zekerheid vastgesteld dat de botten 
 behoren bij het geraamte van Raet. 
 Blijkbaar is het oorspronkelijke graf tijdens 
de sloop en andere ingrepen in het gebouw 
in het ongerede geraakt waarna een deel 
van het geraamte is herbegraven. In de 
graf kelder die afgedekt is met een glas-
plaat staat nu een kistje als symbool de 
stoffe lijke resten van Raet.

9
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Weeshuis
Spieringstraat 1

Dit complex ontstond in zijn huidige gedaante rond 
1650, door verbouwing en uitbreiding van het in 
1572 deels door de geuzen vernielde 
 Margaretha-klooster. Binnen zijn nog delen van 
het houtskelet van het kloostergebouw zichtbaar, 
evenals brandsporen uit 1572 aan de zolderbalken.

Drie eeuwen zijn hier weesgeworden kinderen 
verzorgd en grootgebracht. In het verleden was 
de levensverwachting laag, de armoede groot, 
epidemieën kwamen regelmatig voor, misoogsten 
en strenge winters eisten levens onder de armen. 
De kans dat kinderen beide ouders verloren, was 
aanzienlijk. Een combinatie van rampen 
 veroorzaakte bijna altijd een economische crisis, 
waardoor het aantal wezen steeg en de voor hen 
beschikbare middelen afnamen.

De bestuurders van het weeshuis stelden een eer 
in een goede verzorging voor de kinderen, 
 waarbij zij hun connecties en rijkdom inzetten.  
De kinderen werden godvruchtig en streng opge-
voed, en leerden een ambacht of handwerken om 
in hun onderhoud te kunnen voorzien. Eventuele 
bezittingen, bijvoorbeeld uit erfenissen, werden 
voor de wezen bewaard en bij het verlaten van 
het weeshuis meegegeven, evenals een uitzet.  
Alles werd zorgvuldig vastgelegd en verantwoord. 
Kinderen die bij hun ouders opgroeiden, hadden 
niet altijd zo’n goede start. 

In 1948 werd het ouderwetse 
weeshuis opgeheven, waarna 
het gebouw voor andere 
doeleinden gebruikt werd. 
Van 1973 tot 2014 huisvestte 
het de Openbare Bibliotheek. 
Momenteel wacht het weer 
op nieuwe gebruikers.

10
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Huize Groeneweg
Groeneweg 33

In een huis op ongeveer deze plaats vonden 
 Goudse Cellebroeders eind veertiende eeuw 
 onderdak. In 1464 werd hun dan al uitgebreide 
huis officieel een Cellebroedersklooster. Het 
 complex groeide en er kwam een kapel. Rond 1535 
bereikte het met een nieuw gebouwd deel aan de 
Groeneweg ongeveer zijn huidige omvang.

Cellebroeders moesten godvruchtig en nederig 
 leven, bedelen voor hun levensonderhoud, zieken 
verplegen en overledenen aan de pest begraven, 
maar hun moraal liet in de loop van de tijd steeds 
meer te wensen over. De bronnen spreken van 
moord en doodslag, feestpartijen, drankge- dan 
wel misbruik, bezoek van vrouwen en andere mis-
standen. Toen met de reformatie in 1572 alle 
Goudse kloosters werden gesloten, was er in dit 
klooster nog maar één monnik, die overigens 
‘nyet bequaem’ werd geacht.

Na een grondige verbouwing werd hier in 
1578 de Latijnse School gevestigd. De 
school verhuisde in 1850 naar het Doelen-
gebouw. In het kloostercomplex werd de 
Werkinrichting tot Wering der Bedelarij on-
dergebracht. Honderden arme Gouwenaars 
per dag (!) werd hier overdag warmte en 
eten geboden, zaken die zij thuis ontbeer-
den. Met eenvoudig werk zoals zwavelstok-
ken maken, verdienden zij enig loon, de 
helft voor de inrichting, de andere helft 
voor henzelf. Kinderen werkten niet, maar 
gingen naar de stadsarmenschool.
Later werden arme ouderen hier permanent 
gehuisvest, en ontwikkelde het gebouw 
zich tot een bejaardentehuis. In 1954 werd 
de naam veranderd in ‘Huize Groeneweg’. In 
1976 werd een nieuw bejaardencomplex 
aan de Baanstraat geopend. In 1984 kon 
het gerestaureerde kloostercomplex als 
 appartementengebouw in gebruik worden 
genomen. 

Uit de tijd van de Latijnse 
school, rond 1750, dateert het 
prachtige goudleerbehang in 
de regentenkamer die dankzij 
het behang ook wel de Goud-
leerkamer wordt genoemd. 

11
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Swanenburghs Hofje
Groeneweg 42

Dit hofje met oorspronkelijk twaalf huisjes voor de 
huisvesting van ‘oude, eerlijcke vrijsters ofte 
 weduwen’ werd in 1692 gebouwd met geld uit de 
nalatenschap van Elisabeth Nathans Bars,  
weduwe van de houthandelaar Noach Cornelisz. 
Swanenburgh. 

Op deze plaats lag in de middeleeuwen het 
 Margaretha- of Sint-Margrietklooster. In 1572 
werd het klooster in brand gestoken door geuzen, 
waarna een groot deel afgebroken moest worden. 
Het terrein droeg eeuwenlang de naam ‘Het 
 Verbrande Erf’.

In de loop der tijd zijn de huisjes verbeterd en 
 gemoderniseerd, waarbij af en toe een huisje 
werd opgeofferd om bijvoorbeeld wc’s te maken. 
De toegang tot het hofje was eerst door een 
 poortje aan de Spieringstraat maar werd in 1931 
 verplaatst naar de Groeneweg.

Vijftig jaar later vond restauratie plaats van het 
hofje. Het is nu in gebruik bij de Stichting 
 Christelijke Hulpverlening, een afgeleide van wat 
ooit het doel van het hofje was.

12
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De Utrechtsche Dom
Geuzenstraat 6

Als stad op een kruispunt van water- en land-
wegen met een levendige handel, moest Gouda 
natuurlijk beschikken over gastvrije onderkomens 
voor wie van buiten kwam. Het wemelde dan ook 
van de uitspanningen, gasthuizen, herbergen, 
 kamerverhuurders, logementen en hotels. 

Hier was vanaf ongeveer 1673 een van die uit-
spanningen of stalhouderijen te vinden met 
plaats voor paarden en koetsen. Het pand liep 
door tot de Lange Tiendeweg. In het voorste deel 
was de herberg gevestigd die later de naam  
De Utrechtsche Dom kreeg. Op marktdagen 
 konden boeren hier hun paarden uitspannen en 
onderbrengen, terwijl ze zelf handel gingen 
 drijven op de markt. 

In 1873 werd Willem Leendertszn Erberveld 
 eigenaar van het pand dat hij deels liet ver-
nieuwen. Het hotel werd naar achteren uitgebreid 
en de uitspanning werd verplaatst naar de 

 tegenoverliggende hoek van de Geuzen-
straat, Lange Tiendeweg nr. 90, nog steeds 
goed herkenbaar als stalhouderij. Na 
 precies een eeuw verkocht de familie 
 Erberveld het hele complex in delen, 
 waardoor het voorste deel gescheiden werd 
van de rest. In 1984 werd in het achterste 
deel opnieuw een hotel gevestigd, dat in 
1998 werd overgenomen en vervolgens 
 gerenoveerd door de huidige eigenaar. Het 
is nu een guesthouse.

In het trappenhuis hangt het oude uit-
hangbord met aan beide zijden een 
geschilderde afbeelding van de Dom 
van Utrecht. Ooit hing het buiten, aan 
de gevel aan de Lange Tiendeweg. In 
1975 kwam het in bezit van museum 
Het Catharina Gasthuis. Na restauratie 
kreeg De Utrechtsche Dom het in 
bruikleen, op voorwaarde dat het  
– vanwege de kwetsbaarheid – niet 
meer buiten zou hangen.

13
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Stadsdoelen
Lange Tiendeweg 93

Rond 1720 vond verbouwing plaats, wat van 1762 
tot 1774 nog eens grondig gebeurde. Bij die 
 laatste verbouwing werd de hele gevel vernieuwd.

Na 1795 werden ouderwetse instituties als de 
 gilden en de schutterij – zij het met veel moeite 
en tegenstand – geleidelijk afgeschaft. Het 
 Doelengebouw kreeg nieuwe bestemmingen.  
Het werd in 1850 het nieuwe onderkomen van de 
 Latijnse school. Later betrokken o.a. de HBS, de 
Rijkskleischool, TNO en de Goudse fotoclub het 
gebouw.

In de twintigste eeuw waren er sloopplannen, 
waartegen de Goudse bevolking en de Vereniging 
Behoud Stadsschoon met succes in het geweer 
kwamen. Na restauratie bevat het gebouw nu 
 appartementen, kantoren en een fysiotherapie-
praktijk.

14

In de middeleeuwen werden de orde en de 
veiligheid in steden en dorpen bewaakt door 
de schutterij, een lokale militie samenge-
steld uit vooraanstaande en welgestelde 
burgers. Hun status is af te lezen aan de 
weelderige taferelen op de schuttersstukken 
zoals die nog in het Gouds museum te zien 
zijn. 

Oorspronkelijk hingen deze schilderijen in 
dit Doelengebouw, dat in 1514 het onder-
komen van de Goudse schutters werd. Hier 
kwamen zij bijeen, om te vergaderen, 
 samen te eten en drinken, en hier werden 
ook voorname gasten van het stadsbestuur 
ontvangen en ondergebracht. Op lange 
 banen achter het gebouw oefenden de 
schutters hun schietkunst. 
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Het Grendeltje
Lange Tiendeweg 21

Dit woon-werkpand is gebouwd in de zeventiende 
eeuw. De zijgevel aan de Zeugstraat dateert nog 
van de bouw en is dus authentiek zeventien-
de-eeuws. In de negentiende eeuw is de voorkant, 
zoals bij zoveel gebouwen in die tijd, gemoder-
niseerd. De originele trapgevel is toen vervangen 
door een lijstgevel. 

In het interieur op de begane grond is de origi-
nele indeling met een voorkamer, waarachter een 
opkamer, maar ook een neerkamer, bewaard ge-
bleven. Buiten is die indeling terug te zien in de 
situering van de ramen in de zijgevel. De balken-
plafonds worden ondersteund door elegant uitge-
werkte karbelen. 

Door de eeuwen heen zijn hier natuurlijk veel 
 verschillende ambachten uitgeoefend. Voorbeel-
den zijn een schrijnwerkerij, koekenbakkerij en 
een banketbakkerij. In de voorkamer bevond zich 
de winkel, daarachter het werkgedeelte, terwijl 
boven, in de rest van het pand, het gezin woonde. 
Dit rijksmonument dankt zijn naam aan apotheker 
E. Grendel, die het in de tweede helft van de 
 twintigste eeuw liet restaureren. Ter herinnering 
daaraan werd in de voorgevel het steentje met de 

afbeelding van een grendeltje ingemetseld. 
In de zijgevel bevinden zich reliëfs met de 
afbeeldingen van een druiventros, een 
klimmend hert en een vijzel. 

 Ga na uw bezoek tweemaal rechtsaf en 
loop via de Korte Tiendeweg naar de Markt, 
het vertrekpunt van uw wandeling.

15
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WANDELING 2
Loop met Cilia door het westen van de binnenstad, via de markt 
naar grachten met kerken en kapellen en maak kennis met de 
handel die in Gouda voor welvaart zorgde.
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Stadhuis Markt 1

Twee jaar na het begin van de bouw werd het 
stadhuis in 1450 in gebruik genomen. Niet dat het 
klaar was; het zou nog tien jaar duren voordat het 
torentje werd opgeleverd. Onder het stadhuis 
 werden drie kelders gebouwd om ruimte te bieden 
aan een vleeshal. De combinatie van raadhuis met 
vleeshal was in de middeleeuwen niet ongewoon. 
De bestuurders van de stad waren ook verant-
woordelijk voor de volksgezondheid. 

Aan de oostgevel bevindt zich het Coornhert 
 monument. Dirck Volkersz. Coornhert was huma-
nist en een veelzijdig, verlicht en verdraagzaam 
publicist. Hij overleed in 1590 in Gouda en werd 
begraven in de Sint-Janskerk. Aan de westvleugel 
bevindt zich het monument ter herinnering aan de 
Goudse slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. 

Aan de achterzijde bouwde Jan Gijselingh de Jon-
ge in 1697 een nieuw schavot dat werd voorzien 
van natuurstenen korintische zuilen. In de koele 
ruimte onder het bordes verkochten hoender-
verkopers op marktdagen geslacht en schoon-
gemaakt pluimvee.

1

Vanaf de 19e eeuw mochten slagers zich 
overal in de stad vestigen en was een vlees-
hal niet meer nodig. Vervolgens werd de 
ruimte de boterhal waar op donderdag boter 
en kaas werd verhandeld. Op donderdag-
morgen is er in Gouda nog altijd markt.
In 1952 werd de burgerhal gerestaureerd. De 
beeldjes aan de muur stellen personen voor 
die symbool staan voor verschillende we-
tenschappen. Gasten in de burgerhal heb-
ben nog altijd zicht op de Waag waar kaas 
en anderen producten werden gewogen.
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Arti Legi Markt 27

Op deze plek stond vijfhonderd jaar geleden een 
school. Pieter Winckel leerde hier de vierjarige 
Erasmus lezen, schrijven en Latijn en legde zo het 
begin van de internationale carrière van de grote 
denker. Door de eeuwen heen bevolkten allerlei 
 instellingen het langgerekte pand.

Vier eeuwen later in 1855 verrees dit indrukwek-
kende gebouw. De functie is duidelijk door de 
gouden letters op de gevel: Arti Legi, kunst en 
recht. Hier moest je zijn voor het kantongerecht 
en de stadstekenschool. In de zomer van 1872 
werd hier een tentoonstelling gehouden bij gele-
genheid van zeshonderd jaar stadsrechten voor 
Gouda. Dit was het begin van het museum van 
Goudsche Oudheden. 

Na verhuizing van museum en kantongerecht 
werd het pand bezocht door burgers en buitenlui 
op zoek naar de VVV en de politie. Verre van 
 indrukwekkend was de staat van het gebouw 
toen de huidige eigenaren het in 2011 kochten. 
Hun droom was een perfect gerestaureerd pand 
met behoud van het oorspronkelijke karakter, 
aangevuld met moderne voorzieningen.

Die droom is gerealiseerd want Arti Legi is nu een 
multifunctioneel gebouw dat sfeervolle ambiance 
combineert met rijke historie. Er is ruimte voor 
tentoonstellingen, recepties, trouwerijen, 
 ontvangsten, lezingen en concerten. Dat is handig 
als in 2022 de stad Gouda 750 jaar bestaat.

Drie manieren om een 
bouwval te restaureren: met 
je hart, je rekenmachine of 
beide. In Arti Legi werd de 
derde manier met succes 
gebruikt.

2
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De Waag Markt 35

Zeg je Gouda, dan zeg je kaas. De naam is over de 
hele wereld bekend. De smaak wordt bepaald door 
de grond en het voedsel dat de koeien krijgen. De 
Waag was en is het historische middelpunt van de 
Goudse markt. Allerlei koopwaar met een gewicht 
van meer dan tien pond moest worden gewogen. 
Zo wisselden hier in de loop der eeuwen tientallen 
miljoenen kilo’s kaas van eigenaar.

Toen Gouda in 1667 het waagrecht kreeg, moest 
er een nieuw gebouw komen. De stadsbestuur-
ders spaarden kosten noch moeite om er een 
 imposant bouwwerk van te maken. De Waag 
kwam op een prominente plek in lijn met het 
stadhuis. 

Niet alleen naastgelegen, maar ook achter-
liggende huizen werden gesloopt zodat het 
 gebouw vrij stond. Architect Pieter Post kreeg de 
opdracht. De Waag is een statig gebouw in de stijl 
van het Hollands classicisme. Dat betekent 
 klassieke bouwvormen uitgevoerd in Hollandse 
baksteen. 

De vier burgemeesters die in dat jaar de stad 
 regeerden wilden een hoger gebouw zodat hun 
familiewapens goed uitkwamen. Ze zijn gemaakt 
door Bartholomeus Eggers die ook het reliëf 
 boven de ingang ontwierp. Dit kunstwerk is een 
replica; het origineel hangt binnen. 

Bovendien bepaalden de bestuurders dat er 
geen hoger gebouw aan de markt mocht 
komen. Toen de uitbater van herberg De 
Zalm een extra verdieping wilde, kreeg hij 
geen toestemming. Zijn wrok is beschreven 
in de gevelsteen aan de zijgeval van het 
restaurant: niet te hooch, niet te laech, van 
passe. 

Gewigt, te ligt, te swaar 
Is gruwel voor den Heer 
En valsheid in de waer 
Quetst menschen siel en eer
Uit het 17e eeuwse weegreglement

3
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Agnietenkapel
Nieuwe markt 100

Deze kapel is alles wat er over is van het Sint- 
Agnesklooster. Het convent werd voor het eerst 
genoemd in 1455, mogelijk bestond het al veel 
eerder. Omstreeks 1476 kreeg het klooster recht 
op een eigen kapel en een kerkhof.

De zusters leefden volgens de regel van 
 Augustinus en waren niet rijk. Na de reformatie 
werd het klooster eigendom van de stad. Beelden 
en altaren werden verwijderd en op de markt 
 verbrand. De kerk werd opslagplaats en na 1600 
gebruikten Vlaamse tapijtwevers de kapel als 
werkplaats. Voor de ingang zijn in het plaveisel 
de sporen van ovens zichtbaar gemaakt.

In de loop der eeuwen had de kapel veel bestem-
mingen. Zo was het kazerne, washuis met woning, 
Bank van Lening, stempellokaal, distributiekan-
toor, noodpostkantoor en kunstcentrum. 

In 1972 verkeerde de kapel in bouwvallige staat. 
De gemeente wilde het pand afbreken om in dit 
gebied een moderne stadswijk te bouwen. Geluk-
kig stond er een weldoener op die het pand wilde 
restaureren. Er kwamen interessante bouwsporen 
aan het licht, zoals een tribune, luiken, nisjes en 
hoog in de muren 88 klankpotten. Deze potjes 
dienden om de nagalm in het gebouw te vermin-
deren.

Op de plaats waar eens het altaar stond, ligt nog 
een altaarsteen, herkenbaar aan de vijf wijdings-
kruisjes. De kapel werd in 1975 heropend en 
wordt gebruikt voor culturele doeleinden.
Boven de deur hangt het wapen van Gouda dat u 
overal in de stad tegenkomt. De witte en rode 
achtergrond verwijst naar Sint Jan de Doper, de 
patroon van de stad. De zes sterren en doornen-
kroon verwijzen naar de spreuk Per aspera ad 
 astra wat betekent: door de doornen naar de 
 sterren.

4
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Bankgebouw
Turfmarkt 30

De bouwstijl is Nieuwe Zakelijkheid uit de jaren 
twintig van de vorige eeuw en verwijst naar een 
functie als kantoor of bank. In het begin van de 
negentiende eeuw woonde Filippus Knox aan de 
Turfmarkt. Anders dan nu waren banken particulier 
initiatief. In 1860 was de naam de weduwe Knox 
en Dortland, kassiers en makelaars in effecten, 
huizen en assurantiën. 

Aan het begin van de vorige eeuw werd het woon-
huis van A. Dortland verbouwd en in 1928 werden 
de nummers 28 en 30 verbouwd tot kantoorge-
bouw. In 1934 werd de voorgevel vernieuwd en 
een paar jaar later een bovenwoning toegevoegd. 
Bij het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog 
werden in de kluizen de ontwerptekeningen 
 (cartons) van de Goudse Glazen uit de Sint- 
Janskerk bewaard.

Na enkele fusies was het pand niet meer nodig als 
bankgebouw. Het Goudse Vijf Mei Comité nam het 
initiatief hier een museum in te richten. Het 
 Verzetsmuseum Zuid-Holland besteedt aandacht 
aan het verzet en de schendingen van mensen-

rechten vanaf de Tweede Wereldoorlog tot 
nu. Veel Gouwenaren schonken hun 
 gedrukte en geschreven oorlogsherinne-
ringen aan het museum. Zo schonk Theo de 
Jong een indrukwekkende collectie oorlogs-
edities van de Goudse Courant, andere 
kranten en memorabilia uit de oorlogs-
periode 40-45.

Achter in het museum is een lunchcafé dat 
uitzicht biedt op een riante binnentuin. 
Daarin staan replica’s van Nederlandse 
 verzetsmonumenten. 

Kunt u de vijand niet 
verslaan
Sluit dan vrede met hem
aldus Confucius

5
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Vrije Evangelische 
Gemeente
Turfmarkt 300

De meeste kerkgenootschappen hadden en 
 hebben te maken met groei en krimp. Ook in 
Gouda verhuisden gelovigen nogal eens.  
Hier kerkt nu de Vrije Evangelische Gemeente.  
Dat deden ze eerder in de Zeugstraat, Peperstraat 
en Keizerstraat.

Tot 1950 was dit gebouw de synagoge van Gouda. 
In 1792 woonden in Gouda twintig Joodse gezin-
nen. Door de wet op de burgerlijke gelijkstelling 
in 1798 kregen zij burgerrechten. De Goudse 
 Joden kregen een volwaardige synagoge toen ze 
in dat jaar dit kerkgebouw kochten van de doops-
gezinden. Langzaam groeide de gemeenschap.  
De meesten vestigden zich in het centrum. In 1827 
werd de synagoge vernieuwd en kreeg het 
 gebouw zijn huidige vorm. Na de Tweede Wereld-
oorlog waren er nog maar twintig gelovige Joden 
in Gouda die de exploitatie van het gebouw 
 onmogelijk langer konden betalen.

Na aankoop kon de VEG aan de slag. Er was niet 
veel meer dan vier muren, een dak en een balkon, 
de plaats waar de vrouwen zaten. Zelfs de vloer 
was met moedwil kapot geslagen net als het 
 meubilair. Enkele rituele voorwerpen zijn tijdens 
de oorlog door verzetsmensen bewaard en opge-
nomen in de collectie van museum Gouda.
Na de eerste verbouwing werd in 1960 een orgel 
geplaatst en de achtergevel gewijzigd. De ramen 
werden dichtgemetseld en er werd een aanbouw 
geplaatst voor het orgel. In 1979 is de kerk van 
binnen grondig opgeknapt. 

Ter herinnering aan de Joodse stadgenoten is op 
de deur een plaquette aangebracht. U ziet het 
Goudse stadswapen. Er ontbreekt een van de zes 
sterren, als symbool voor de Joden die nooit meer 
in Gouda terugkeerden. 

6
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Hofje van Cincq
Nieuwe Haven 246

Deze voorgevel vertelt veel: De leeftijd van het 
pand en de tekst ‘Dit is de fundatie van Meester 
Cornelis Cincq’. Het wapenschild laat zien dat de 
familie Cincq belangrijk was. 

In de zestiende en zeventiende eeuw hadden 
 alleenstaande vrouwen nauwelijks middelen van 
bestaan en waren afhankelijk van bijstand door 
de stad of de kerk. De stichter van dit hofje, 
 Cornelis Cincq, was advocaat bij het Hof van 
 Holland. Hij trouwde niet en liet bij zijn overlijden 
in 1698 een legaat na aan de diaconie van de 
 Hervormde gemeente voor de bouw van een hofje 
voor alleenstaande vrouwen. Als u door de poort 
naar de binnenplaats loopt, gaat u even terug in 
de tijd. Respecteert u alstublieft de privacy van 
de bewoners!

Het hofje bestond uit twaalf woningen om een 
rechthoekige binnenhof. Hier waren een bleek-
veld, waterpomp en in een hoekje een toilet voor 
gemeenschappelijk gebruik. Ieder huisje had een 
kamer van vier bij vijf meter en een onbeschoten 
zolderverdieping. Onder de trap was de bedstee 
ingebouwd. Het hofje werd beheerd door een 
 college van regenten. De bewoners woonden hier 
gratis en ontvingen jaarlijks een vastgestelde 
hoeveelheid voedsel, kleding en turf. Om de 
 kosten van onderhoud te kunnen betalen, werden 

sinds 1748 de twee woningen aan de voor-
zijde verhuurd. Nieuwe bewoners betaalden 
vanaf 1757 een entreegeld van tien gulden.
Bij de verbouwing van 1978 zijn steeds twee 
huisjes samengevoegd en voorzien van 
 modern comfort. De regentenkamer boven 
de hoofdpoort was al eerder verbouwd tot 
woning. Het was en is hier nog altijd als 
 wonen in een dorp, midden in de stad.

De regenten namen 
hun taak serieus en 
reisden met timmer-
lieden en metselaars 
naar Leiden om daar 
ter inspiratie enkele 
hofjes te bezoeken. 

7
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Amsterdams Verlaat 
Gouwe 

Er was al een keersluis in de Haven voor het lozen 
van water uit de Gouwe op de getijdenrivier de 
Hollandsche IJssel. In 1436 werd een tweede 
sluisdeur gebouwd, de Amsterdamse Sluis, op 
kosten van acht Hollandse steden die het lange 
wachten in Gouda zat waren. Met een lengte van 
ruim achthonderd meter ontstond zo de langste 
schutsluis van de wereld die het wachten enigs-
zins verkortte. De scheepvaartroute ging over de 
Gouwe, door het Amsterdams Verlaat, via de 
 Donkere Sluis en de Havensluis naar de 
 Hollandsche IJssel die in directe verbinding stond 
met de zee. 

Aan het begin van de achttiende eeuw was Gouda 
bekend als handelsstad en de belangrijkste 
 industrie was de pijpenmakerij. De pijpen werden 
zorgvuldig ingepakt in tonnen en iedere maandag 
vanaf deze plek per trekschuit vervoerd naar het 
Goudse Veer in Amsterdam. De boot naar 
 Amsterdam vertrok uiteraard vanaf het 
 Amsterdams Verlaat.

Iets voorbij de sluis vertrok de trekschuit naar 
Rotterdam vanaf het Rotterdamse Veer. In 2007 is 
op initiatief van enkele buurtbewoners het sluis-
wachterhuisje in ere hersteld.

8

Gouda werd een welvarende stad dankzij het 
water. Al rond 1200 was de Gouwe 
 verbonden met de Oude Rijn. Gouda werd 
een knooppunt op de handelsroute tussen 
de Zuiderzee en Vlaanderen. De stad kreeg 
in 1272 stadsrechten en vanaf die tijd 
 moesten alle schepen op doortocht verplicht 
via Gouda varen wat voor oponthoud zorgde. 
Leuk voor de Goudse middenstand maar 
 minder voor de schippers. 
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Oudkatholieke kerk 
Hoge Gouwe 107-113

Dit is niet zomaar een pand; dit zijn verschillende 
gebouwen die in de loop der eeuwen zijn veran-
derd. Als u naar binnen loopt, wordt u begroet 
door enkele pastoors die hier hun standplaats 
hadden. Het voorportaal leidt naar een schuilkerk. 

Tegen de verdrukking in groeide het aantal katho-
lieken in Gouda na de reformatie. Ze mochten niet 
openlijk samenkomen maar werden gedoogd. 
Desondanks waren er herhaaldelijk invallen waar-
na een stevige boete van vierhonderd gulden 
volgde die de pastoor betaalde.
In 1630 kocht pastoor Purmerent enkele panden 
en bouwde een schuilkerk met pastorie. In de ja-
ren erna kocht de kerk ook naastgelegen panden.

Katholieke priesters kregen hun opleiding in 
 Leuven of Keulen. De zeventiende eeuw was het 
hoogtepunt van de barok met veel marmer en 
krullen. Als je als kerkgemeenschap van buiten 
onzichtbaar moet blijven, wil je binnen graag 
 alles uit de kast halen. Neem een rustpauze in dit 
prachtige kerkje en geniet van het altaar, het 
houtsnijwerk van preekstoel en communiebanken 
en het onlangs gerestaureerde orgel.

De positie van rooms- en oudkatholieken werd in 
1798 beter met de gelijkstelling voor de wet van 

alle geloven. In 1848 zorgde het herstel van 
de kerkelijke hiërarchie ervoor dat voor 
 andersdenkenden schuilen niet meer nodig 
was. Na jaren van achterstallig onderhoud 
werd de kerk rond 1865 gerestaureerd.  
Aan de Gouwezijde werden drie huizen 
afge broken en werd de huidige gevel opge-
trokken. Het was voor die tijd een dus-
danige luxe dat gesproken werd van het 
 Paleis van St. Jan. 

Theodorus van der Croon, 
 bijgenaamd de bidder was 
niet alleen pastoor maar ook 
Aartsbisschop van Utrecht 
van 1733-1739. De bisschop 
bleef in Gouda wonen en de 
kerk kreeg de status 
 kathedraal.

9
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Sint-Joostkapel 
Lage Gouwe 134

Dit is een van de weinige middeleeuwse kapellen 
in Gouda die de eeuwen hebben getrotseerd. Er 
zijn veel verbouwingen en aanpassingen geweest 
zodat ze niet meer lijkt op het origineel dat hier 
rond 1425 werd gebouwd. De kapel hoorde niet bij 
een klooster maar fungeerde ook als gasthuis.

De stichter van de kapel was het Sint-Joostgilde 
van de zakkendragers van de stad. Zakken dragers 
zorgden voor het in- en uitladen van de vele 
 schepen die Gouda aandeden. Het beroep was 
zwaar en slopend voor het lichaam. Een eigen 
gasthuis was dan ook geen luxe. Hun gilde was 
belangrijk, had een indrukwekkend altaar in de 
Sint-Jan en kon schenkingen aan de stad doen 
 zoals het imposante bordes van het stadhuis.  
Sint Joost werd aangeroepen in de hoop op een 
voorspoedige bevalling.

In de 16e eeuw deed de kapel dienst als school. 
Na de reformatie werden de banken overgebracht 
naar de Sint-Jan, de stad werd eigenaar en nam de 
voormalige kapel in gebruik als turfschuur.
De Sint-Joostkapel was sinds 1682 de Evangelisch 
Lutherse Kerk in Gouda. De toren bleef eigendom 
van de gemeente. De Federatie van Remon-
stranten, Vrijzinnig hervormden en doopsgezin-
den kerken hier ook. Luther is naast Calvijn een 
van de bekendste Reformatoren geworden. Luther 
ging duidelijk een andere weg en nam als 
 gewezen monnik de liturgische tradities uit de 
Rooms Katholieke kerk voor een deel mee. 

Tijdens de restauratie van 1838 zijn de gebrand-
schilderde ramen verkocht en in 1869 moest de 
toren worden afgebroken. De meest omvangrijke 
restauratie is die van 1957. De kerk werd 
 nagenoeg geheel afgebroken en weer opnieuw 
opgebouwd. Aan de voorgevel toont een blind 
raam de plaats van de vroegere toren.

10
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Visbanken 
Hoge Gouwe

Vanaf de middeleeuwen verkochten vissers uit de 
omgeving hun handelswaar op deze plek.  
De Visbanken staan aan weerszijden van de 
 Gouwe. De vis werd per schip aangevoerd en er 
was voldoende water om de banken na gebruik 
schoon te spoelen.

De eerste niet overdekte visbanken stonden hier 
al in de eerste helft van de vijftiende eeuw. In 
1588 verschenen ter weerszijden van de Gouwe 
overdekte visbanken. Een eeuw later werden ze 
gerepareerd en kregen ze het huidige uiterlijk. 
Het gebouwtje aan de Lage Gouwe was het kan-
toortje waar de belasting/visaccijns werd geïnd.

De visbank aan de Lage Gouwe was tot in de 19e 
eeuw gereserveerd voor de Gouwenaars. Op de 
stenen banken werd de verse vis schoongemaakt 
en uitgestald. Handelaren van buiten de stad 
stonden aan de Hoge Gouwe. Keurmeesters 

 inspecteerden de handelswaar. Bij twijfel 
werd de vis in het water van de Gouwe 
 geloosd. Over de verkochte vis werd ter 
plekke belasting betaald. 

In 1902 waren er plannen de banken af te 
breken omdat ze ‘geen bouwkundige 
 waarde bezaten en vanuit oogpunt van 
 algemeen nut volkomen doelloos waren’.  
Monumentenbeschermer Victor de Steurs 
zag kans dit te voorkomen. In de jaren 
 vijftig van de vorige eeuw kwam het voort-
bestaan weer op de agenda. ‘Het zou toch 
handig zijn als de rijweg breder werd zodat 
er meer ruimte voor auto’s zou komen.’ 
 Gelukkig bleef het bij die gedachte.

De visbanken aan de Hoge Gouwe vormen 
in de zomer het monumentale terras van 
twee restaurants. Voor burgers, maar ook 
voor boeren en buitenlui wordt hier met 
liefde verse vis bereid.

11



36

Gouwekerk
Hoge Gouwe 41

Hoe de reiziger Gouda ook nadert, hij ziet als 
 eerste de torenspits van de Gouwekerk. Dat was 
ook de bedoeling van architect en bouwmeester 
Christiaan P.W. Dessing toen hij in 1902 de 
 opdracht kreeg de Sint-Jozefkerk te bouwen.

Na de reformatie rond 1572 werd niet iedereen 
plotseling protestant. Er bleven genoeg mensen 
katholiek. Zij vormden groepjes, zochten een 
priester en een verborgen gebedsruimte om de 
eucharistie te vieren. In 1633 verscheen op deze 
plek de eerste schuilkerk die in 1877 tevoorschijn 
kwam na de sloop van twee huizen. De nieuwe 
kerk bleek al snel te klein voor de 3000 parochia-
nen en moest vervangen worden. Op dezelfde 
plek verrees het huidige gebouw.

De roodbakstenen kerk is gebouwd in sobere, 
eclectische stijl. De pastorie naast de kerk werd 
vijftien jaar eerder gebouwd, ook in neostijl. Het 
grote gebouw met alles erop en eraan werd be-
taald door de parochianen! Net als vier eeuwen 
eerder in de Sint-Janskerk lieten sommige 
 schenkers hun naam in de ramen aanbrengen. De 
klokken werden ook betaald door Goudse katho-
lieken. In 1943 werden de klokken door de Duitse 
bezetter uit de toren gehaald. Na de oorlog 
 kwamen er nieuwe.

In 1972 moest het kerkbestuur de kerk verkopen 
omdat het aantal kerkgangers terugliep. Dit leid-
de tot protest bij de Goudse bevolking. Voordat in 
1975 de kerk overgedragen werd aan Maasbach 
Wereldzending zijn de klokken verhuisd naar de 
nieuwe Sint-Jozefkerk in Gouda-Noord en werd de 
inventaris verkocht. Maasbach heeft het gebouw 
gerestaureerd en oorspronkelijke elementen 
 teruggebracht. Zo kocht hij bij een antiquair de 
kruiswegstaties en plaatste ze terug. De 
 afgelopen jaren is de kerk opnieuw gerestaureerd 
en wacht nu op een nieuwe bestemming.

 Ga na uw bezoek aan de kerk 
rechtsaf, steek over bij het gele 
 gebouw. Even verder ligt de Markt, het 
vertrekpunt van uw wandeling

12



Al ruim 25 jaar creatief communicatie ontwerp in druk-
werk en websites. Met passie voor letters, ambachtelijk 
drukwerk èn Gouda.
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WANDELING 3
Loop met Mirjam langs grachten en sluizen. Bezoek een molen 
en ontdek hoe het leven van de schippers was in deze stad die 
haar welvaart dankte aan haar ligging bij twee rivieren:  
de IJssel en de Gouwe.
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Stadhuis Markt 1

Het marktplein van Gouda heeft een niet alledaag-
se vorm, het segment van een cirkel. Deze vorm is 
niet bewust gepland maar was het resultaat van 
de vroegere landontginningen. Na de grote stads-
brand van 1438 werden tonnen puin en bouw-
resten op het marktveld gestort. In 1448 kon de 
bouw van het stadhuis beginnen.

Het nieuwe stadhuis moest vrijstaand zijn en 
 laten zien dat de stad met ongeveer 20.000 
 inwoners belangrijk was. De gevels werden uitge-
voerd in kalksteen en de binnenmuren werden 
opgetrokken in baksteen die daarna gepleisterd 
werd. Voor het dak werd 33.000 leien gebruikt.
Al snel na de bouw begon het stadhuis te verzak-
ken. De stadstimmerman moest regelmatig niet 
meer sluitende deuren en ramen passend maken. 
De constructie van de kelders was niet berekend 
op het enorme gebouw. In 1517 werd een nieuw 
gewelf gebouwd, een meter hoger dan het oude. 
Als gevolg van deze ingreep moest ook de zolde-
ring van het vertrek boven de vleeshal worden 
opgevijzeld. Het niveauverschil is ontstaan na 
deze verbouwing. In 1603 kreeg stadsbeeld-
houwer Gregorius Cool opdracht tot de bouw van 

1

het bordes. Aan het eind van de 17e eeuw 
werd het stadhuis gemoderniseerd en de 
trapgevel aan de achterkant vervangen door 
een tuitgevel. In de volgende eeuwen werd 
regelmatig aan het stadhuis gesleuteld.
Tijdens de restauratie van 1947-1952 werden 
onder andere de roodwitte luiken aange-
bracht en geschilderd in de stadskleuren.
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De Donkere Sluis 
Dubbele Buurt

Samen met die sluis kreeg de Donkere Sluis een 
belangrijke functie bij het schoonspoelen 
 (schuren) van de grachten. Als het IJsselwater een 
hoge stand bereikte, werd de sluis gesloten en 
het water in de haven gelaten. Na sluiting van de 
Havensluis en opening van de dubbele deuren 
ontstond door waterdruk sterke stroming die het 
waterstelsel schoonspoelde.

De sluis was bij de schippers berucht vanwege 
lang oponthoud. Sinds de overheid bepaalde 
vaarwegen verplicht stelde, waren de schippers 
gedwongen een vaste route te volgen. Eigenaars 
van winkels en bedrijven langs de vaarroute 
 hadden belang bij de stagnatie van schippers. 
 Gedurende het wachten op doorvaart konden er 
reparaties aan boten verricht worden en werden 
voorraden aangevuld. 

Tijdens het Ontzet van Leiden in 1574 vormde de 
vertragende doorvaart in Gouda een obstakel 
voor oorlogsschepen. Prins Willem van Oranje 
drong er daarom bij het stadsbestuur op aan een 
tweede sluis te bouwen. De Mallegatssluis kwam 
er in 1577, maar alleen militaire schepen mochten 
daar gebruik van maken.

2

De Donkere Sluis is niet bij de ingang van de 
haven gelegd, maar enkele honderden meters 
naar binnen, in de dam in de Gouwe. De sluis 
die oorspronkelijk één deur had, fungeerde 
tevens als kering van het zeewater. Tot 1615 
was hier de invloed van eb en vloed nog 
merkbaar. Rond die tijd werd bij de Holland-
sche IJssel de Havensluis aangelegd. 
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Catharina Gasthuis 
Oosthaven 9

Het Sint-Catharina Gasthuis had sinds het einde 
van de veertiende eeuw als primaire taak het 
 herbergen van reizigers en de zorg voor Goudse 
armen en zieken. De passanten- of gasthuizen 
hoorden bij de kerk: reizigers konden hier voor 
een nacht een bed krijgen. 

Het oudste document waarin het gasthuis als 
Hospitaele van der Goude wordt vermeld, dateert 
van 1302, maar in de archieven vanaf het midden 
van de veertiende eeuw komen ook de namen 
Gasthuus van der Goude en Gasthuis van Sint 
 Cathrijne (na 1367).

In het huishoudelijk reglement van 1671 valt te 
 lezen dat de ziekenmeiden voordat zij ’s ochtends 
aan het werk gingen, sterke drank kregen ‘tegen 
de quade reuck’ die op de zalen hing. In functie 
was het voor hen absoluut verboden om een stap 
buiten de deur te zetten.

Pas in 1910 werden de zieken overgebracht naar 
het nieuw gebouwde Van Itersonziekenhuis. Het 
gasthuis bleef in gebruik als bejaardenhuis tot 
1938. In 1947 kreeg Het Catharina Gasthuis de 
functie van museum. Als onderdeel hiervan kunt 
u cellen bezoeken onder het koorgedeelte van de 

kapel. Op deze plek vindt u dolcellen waar 
krankzinnigen (dollen) werden opgeborgen 
vanaf 1600. Het toegangspoortje waardoor 
u de museumtuin binnenkwam deed ooit 
dienst als entree naar het leprooshuis van 
Gouda aan het Nonnenwater.

Lastige patiënten
In het Catharina Gasthuis hield een college 
van gasthuismeesters toezicht op lastige 
personen die zich schuldig maakten aan 
‘veel gewelts ende onsedelicheit in den 
gasthuse’. In 1447 bedacht het college een 
wel heel bijzondere maatregel om de boos-
doeners te straffen. Er werd een paal neer-
gezet die uitstak over het water. Aan het 
uiteinde werd de schurk in een mand 
 gehangen. De onverlaat bleef daarin zitten 
‘also lange als sij henselve mit enene messe 
affsnijden ende vallen in het water’.

3



42

Metaheerhuis 
Oosthaven 31a (achter 31)

Op het achtererf van Oosthaven 31 staat een huis-
je uit 1899 ontworpen door architect J. Sliedrecht. 
De bouw van het huisje hing samen met de 
 vestiging van een tehuis voor bejaarde Joodse 
mannen en vrouwen. In 1893 kocht het Israëlitisch 
Armbestuur het pand van zeepziederij De Hamer 
van de firma Viruly, om er een onderkomen voor 
bejaarden te maken.

Het gebouwtje, uit geel metselwerk opgetrokken, 
is een zogenaamd metaheerhuis: een huis der 
 reiniging ten behoeve van het Joodse begrafenis-
ritueel. Het woord is afgeleid van het Hebreeuwse 
téhoor, dat rein betekent. In de Joodse traditie 
moet een overledene binnen 24 uur begraven 
worden. Tot die tijd wordt het lichaam van de 
overledene in het metaheerhuis bewaard. Het 
wordt niet meer aangeraakt behalve door de 
 leden van het chewre die het lichaam ritueel 
 reinigen en onder het uitspreken van gebeden 
aankleden en in de kist leggen.

In 1943 kreeg de directrice, mevrouw S.R. Teixeira 
de Mattos, bevel om de bejaarden gereed te 
 maken voor vertrek. Zij en ook andere in Gouda 
wonende Joden werden via Westerbork afgevoerd 
naar concentratiekamp Sobibor. Mevrouw Texeira 
de Mattos, de enige overlevende heeft in 1994 het 
Metaheerhuis heropend als gedenkplek. 

Achter de voormalige  synagoge was 
ooit een  timmermanswerkplaats voor 
kosjere doodskisten aan de Naaier-
straat. Een doodskist is pas koosjer als 
er geen metaal of dierlijk materiaal in 
is verwerkt. Lijm werd vroeger 
 gemaakt van dierbotten en beender-
lijm is dus onrein. Een rabbi zag er op 
toe dat de kisten niet gespijkerd en 
gelijmd maar met houten toognagels 
in elkaar werden gezet.

4
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Molen ’t Slot 
Punt 17

Molen ’t Slot is letterlijk gebouwd op de restanten 
van het kasteel van Gouda dat in 1577 werd 
 gesloopt. Al in 1581 verleende de stad rechten 
voor de bouw van een molen op deze prima hoog 
gelegen plek aan het water. 

Die korenmolen deed zijn werk totdat een brand 
op eerste paasdag 1831 de molen volledig in de 
as legde. Het jaar daarop verrees de huidige 
 ronde stenen stellingmolen. Ondanks de forse 
vlucht doet de molen door de smalle romp en de 
vele bomen in de omgeving klein aan. 

Gouda had veel molens binnen de gemeente-
grenzen van Gouda. Er resteren er nu nog drie. In 
 Nederland bestaan twee soorten molens: de 
windmolens voor afwatering en industriemolen 
voor de bewerking van producten, zoals Molen ’t 
Slot doet.

De gemeente Gouda kocht de molen in 
1962, waarna restauraties volgden in  
1964-67 en 1976. In 2003 is de fundering 
grondig herzien en in 2005 is het nodige 
molen makerswerk uitgevoerd, waaronder 
de  grotendeels vernieuwing van de staart. 

Het oorspronkelijke molenaarshuis, waarin 
tegenwoordig de molenaar woont, is tegen 
de molen aangebouwd. Qua inrichting is de 
molen nog geheel toegerust voor het op 
windkracht malen van granen.  Vrijwillig 
 molenaar/bewoner Henny  Noorlander zet 
het wiekenkruis en de maalinrichting nog 
regelmatig in werking.

5
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De Houtman 
Houtmansplantsoen

Pas in 1876 was er een initiatief om een monu-
ment voor hen op te richten met een geldwer-
vingsactie. Er bleken ook tegenstanders te zijn 
van het plan vanwege het niet geheel onbespro-
ken gedrag van Cornelis. 

Het monument kwam er toch na een in 1879 uit-
geschreven prijsvraag. Franciscus Xaverius 
Stracké (1850-1888) ontving er 100 gulden voor en 
na voltooiing van zijn werk 2000 gulden. Bij de 
onthulling hield ds. J.N. Scheltema een lange 
 toespraak die hij beëindigde met de woorden: 
‘Men ontblote thans het monument en make het 
zichtbaar voor ons aller ogen’. Er kwam een 
 natuurstenen  afgeplatte obelisk tevoorschijn. 

De schepen droegen de  
namen Mauritius,  
Amsterdam, Hollandia en 
Duyfken. De scheepsboegen 
zijn van brons. 

6

In het Houtmansplantsoen dat zijn naam 
ontleent aan de gebroeders De Houtman 
staat een gedenkteken uit 1880 ter gedach-
tenis aan deze Goudse broers. 

Cornelis (ca. 1565-1599) en Frederik De 
Houtman (1571-1627) waren afkomstig uit 
een Goudse familie. Zij vertrokken naar 
 Amsterdam van waaruit zij in de jaren 1595 
tot 1597 scheepsreizen naar Oost-Indië 
 leidden. Tijdens een reis met als einddoel 
Atjeh werd Cornelis vermoord en Frederik 
gevangen genomen. In 1602 keerde hij terug 
in Nederland en een jaar later trad hij in 
dienst bij de VOC. 
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GOUDasfalt 
Gouderakse Dijk 32

Staande op de dijk kijkt u uit over de Hollandsche 
IJssel. Aan de overzijde herinneren de stalen en 
betonnen staketsels aan een verdwenen industrie. 
In 1930 werd hier de NV Koudasfalt opgericht. Het 
terrein werd gehuurd van de Stearine Kaarsen-
fabriek. 

In de jaren dertig van de vorige eeuw rukte het 
autoverkeer op. Er ontstond behoefte aan meer 
verharde wegen. Voor de afdichtlaag werd onder 
andere Carpave gebruikt (Cold Asphalt Road 
 Pavement), een Engelse vinding die in licentie in 
Nederland werd gemaakt. Koudasfalt in Gouda 
produceerde Carpave dat werd gemaakt door het 
verwarmen van zand en steenslag. Deze werden 
vervolgens gedroogd, op temperatuur gebracht 
en gemengd met bitumen en vulstof. In 1935 pro-
duceerde de Goudse installatie 4000 ton per jaar. 
 Koudasfalt had een ongunstige reputatie 
 vanwege de herrie en stankoverlast.

7

In 2013 werd de productie onverwacht 
 gestopt. Het terrein werd eind 2014 aan-
geboden aan de gemeente Gouda. Een 
groep betrokken Gouwenaars kwam direct 
in actie. Volgens de initiatiefnemers van 
GOUDasfalt, het burgerinitiatief dat 
 verantwoordelijk is voor de exploitatie en 
ontwikkeling van het terrein, kan deze plek 
de binnenstad aanvullen. Het wordt een 
plek waar altijd wat te doen is en te beleven 
valt. Een plek om steeds naar terug te 
 komen.

Neem voor een bezoek aan dit terrein het 
pontje de GEIN dat vertrekt vanaf de kade.
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Schipperswachtlokaal 
Schielands Hoge Zeedijk 1

In september 1992 kon het herstelde wachthuis 
als (koffie)lokaal in gebruik genomen worden. 
Daarmee kreeg het de oorspronkelijke functie als 
wachtlokaal terug. 

Gouda is altijd berucht geweest vanwege de 
wachttijden bij de doorvaart door de Goudse 
 sluizen. Dat had o.a. te maken met het feit dat er 
hoofdzakelijk rond laagwater geschut kon 
 worden. Ondanks de bouw van de  Mallegatsluis 
buiten de stadsmuren nam de scheepvaart zó toe 
dat de schippers toch nog lang moesten wachten. 
Het ging om tienduizenden schepen per jaar! 
De drankzucht onder de wachtenden was dusda-
nig van aard, dat de Nederlandsche Vereeniging 
tot Afschaffing van Alcoholische Dranken, zich in 
1923 geroepen voelde tot beheer van het wacht-
lokaal. De beheerder zag vanaf 1936, na de 
 opening van de nieuwe grote Julianasluis veel 
 veranderen: alle doorgaande vaart passeerde 
toen Gouda op afstand. De klandizie van het 
wachtlokaal nam sterk af. 

Tot ongeveer 1975 bleef dit als koffiehuis 
 bestaan, daarna afgewisseld met een winkeltje en 
een kunstenaarsatelier. Het pand heeft nu 
 opnieuw een horecabestemming.

Dit gebouw uit 1912 staat sinds 1980 op de 
gemeentelijke monumentenlijst. In 1992 
mocht de Stichting Binnenhavenmuseum 
Turfsingel het vervallen gebouwtje voor de 
symbolische som van één gulden kopen met 
de plicht het te restaureren. 

 Op weg naar de Oude Begraafplaats 
loopt u langs Croda. Hier staan vijf kers-
verse gemeentelijke monumenten. De  
ANWB-borden geven uitleg. Het Viruly- 
gebouw is uit 1917. Het Directiegebouw 
(niet open) heeft tekeningen van Toorop: 
 reproducties zijn te zien zijn op de muur. 
Loop door in de richting van de hoge 
Schoorsteen, aan uw rechterhand ziet u de 
Keermuur en de Loods op de Schielands 
Hoge Zeedijk aan de overkant van de weg. 

8



47

Oude Begraafplaats 
Prins Hendrikstraat 1-3

Boven de entree van het gebouw prijkt het 
 opschrift ‘memento mori’. U betreedt hier wel 
 degelijk een dodenakker, geen park! Zowel de aula 
 (circa 1840) als het smeedijzeren toegangshek 
staan op de Rijksmonumentenlijst, terwijl de Oude 
Begraafplaats zelf een gemeentelijke monument 
is. Deze status sinds 1997 is mede te danken aan 
de inzet van de Werkgroep Behoud Oude 
 Begraafplaats Gouda. 

De begraafplaats dateert uit 1832 en telt circa 
2000 graven. Van 1832 tot 1978 is deze in gebruik 
geweest. Vanaf 2002 mocht de grond een andere 
bestemming krijgen, maar het idee om er een 
 parkeerplaats voor Uniqema (nu Croda) van te 
maken, sneuvelde.

Uit inventarisatie is gebleken dat op deze plek 
 zeker 200 kindjes naamloos en zonder grafsteen 
begraven liggen. Er is een gedenkteken opgericht 
om deze kinderen te eren. De maakster van het 
kunstwerk had als uitgangspunt de gedachte dat 
de hemel weerspiegelt in het glasschilderij zodat 
de afbeelding samenvalt met de hemel. 

Enkele Goudse prominenten die hier begraven lig-
gen zijn: oud-burgemeester IJzendoorn en kunst-

schilder D.J. van Vreumingen. Malva, het 
dochtertje van de Chileense dichter Pablo 
Neruda, vond hier ook een rustplaats. 
 Andere Goudse namen die je hier tegen-
komt, mits niet overwoekerd, zijn Goede-
waagen, Van Iterson, Noothoven van Goor, 
Jonker, Kamphuizen, Endenburg en Grendel. 
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 Vergeet niet in het 
blauwe baarhuisje te 
 kijken. Het verhaal gaat 
dat het touw, verbonden 
aan de klepel van een klok 
een opgebaarde persoon 
die toch niet overleden 
bleek, de mogelijkheid gaf 
hierover alarm te slaan.
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Museumhaven 
Vest 50

In 1990 kreeg Gouda een museumhaven als vierde 
stad in Nederland. Het is een historisch verant-
woorde representatie van hoe bedrijfsvaartuigen 
er vanaf 1880 uitzagen. Er zijn twintig vaste plaat-
sen en daarnaast plekken voor passantenboten. 

De aanwezige schepen zijn van verschillende 
 typen en uit alle delen van Nederland. Ze werden 
allemaal gebouwd als bedrijfsvaartuig, geschikt 
voor de vaart over de Zuiderzee, de Waddenzee 
en langs de kust. 

In de periode na de Tweede Wereldoorlog kwam 
er meer behoefte aan grotere vrachtcapaciteit, 
waardoor traditionele kleine schepen concurren-
tie kregen. In 1966 kwam er een sloopregeling 
waarmee de verouderde vloot afgestoten kon 
worden. Met de oprichting van de Landelijke 
 Vereniging tot Behoud van het Zeilend Bedrijfs-
vaartuig in 1974 (kortweg: Het Historisch 
 Bedrijfsvaartuig) ontstonden museumhavens die 
een belangrijk deel van de cultuurhistorie van een 
stad bewaren.

Tot ver in de negentiende eeuw was de binnen-
vaart regionaal georganiseerd. Schepen waren 
vooral van hout en met 30 ton laadvermogen 
mocht je er wezen! Schippers van buitenaf die 
moesten wachten bij de Mallegatsluis lieten zich 
op een wachtlijst zetten, waardoor zij in de 
 tussentijd gelegenheid hadden om vracht te 
 verwerven. 

De Havendagen Gouda vinden om de twee jaar 
medio juni plaats, een evenement dat iets laat 
zien van de bedrijvigheid rondom de haven van 
weleer.

Doelstelling is oudhollandse 
scheepstypen en de  
bijbehorende havensfeer in 
het Goudse stadsbeeld te  
behouden. Informatieborden 
op de kade geven uitleg. 
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De Roode Leeuw 
Vest 65

Ooit waren er veertig molens te tellen in het 
 Goudse stadssilhouet. Nu nog vier. Op een oude 
kaart uit 1649 staat op de huidige locatie een 
 molen getekend. De huidige stellingmolen werd in 
1727 gebouwd. Het jaartal 1771 dat op de baard en 
op het bovenwiel zichtbaar is, doet vermoeden dat 
in dat jaar werd verbouwd. Waarschijnlijk naar 
aanleiding van een catastrofale brand in 1769 of 
flinke stormschade.

In het begin van de twintigste eeuw wisselde de 
molen regelmatig van eigenaar. Medio jaren 
 twintig werd De Roode Leeuw aangekocht door de 
concurrentie, molenaar Galema van De Koren-
bloem aan de Vest. Deze bood in 1926 vervolgens 
de molen voor de sloop te koop aan. De gemeen-
te Gouda was alert en kocht in het kader van 
 ’behoud van het stedenschoon’ het object meteen 
aan. 

In 1927 werd een restauratie uitgevoerd, maar de 
molen kwam niet in bedrijf. In de hongerwinter 
1944-1945 werd de Roode Leeuw een doelwit voor 
houtroof, vanwege een groot gebrek aan brand-
hout. Tot de volgende restauratie in 1968 was de 
molen inwendig leeg. 

In 1985 werd de fundering opgevijzeld, 
waardoor de molen weer recht stond. In 
combinatie met compleet nieuw binnen-
werk was doorstart naar een ambachtelijk 
korenmolenaarsbedrijf mogelijk. 

De molenaar maalt, plet, 
mengt en zeeft graan voor de 
eigen winkel direct naast de 
molen. De Roode Leeuw is 
daarmee één van de laatste 
professionele, ambachtelijke 
maalderijen in de hele 
 Randstad.
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Garenspinnerij 
Turfsingel 34

In 1861 stond hier de voorloper van de Goudse 
Machinale Garenspinnerij in de vorm van een 
 houten loods. De machinefabriek was een van de 
succesvolste Goudse bedrijven in deze periode. 
Vezels als hennep, vlas en jute werden verwerkt 
tot eendraadsgarens. 

Aan het einde van de negentiende eeuw werkten 
hier 400 mensen, ook kinderen vanaf zeven jaar. 
Door het verbod op de kinderarbeid voor kinde-
ren beneden de 12 (Kinderwet van 1874) stegen 
de loonkosten. In 1896 vond er uitbreiding van 
het bedrijf plaats. Die extra activiteit leverde in 
de omgeving hinder op, de omwonenden klaag-
den over het “toewaaien van fabrieksafval en stof 
uit het hekelhok”. 

Ondanks de stijgende prijzen van grondstoffen en 
hogere loonkosten, was het een succesvolle 
 onderneming: in 1901 kwam er een dynamolokaal 
bij en in 1906 een ijzeren watertoren. Het complex 
is na een hevige brand in 1917 ingrijpend 
 verbouwd. Het grootste deel van de gebouwen 
dateert uit die tijd. In 1950 is het personeels-
bestand door automatisering en de opkomst van 
synthetische grondstoffen ingekrompen tot 40 
man. In 1961 verkreeg het bedrijf ter gelegenheid 
van het honderdjarig bestaan het predicaat 
 Koninklijk. In 1981 is de productie verplaatst naar 
Waddinxveen. 

De Garenspinnerij is nu een gemeentelijk monu-
ment: bekijk het interieur met interessante details 
zoals gekleurde tegeltableaus en laat u verrassen 
door de moderne toepassing die de vestiging van 
het Cultuurhuis mogelijk maakte zonder het 
 monumentale karakter aan te tasten. 

 Als u de Turfsingel oversteekt, bedenk 
dan dat er tot 1972 hier een veerpont lag die 
Korte Akkeren met de binnenstad verbond.
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Herenhuis 
Turfsingel 70

Een gemeentelijk monument dat in 2017 aan een 
grondige verbouwing onderworpen wordt, is dit 
herenhuis uit 1875. Rond 1963 werd het gebruikt 
door de directeur van de naastgelegen machine-
fabriek Sas, een pand dat overigens geen 
 monumentstatus heeft. De laatste bewoner verliet 
Turfsingel 70 omstreeks 1984, waarna de woning 
er decennialang roemloos bij heeft gestaan. 

De hal was voorzien van een marmeren vloer met 
een eikenhouten trap. Naast deze trapopgang 
hing een tegeltableau uit 1946 met portret van de 
toenmalige directeur de heer A.J. Sas. Dit kera-
miektableau, vervaardigd door plateelfabriek 
Goedewagen, werd gemaakt in opdracht van de 
werknemers ter gelegenheid van het vijftigjarig 
jubileum van de machinefabriek. Nu in bezit van 
de opvolgers van Sas in Alphen aan den Rijn.

Begin 1943 zijn vanuit dit huis Joden weggevoerd 
die vermoedelijk zijn omgekomen in Auschwitz. 
Het gaat niet om de familie Pannevis, eigenaar, 
maar om mensen die inwoonden. Een andere 

 catastrofale gebeurtenis waar de familie 
mogelijk getuige van is geweest, was de 
nachtelijke brand in molen de Korenbloem 
in 1949 aan de overzijde van de singel. 
 Molen de Korenbloem op de hoek Vest/ 
Verlorenkost ging in vlammen op; het moet 
een luguber schouwspel zijn geweest, die 
vlammende molen weerspiegeld in het 
 water.

 Dit is het einde van de wandeling.  
Ga terug via de ophaalbrug naar het  centrum 
of rechtdoor en linksaf via de Kattensingel 
naar het station.
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Gouda smaakt naar meer

Lof der Zotheid met Erasmus op 14 oktober

Gouda bij Kaarslicht op 15 december

Thematische stadswandeling 

Wereldberoemde glas-in-loodramen in de Sint-Jan

Miniatuurstad Gouda anno 1562 in het museum

Groene wandtapijten in het stadhuis



Er zijn zoveel redenen om Gouda nog eens te bezoeken. Voor liefhebbers van 
 cultuur en historie is er altijd wat te beleven in een van de oudste steden van  
Holland. Veel monumenten zijn ook na Open Monumentendag geopend.  
Kijk voor een actueel overzicht van evenementen op www.welkomingouda.nl 

Concerten in parken en kerken 

Goudasfalt aan de andere kant van de IJssel

Gouda Waterstad in juni van de oneven jaren

Kaasmarkt op donderdag in de zomermaanden

Goudse keramiekdagen op Hemelvaartdag

Open Monumentendag 2018 op 8 september





Sponsors:
Alpha Makelaardij  Den Hoed Aannemers Dupree Makelaardij o.g

Klaproos Punselie Biscuit House  Rabobank

White House Development

Al ruim 25 jaar creatief communicatie ontwerp in druk-
werk en websites. Met passie voor letters, ambachtelijk 
drukwerk èn Gouda.

Marconistraat 68x Gouda
Telefoon (0182) 54 70 40
Internet www.vandijkgouda.nl

AL MEER DAN 100 JAAR 
TOPKWALITEIT WAAR
U OP KUNT BOUWEN!
BOUW, VERBOUW EN RESTAURATIE

Vele bouwwerken zijn de afgelopen 100 jaar door ons gebouwd, 

verbouwd of gerestaureerd. Ons geheim? Expertise, zorg en 

toewijding. Samen met u creëren we omgevingen om te wonen, 

te werken of te recreëren. Hoe kunnen wij u van dienst zijn?

Stichting Open Monumentendag Gouda bedankt haar sponsors 
en begunstigers voor hun financiële en/of materiële bijdragen:

Sponsors:
2PK.NL ontwerp en typografie                         Bouw- en aannemersbedrijf Th.J. van Dijk

Open Monumentendag is mede mogelijk 
gemaakt door de gemeente Gouda



MONUMENTENSTAD.NL


