
Typische waterstad
Vanouds is Gouda een typische waterstad, gunstig gelegen aan de 
samenvloeiing van Gouwe en IJssel. Als gevolg van het doortrekken 
van de Gouwe tot aan de Oude Rijn, al voor 1233, kreeg Holland er 
een nieuwe en belangrijke noord-zuidverbinding bij.
Toen graaf Floris V op 19 juli 1272 aan Gouda stadsrechten 
verleende, was een van de belangrijkste privileges de vrijstelling van 
tolgeld voor eigen schepen en goederen. Al in de 13de eeuw was men 
begonnen met de aanleg van dijken en de bouw van sluizen in de 
Gouwe. De Donkere Sluis in Gouda (aan het begin van de Haven) 
was bij de schippers berucht om het lange oponthoud. Daarin kwam 
pas verbetering toen in 1436 in de Gouwe het Amsterdams Verlaat 
werd gebouwd. De steden Alkmaar, Amsterdam, Edam, Haarlem, 
Hoorn, Leiden, Medemblik en ook Gouda zelf brachten hiervoor de 
nodige gelden bijeen. 

Vaste route
Omdat de overheid bepaalde vaarwegen verplicht stelde, waren 
de schippers gedwongen een vaste route te volgen. Om van 
Dordrecht naar Amsterdam te varen gingen de schippers via de 
Hollandsche IJssel, de Gouwe, de Oude Rijn, de Braasemer- en de 

Haarlemmermeer, het Spaarne en het IJ, opdat de graaf van  
Holland zijn inkomsten uit de tollen zou verkrijgen. Voor Gouda  
en Haarlem vormde die verplichte route een zekere, maar  
bescheiden bron van welvaart.

Tweede sluis
Veel eigenaars van winkels en bedrijven langs de vaarroute door 
Gouda hadden, in tegenstelling tot de schippers, geen bezwaar 
tegen het lange oponthoud; het kwam hun omzet ten goede. De 
schippers hadden volop tijd om aan wal te gaan en daar hun 
levensmiddelenvoorraad aan te vullen, andere inkopen te doen  
of de noodzakelijke reparaties aan hun schepen te laten verrichten.
Tijdens het ontzet van Leiden in 1574 vormde de vertragende 
doorvaart in Gouda een obstakel voor de oorlogsschepen.  

Prins Willem van Oranje drong er daarom bij het stadsbestuur  
sterk op aan een tweede sluis te bouwen (de Mallegatsluis). Deze 
kwam er in 1577. Handelsschepen mochten van deze voorziening 
echter geen gebruik maken, zij waren verplicht door de stad te varen. 
Dit verbod werd pas in 1598 opgeheven, onder voorwaarde dat de 
schepen 36 uur te Gouda bleven liggen.

DE SCHEEPVAART, BRON VAN BESTAAN
(naar Henny van Dolder, Tidinge)

Havenverhalen...
Foto Hermen Buurman

Rondwandeling langs de Westhaven en Oosthaven van Gouda

Grachtenpanden en hun verhaal



DE HAVEN, EEN DER OUDSTE STRATEN
vervolg tekst voorzijde

Julianasluis
In 1795 kwam een einde aan dit systeem. Het was voor Gouda 
afgelopen met de verplichte doorvaart via Haven en Gouwe. Met het 
gereed komen van de Julianasluis en het Gouwekanaal kwam in 1936 
ook een einde aan de scheepvaart door de Goudse grachten.
Tot in het begin van deze eeuw was de Veerstal nog een voorbeeld 
van bedrijvigheid.

 De hier gevestigde zakenlieden, 
zoals sigarenwinkelier, kapper, 
zeilmaker, kruidenier, bakker, 
slijter, cafehouder enz., hadden 
zelfs toen nog veel betekenis voor 
de schippers.  
Pas toen het wegvervoer op grote 
schaal zijn intrede deed, kwam 
hierin verandering.

Het is niet verwonderlijk dat aan een zo drukke vaarroute al spoedig 
sprake was van bebouwing. Aanvankelijk bestond deze uit houten 
huizen met een rieten dakbedekking, maar nadat Gouda in 1361 en 
1438 nagenoeg geheel door branden was verwoest, drong het stads-
bestuur er bij de bewoners op aan om bij de herbouw van hun huizen 
dakpannen te gebruiken in plaats van het zeer brandbare riet. Op een 
begroting uit het jaar 1514 werd hiervoor 100 pond uitgetrokken. 
De Goudse elite vestigde zich aanvankelijk bij voorkeur aan de 
Peperstraat en in mindere mate aan de Spieringstraat. Pas in de 17de 
en 18de eeuw kochten veel notabelen aan beide zijden van de Haven 
kleine huizen op en lieten ze verbouwen tot voornaam ogende patri-
ciërshuizen. Achter de statige voorgevels bleven echter vaak grote 
delen van de oorspronkelijke percelen intact, zoals aan de achterzijde 
van sommige huizen nog is te zien (Oosthaven 37 “Regina”). Dit 
leidde in het interieur vaak tot een onregelmatige verdeling van de 
vertrekken, toegankelijk gemaakt door trapjes en opstapjes.
De huizen droegen soms merkwaardige namen, kenbaar gemaakt 
door een gevelsteen of uithangbord (1606: daar “Antwerpen” 
uitsteekt.) Op deze wijze waren de toen nog ongenummerde huizen 
ook herkenbaar voor de velen in deze tijd die niet konden lezen of 
schrijven! Soms veranderde een naam, al naar gelang de aard van het 
bedrijf dat zich in het pand vestigde. In 1768 werd het gebruik van 
uithangborden verboden, omdat ze het verkeer hinderden. Voor 1750 
sprak men van “van der Havenen”. Daarna kwam de naam Oost- en 
Westhaven in gebruik.

TEN GELEIDE
Deze rondleiding langs de Haven kwam tot stand niet alleen  
omdat er veel mooie panden staan, maar ook omdat achter de 
voordeuren veel mooie verhalen leven. De rondleiding is niet 
volledig. Het is een greep uit de vele noemenswaardige zaken die 
zich vaak achter die voordeuren afspeelden. De inhoud is niet op 
waarheid gecontroleerd.

          De ‘Parels van de Haven’ (de monumentaalste panden) 
worden alleen met naam en huisnummer aangegeven. Deze panden 
hebben een eigen toelichting op de gevel (de bruine borden van het  
ANWB-fonds). 

Stadsjagt van Gouda
Naast de vele vrachtschepen 
lag in de haven regelmatig 
het Stadsjagt van Gouda 
afgemeerd. De gemeente 
heeft er in de loop der 
eeuwen drie laten bouwen. 
De laatste was het bekende Groote Stadsjagt van de Heeren 
Burgemeesteren en Regeerders der Stad Gouda, een zogenaamd 
“trek- of binnejagt” gebouwd in 1769 naar bestek van en door 
de destijds zeer bekende scheepsbouwmeesters P. van Swijndregt 
te Rotterdam. Van dit schip zijn het bouwbestek, de bouwsom, 
de Goudse toezichthouder, de volledige inventaris volledig en 
gedetailleerd bekend en is het monumentale siersnijwerk van de 
achterspiegel, voorstellende het stadswapen, in de trouwzaal van 

het Stadhuis geëxposeerd. 
Tevens is veel bekend over 
de ontwerpen en bouwwijzen 
van van Swijndregt dankzij de 
archieven van de bouwmeester  
in de scheepvaartmusea te 
Rotterdam en Amsterdam.
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 Oostenrijck (1638)
 Wie vanaf de Markt naar de Westhaven loopt, ziet als eerste de
 ruime gevel van ‘het Bespaarhuis’ op de hoek van de Hoge 
Gouwe en de Westhaven. Drie kleinere panden zijn in de jaren 
aaneengesmeed tot een groot pand met een indrukwekkende voorgevel. 
Wie een blik naar binnen werpt, ziet dat de binnenmuren merkwaardig 
schuin lopen. Geen wonder want eind 1800 vond men de bocht Hoge 
Gouwe - Westhaven te krap. Dat werd eenvoudig opgelost door de hoek 
er diagonaal vanaf te snijden en er een nieuwe monumentale gevel voor 
te plaatsen. Hierdoor werd het pand ‘bespaard’ voor de sloop.

 De Landtman (1622) 
 De Blauwe Knoop
 De bekende theoloog en filosoof 
doctor Alexander Comrie is in maart 
1773 een van de bewoners geweest van 
dit pand. Van 1909 tot 2001 is het een 
etablisement van wat we nu de Blauwe 
Knoop zouden noemen. De blauwe 
knoop op de jas was het symbool van de 
strijd tegen het overmatig drankgebruk.

 ’t IJzer (1580)
 De geschiedenis van vele panden uit de haven is in dit pand  
 fraai zichtbaar. De grote tongewelf kelder stamt uit 
de 15de eeuw. Uit de 16de eeuw zijn in het hele pand moer- en 
kinderbintconstructies aanwezig. De voorgevel, voorkamer en gang 
zijn in de 18de eeuw veranderd in de Lodewijk XIV-stijl, zoals de 
sierlijk gesneden kroonlijst met vier consoles , een gewelfconstructie 
in het gangplafond voor een lantaarn, een houtsnijwerk van een 
levensboom boven de binnendeur, en een houten lijstenplafond. 
Op de eerste verdieping zijn bijzondere sjabloonschilderingen 
tevoorschijn gekomen. Bekende bewoners waren in 
de 18de eeuw de burgemeesters 
Dirck Daniel de Kedts Houtman 
en Marcellus Bisdom van Vliet.  
Het huis was  in de 60-er jaren enige 
tijd in gebruik als ziekenhuis. Op 
de bovenste verdieping waren 
16 bedden van de kraamafdeling 
en op de begane grond was de 
EHBO ingericht. Thans is het pand  
als winkel/woning in gebruik en dus  
gedeeltelijk voor publiek toegankelijk.

De NCGOV (Nationale Christelijke 
Geheelonthouders Vereniging) vestigde 
 er onder andere Hotel ‘Het Blauwe Kruis’. 
In 2001 sloot dit laatste Blauwe Knoop 
hotel haar deuren en werd het Restaurant 
Scheeps. Meer marine-blauw dus.

 Den Soeten Inval (1622)
 In 1828 vestigde Adrianus van Iterson, zich voor het eerst  
 als apotheker aan de Westhaven. In 1858 werd hij mede-
oprichter en directeur van de Stearine Kaarsenfabriek Gouda. Het 
begin van de Goudse kaarsen die over de hele wereld bekend zouden 
worden, tegenwoordig beter bekend als Uniqema of Croda.

In 1937 werd het apothekerspand verkocht aan Gerhard Adriaan 
Winfried Joachim Olaf Emanuel (G.A.W.J.O.E.) Paris uit Middelburg. 
Paris was een zeer inventieve, maatschappelijk betrokken en 
markante apotheker. Paris was tevens een amateur filmer die de eerste 
bevrijdingsmomenten in 1945 van Gouda op film vastlegde.
Paris publiceerde veel in het Pharmaceutisch Weekblad. Het bekendst 
is echter zijn actie betreffende “autorijden en medicijnen” geweest. 
Paris vond de toestand “dermate alarmerend” dat hij besloot een 
aantal geneesmiddelen 
bij aflevering te voorzien 
van een etiket. Dat 
etiket was de voorloper 
van onze gele sticker 
en bevatte een auto 
binnen een rode cirkel 
met daarbij de tekst:  
“Rijdt niet zelf met een 
wagen, zonder eerst uw 
arts te vragen”.
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Tijdens een van de vele 
aanpassingen van het pand  
liet hij de afbeelding van de  
plant Eenbes (Paris quadrifolia), 
een verwijzing naar zijn eigen 
naam, op de gevel schilderen. 
Inmiddels heeft het pand zijn 
oorspronkelijke naam weer 
terug. Olaf Paris overleed op  
6 oktober 1987. In dat jaar werd  
Pieter Neumann volledig eigenaar  
van apotheek Paris. In 1988 is 
de apotheek onder de naam 
Neumann naar een moderner 
onderkomen verhuisd. Daarna 
zijn er plannen geweest om er 
het Nationaal Farmacuetisch 

Museum te vestigen. Dat vestigde zich uiteindelijk in de Moriaan 
(Westhaven 29). De inrichting van de Apotheek is tot nu toe behouden 
gebleven en doet na beperkte aanpassingen dienst als keuken. 

	 HJ	Nederhorst
 Tijdens 3 verbouwingen in het huis een paar jaar geleden zijn 
 verschillende zaken tevoorschijn gekomen. Op een verborgen 
plek achter de suitedeuren werd in 1998 een Joods keppeltje gevonden. 
Het verhaal gaat dat hier Joodse onderduikers hebben gezeten. 
Bij de laatste verbouwing op de eerste verdieping werd een plankje 
gevonden met in krulletters:
“Gouda 12 October 1898, A.v.d. Klein – G.H. Hordijk, Herbouwt voor 
den Heer Schim v.d. Loef door H.J. Nederhorst uitvoerder A.v.d.Klein” 
H.J. Nederhorst was rond 1900 in Gouda een zeer bekend Bouwer/
Architect. Vele huizen aan de Haven werden door hem ontworpen  
en gebouwd. Zie bijv. Westhaven 38. Later werd Nederhorst 
overgenomen door de BAM waardoor dit een echt Gouds bedrijf 
genoemd mag worden. 
Het huis is inderdaad gebouwd 
voor notaris Schim van der Loef. 
Hij had zijn eigen werkkamer aan 
huis en voor zijn cliënten een entree 
via de tuin en brug aan de hierachter 
gelegen Peperstraat.

 De Vlasblom  
 (1637)
 Voor velen de mooiste voordeur  
 van Gouda.

 De Zeepketel
 “De Zeepketel”, gebouwd na  
 de grote brand rond 1430, 
dankt zijn naam aan het feit dat 
het voorhuis in de 15e en 16e eeuw 
dienst deed als “zeeperij”, later ook 
wel zeepziederij genoemd. In een 
zeepziederij werd zeep gemaakt 
door dierlijke en plantaardige resten 
te koken en daarna te mengen met 
loog en pekel. In de kelder van “De 
Zeepketel” zijn nog enkele van 
de restanten van de zeepziederij 
overgebleven, zoals de pekelput en 
een pomp. In die tijd vervulde zeep, 
naast gebruik voor hygiëne, ook een 
belangrijke rol ter voorkoming van 
ziekten. Helaas was het gebruik niet 
zo frequent als tegenwoordig en ook 
niet voor iedereen betaalbaar.

 Het dubbeld Anker (1761)
 R.K. Meisjesschool en Kapel.

 Den Engel (1554)
 Dit pand werd al vermeld in het Hofstedengeldregister van 1397.  
 Het heette toen nog niet ‘de Engel’. Waarschijnlijk is het net als 
vele andere gebouwen in de oude binnenstad na de verwoesting door 
de binnenstadbranden in steen herbouwd. Deze herbouw is ten koste 
gegaan van de breedte van het buurhuis op nummer 16. Er zijn resten 
gevonden van houten muren die daar op wijzen. Voor de handelaar 
in doodskisten, die op nummer 17 zijn voorraad opsloeg, maakte het 
niet uit, want hij was de eigenaar van beide panden. Voor de huidige 
bewoners is het natuurlijk wel jammer. 
Vanaf 1554 komt men de naam ‘de Engel’ tegen, maar het is 
waarschijnlijker dat de naam al eerder aan het huis werd gegeven. 
Maria Thins, de latere schoonmoeder van de schilder Johannes 
Vermeer uit Delft begon namelijk in het pand genaamd de Engel in 
1622 een huishouden met Reynier Bolnes. Uit dat huwelijk werd in 
1631 Catherina de toekomstige vrouw van Johannes geboren.
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“Want als de schepen branden

In de Yssel voor der Gouw

En daarop stond grooten rouw

Soo is door Priestershanden

Tot uitblussingh van dit werck

’t Beeld gehaelt uyt Nood-Gods-Kerck

Met groot eerbiedigheyt

Omgangsgewijs-gewijs wierdt ’t Beeld geleydt

Buyten na Sint Ooloofs Huys

Waer nu is de Nieuwe Sluys

Als t’beeld daer was gekomen

En nu stil stondt voor het vyer

Soo hiel op des brandts geswier

Daer wierdt gheen schaa vernomen

Na dien tijdt noch eenich leedt

’t Vyer hiel op door ’s Maghets kleed

Terstond hiel op de vlam

Soodra daer in haer Mantel quam

Het Mirakel was gewrocht

En het Beeldt wierdt ’t huys gebrocht.

Want toen de schepen in 
de IJssel voor de Gouwe 
brandden, wat grote rouw tot 
gevolg had.

Toen is, om deze brand  te 
blussen, het beeld door 
priesters uit de Noodgodskerk 
gehaald 

Het werd met grote eerbied 
omgangsgewijs naar 
buiten gebracht tot het Sint 
Ooloofshuis ,waar nu de 
nieuwe sluis is.

Toen het beeld daar was 
aangekomen en het stilstond 
bij het vuur, toen hield de 
brand meteen op.

Er werd geen schade 
waargenomen.
En  nadien ook geen leed.

´t Vuur hield op door de 
mantel van de Maagd.

Terstond doofde de vlam
zodra het aan haar mantel 
kwam.
Het Mirakel had gewerkt
en het beeld werd thuis 
gebracht.

 De Twaelff Halff Maenen (1605)
	 Museum	de	Moriaan	
 ‘De Moriaan‘ heeft een fraaie Hollandse renaissancegevel met 
afwisselend bakstenen en natuurstenen banden die waarschijnlijk uit 
de vroege zeventiende eeuw dateren. Het pand erachter is een klassiek 
voorbeeld van een woonwinkelhuis. Er werd in de achttiende eeuw 
tabak, snuif koffie en thee verkocht. Aanvankelijk werd het bewoond 

door een suikerraffineerder, 
in de achttiende eeuw werd 
het een tabakszaak. Het 
interieur onderscheidt zich 
door verfijnd imitatie-
marmer houtsnijwerk.
Vanaf 1938 was hier het 
pijpen- en aardewerk-
museum gevestigd.
Tegenwoordig is het 
Nationaal Farmaceutisch 
Museum.

 ’t Gebroocken Ancker (1638)
 St. Theodorus Stichting.

 De Brantemmer (1611)
 Woonhuis van Ary Blanken.

Noodgodskapel
Aan de westzijde van de Haven 
aan het water bij de brug (zie 
de plaquette) heeft van 1387 tot 
1576 de Noodgodskapel gestaan 
zo genoemd omdat in deze kapel 
een Noodgodsbeeld stond. Een 
beeld van Maria met de stervende 
Jezus op schoot. Het beeld was 
uit eikenhout gesneden en Maria 
had “een vercierde mantel” aan.
Van dit beeld zijn wonderen 
bekend. Eén ervan is beschreven 
in een liederen bundel uit 1665.

 De Gulden Pot (1499)
 Het pand liep in de 16e eeuw achter door tot aan het water van 
 de Peperstraat. Het bestond uit vijf aan elkaar gebouwde huizen. 
Een steeg (de Seeckergangh} scheidde (en scheidt nog steeds) het geheel 
van De Moriaan (toen ten dele bakkerij Twaelff Halff Maenen). Aan de 
Westhaven bevond zich zowel de brouwerij Het Gebroken Anker als 
de vlaskoperij De Vergulde Pot met achterin een hekelhuis (waar het 
vlas over de hekel gehaald werd om het te reinigen). Aan de achterkant, 
bereikbaar vanuit zowel de 
Seeckergangh als via een korte 
steeg vanuit de Peperstraat, lag 
het huis van Jan Gerritsz Loo 
(burgemeester in 1573), de 
kistenmakerij van Jan Pietesz en 
de kuiperij van Claes Barentz. 
Het gebruik van de zeer nauwe 
en aflopende Seeckergangh is 
een voortdurende bron van 
ruzie geweest.
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	 De	Vleeschhouwers
 Hoewel de gevel anders doet 
 vermoeden staat dit pand 
er al vanaf medio 16e eeuw. In de 
aantekeningen van het streekarchief 
is er al sprake van bebouwing in 1341. 
Maar vermoedelijk is ook dit pand 
een aantal keren herbouwd. Aan  
de indeling van het huis en de 
achtergevel kan men zien dat het 
pand veel ouder is. 
Zo ongeveer alle beroepen 
werden hier door de eeuwen heen 
beoefend. Maar het vak dat hier 
heel lang is uitgevoerd, is dat van 
“vleeschhouwer” (van 1850 – 1950). 
Achter het huis aan de Pepergracht 
werd geslacht. De slager met de 
toepasselijke naam Schinkel wilde 

het hoge beschilderde plafond. Tijdens de Open Monumentendag in 
2001 kwamen ruim 300 mensen een kijkje nemen. Twee vrouwen (70 +) 
herkenden elkaar: “We lagen hier tegelijk”, gierden ze het uit, “hoe is 
het met jou en met je baby?” Een andere vrouw vertelde dat ze na de 
bevalling lang plat moest blijven liggen. Ze heeft toen, uit verveling, het 
hele plafond nageschilderd; ze verreden soms haar bed een beetje zodat 
ze een andere hoek kon tekenen. De tekening is helaas niet bewaard.
Het 17e eeuwse plafond is de trots van het huis. Het is uitvoerig bestu-
deerd, beschreven, getekend en gefotografeerd door het Rijksbureau 
voor Kunsthistorische Documentatie voor het project ‘Inventarisatie 
Decoratieve Interieurschilderkunst in Nederland’. 

 De Arcke (1582)
 Dit zijn tweelingpanden. De structuur van de etages en 
 balkenlagen is gelijk. De gevel van no. 43 is in 1736 en van no. 44 
rond 1850 vernieuwd . Beide panden staan in het archief bekend als  
Arcke Noë. De eerste vermelding van de huizen is van 1399. Het waren  
toen afzonderlijke huizen.  
Tussen 1600 en 1630 zijn  
de huizen met elkaar  
verbonden. De balken- 
laag van de eerste etage 
getuigt daarvan. Eigenaar 
was toen Frans Lenerts 
Rottevalle. In die tijd 

in 1911 met zijn tijd mee. Hij liet 
door bekende Goudse Architect en 
aannemer H.J. Nederhorst een nieuwe 
gevel ontwerpen en bouwen. Het is 
een mooi voorbeeld van de Hollandse Jugendstil met een in perfecte 
staat verkerend tegeltableau van plateelfabriek Zuid Holland. 

	 Montagne	Kliniek
 Het huis is eigendom geweest van en bewoond  
 door reders, burgemeesters,  
andere notabelen en ondernemers,  
toen nog in zijn geheel. Nu is het 
pand gesplitst in twee huizen/ 
helften. Wat veel Gouwenaren nog 
weten, is dat van 1947 tot 1970 de 
Montagnekliniek aan de Westhaven 
42 gevestigd was. Een kraamkliniek 
waar vele Gouwenaren zijn geboren. 
De keuken in de rechterhelft van 
het pand was de verloskamer. De 
vrouwen en baby’s lagen in de 
voorkamer aan de linkerkant, onder 

woonde op no. 42 Cornelis Matthijszoon Steenhouwer. Waarschijnlijk 
heeft hij de leeuwenkoppen gecreëerd die in beide huizen de balklaag 
ondersteunen.
Op Westhaven 44 is vanaf 1873 tot 1936 de firma Gabry gevestigd, een 
piano- en orgelhandel. De firma is tot ca.1975 voortgezet door de familie 
Kooter. In het pand is een natuurstenen gevelsteen met een verwijzing 
naar de pianohandel.
De woonhuisfunctie van no 44 werd hersteld tussen 1978 en 1981. 
Diverse moderniseringen werden aangebracht. Enkele belangrijke 
details uit eerdere eeuwen zijn in het huis behouden (o.a. schouw in de 
voormalige werkplaats). In 1981 werd het achterhuis afgebroken. 

	 Verbouwing	op	verbouwing
 Sinds augustus 2007 bewoond door de huidige eigenaar. Dertig 
 jaar geleden was het een pension voor Marokkanen die in Gouda 
werkten. Er woonden toen 48 mensen. Hoewel het een groot huis is,  
lijkt dat wel erg veel! Destijds stond achter in de tuin (die aan de 
Peperstraat grenst) nog een huis. Dat was in zo’n slechte staat, dat het 
afgebroken is. Alleen de voormalige keuken is er nog, nu de schuur. 
De grote kelder is het oudste gedeelte van het huis. Hij is een beetje 
uitgegraven en er is een mooie vloer in gelegd. Het is nu de eetkamer. 
Volwassenen noemen het een middeleeuws restaurant, kinderen een 
berenhol! Oorspronkelijk bestond het pand uit twee huizen. Ergens in 
de 19e eeuw zijn de panden samengetrokken. Een lichtkoepel verbindt  
de panden.
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Foto Hermen Buurman

 Leeuwenburch (1604)
 Dit woonhuis heeft een classicistische gevel met pilasters en 
 tympaan van architect Philippe Vingboons.
De eerste ‘verpondingacte’ dateert uit 1703, maar het huis is veel ouder, 
getuige de middeleeuwse gewelfkelder, het houtskelet met moer- en 
kinderbinten en de sporen kap met telmerken. Opvallend is dat de 
eikenhouten moergebinten niet haaks maar schuin op de muur staan. 
Kennelijk bleek destijds de aangevoerde houtconstructie te breed voor 
het bouwkavel en werden de balken noodgedwongen schuin gezet. 
De Leeuwenburch heeft veel veranderingen en verbeteringen ondergaan. 
De voorlaatste dateert uit 1839, toen geheel in Franse stijl alle kamers 
van stucplafonds, schoorsteenmantels en behang op jutebespanning 
werden voorzien. De spiltrap werd vervangen door een moderne, breed 
opgaande trap en het houtskelet werd weggemoffeld achter het behang. 
De entree werd verplaatst van het midden van de onderpui naar de 
linkerkant en de voorgevel kreeg eigentijdse ramen.
De laatste modernisering dateert uit 1974. Het huis verkeerde in 
desolate staat met een ingestort dak, omlaag komende plafonds en een 
vervaarlijk hellende voorgevel zonder top. Bij het herstel is de sporenkap 
vernieuwd, de oorspronkelijke houtconstructie weer in ere hersteld en 
het interieur werd weer 17e eeuws. 
Het tympaan is er weer opgezet, maar de onderpui bleef als getuige van 
het verleden gehandhaafd. 

In de 19de eeuw komt er een einde aan de bewoning door particulieren. 
Het pand wordt gebruikt als school, herbergt de boekverkoper en 
uitgever van Goor en biedt van 1898 tot 1952 onderdak aan het 
Gymnasium. Dan zit tot 1989 de Kamer van Koophandel erin. In dat 
jaar komt het in handen van de assuradeur G. C. van Vliet. In 1996 volgt 
een ingrijpende restauratie en gaat het pand dienst doen als kantoor 
van Van Lanschot Bankiers.

 Het Ossenhoofd (1598)
 Vanaf het einde van de 15e eeuw heeft Westhaven 63 
 onafgebroken de naam ‘Het Ossenhooft’ gedragen. De naam 
verwijst naar de daar jarenlang gevestigde bierbrouwerij. Een oxhoofd 
is een inhoudsmaat voor wijn en bier.
In de stadsgeschiedenis van Walvis wordt de brouwerij genoemd bij de 
inname van Gouda door de geuzen in 1572; ter hoogte van “Brouwery 
’t Ossenhoofd” werd een geschutje opgesteld. In 1717 breidde Francois 
de Monchy de brouwerij uit in de richting van de Peperstraat.
Maar al in 1731 werd de brouwerij door De Monchy verplaatst naar 
Rotterdam. Omstreeks 1780 zijn enkele pandjes samengevoegd achter 
één nieuwe gevel. Een aantal details uit die tijd is bewaard gebleven. 
Bij binnenkomst in de hal kijken twee, niet nader geïdentificeerde 
gebeeldhouwde hoofden neer op de bezoeker. In de voorkamer zijn 
vier deugden afgebeeld op het plafond: rechtvaardigheid, vrijgevigheid, 
kracht en waakzaamheid. Ook lambriseringen en een ‘grijsje’ zijn 
bewaard gebleven. Het snijraam boven de voordeur toont behalve 

 De Harde Bollen (1587)
	 Woonhuis	van	de	Lange	van	Wijngaarden	
 28 juni 1787 is een belangrijke datum in onze vaderlandse 
geschiedenis. De vrouw van Stadhouder Willem V, Wilhelmina van 
Pruisen wordt op weg naar Den Haag bij Goejanverwellesluis de 
weg versperd door het Goudse Vrijcorps. Commandant is de vurige 
Patriot Cornelis Johan de Lange van Wijngaerden. Hij woont in  
een monumentaal pand, Westhaven 52, toen nog gewoon de  
Haven geheten. 
Dit stadspaleisje is in 1728 gebouwd wanneer de Haven in opkomst 
komt als “woonstraat” voor de stedelijke elite. De grootvader van 
zijn vrouw, Willem van Strijen koopt er drie pandjes op en breekt 
deze af. Op de fundamenten en de bestaande kelders laat hij een 
indrukwekkend huis bouwen. De natuurstenen gevel straalt het 
Hollands Classicisme uit. In het interieur zijn betimmeringen 
en stucplafonds vormgegeven in de stijl van Lodewijk XIV.  
Voor het schilderen van schoorsteenstukken, bovendeurstukken en 
plafonds geeft Willem van Strijen opdracht aan Elias en Dionys van 
Nijmegen uit Rotterdam. Vele daarvan zijn bewaard gebleven.

een ossekop ook een Hermesstaf (of 
Mercuriusteken), wat erop duidt dat toen 
een koopman het pand bewoonde. 
Een gang leidt door de woning recht naar 
de achtertuin en sporen van vensters wijzen 
erop, dat deze gang een steegje tussen twee 
panden geweest moet zijn. Het pand is geheel 
onderkelderd met kruisbooggewelven.
Omdat vanaf 1936 Het Ossenhooft 
bewoond werd door de huisarts H.A.M. 
Eijkman, die praktijk aan huis hield, is het 
huis door vele Gouwenaars bezocht. In die jaren vormde regelmatig 
de grote voorkamer het toneel voor stijlvol geklede academici die daar 
rondom 26 november een Cleveringa lezing bijwoonden.
Na hem betrok een oogarts het pand. Toen haar echtgenoot kort 
daarop werd gevraagd: “Bent u de nieuwe dokter Eijkman, za’k maar 
zeggen?” kon hij daarom antwoorden: “Nee, dat is mijn vrouw, za’k 
maar zeggen.”

 Zeilmakerij Endenburg

 Tollenhuusse (1389)
	 Het	Tolhuis	en	de	Sluiswachterswoning
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	 Draaiorgels	
 Dit pand is voor een deel gebouwd met een restant van de oude 
 stadsmuur. Het laatste stuk stadsmuur (achtergevel) is een aantal 
jaren geleden geheel gerestaureerd en liep ooit door tot de haveningang 
en de verdedigingstoren. Het is goed te zien dat er twee sleuven in 
het steen zijn aangebracht, zowel in de muur als aan de overkant. 
In noodgeval kunnen deze door schotten te plaatsen, dienen als 
provisorische waterkering. Tegenwoordig biedt het gebouw onderdak 
aan twee Goudse draaiorgels. Er is ook een ruimte als restauratie-
atelier ingericht voor o.a. onderhoud aan deze orgels en het maken  
van muziekboeken.
De Lekkerkerker is het oudste door Carl Frei in Breda in 1928 gebouwde 
orgel Het is vanaf 1945 in Gouda. Na nogal wat omzwervingen en een 

grondige restauratie 
door Adrie Vergeer is 
het nu eigendom van 
de Stichting Behoud 
Lekkerkerker.
Draaiorgel de Pansfluiter 
is een ouder orgel uit 

	 Trappenhuis	met	hemel
 Niets doet vermoeden  
 dat zich achter deze 
strenge gevel een ‘hemels’ 
trappenhuis bevindt. “Iemand 
die rozen tot bloei weet te 
brengen op een woestijnachtig 
eiland als Aruba heeft bijzondere 
handen. Zo iemand was mijn 
moeder.” vertelt de bewoonster 
van dit pand. “Toevallig is de 
Roos hier in Gouda bij ons 
gebleven.” Dit pand met de roos 
in de gevel wordt al in 1731  
‘De Roos’ genoemd.

	 Kwestie	van	centen
 In de middeleeuwen hadden huizen nog geen nummers, ze waren 
 bekend door de namen van de omwonende buren. Op de plek 
van Oosthaven 49 (zoals het nu heet) stond in 1363 al een woning 
waarin de heer Jan Woutersz woonde en waarvoor hij 4 pond per 
jaar in erfpacht moest afdragen op St. Margriet. Dit was geen heilige 
die betaald moest worden, maar een bepaalde dag in het jaar die zo 
heette (dus weer geen nummers). Zijn buurman ten noorden heette  

1900. Vanuit het café chantant werd het eigendom van het legendarische 
orgel verhuurbedrijf fam.Warnies te Amsterdam. Sinds 1973 is het orgel 
in Gouda. Het werd net als de Lekkerkerker hier gerestaureerd. Beide 
unieke orgels zijn in 1991 door de minister van O.C.W., op de lijst van 
beschermd cultuurgoed geplaatst.

 De Stercke Samson

	 Generaties	Revet
 Tot 1879 is op dit adres het pakhuis van “Rederij de IJssel” 
 gevestigd. In 1879 heeft met de verbouwing van de onderpui 
het pand een andere bestemming gekregen. Hier vestigde zich toen  
schildersbedrijf Fa. P. J. Revet & Zn. Vanwege de drukke handel aan 
de IJssel werden er ook drogisterij-artikelen, borstels, schoonmaak-
producten, verf en glas verkocht. In 1947 ging het bedrijf uitsluitend 
als schildersbedrijf door. Vier generaties later in 2000 is het 
schildersbedrijf definitief gestopt. In het pand bevindt zich nu een 
verzameling van heraldische attributen, diverse gebruiksvoorwerpen 
uit de schilderswereld, decoratie- en trompe-l’oeil 
schilderingen, verzameld en 
geschilderd door de huidige 
bewoner P. J. Revet.

Koenraet Jacobsz. In 1586 woonde er Dirck Pietersz die 1 gulden en  
8 stuivers moest afdragen aan de Collatiebroeders op Petri ad Patredran 
(de zetel van Petrus). In 1730 was de pacht al 5 gulden en 17 stuivers en 
in 1878 bedroeg de pacht 11 gulden en 5 stuivers. Het huidige huis is 
gebouwd in 1880 en is in zijn originele staat. De OZB + afvalstoffen & 
rioolrechten bedroegen in 2008 €1.024 wat goed laat zien hoe de inflatie 
over de jaren doorwerkt. 

 Vrijt Hofje
 Wie langs de 
 Oosthaven 41 loopt, 
ziet dat de gevelsteen het 
opschrift “VRIJT-HOFJE” 
draagt. Het hofje draagt 
de naam van de rijke 
apotheker Pieter Vrijthoff. 
In 1684 overlijdt hij. Zijn 
weduwe laat een testament 
maken, waarin de stichting 
van een hofje wordt beschreven. Als zij sterft, kopen de executeurs van 
haar testament twee percelen aan de Oosthaven. Het Vrijt-hofje is 
daarmee gesticht voor ‘weduwen en vrijsters van ongesproken gedrag en 
de gereformeerde religie toegedaan’. Aan huurders is geen gebrek. In 1733 
vraagt men de kerkenraad van de Hervormde gemeente het bestuur op 

O OSTHAVEN
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 Antwerpen (1650)
	 De	Haven

 De Hollandsche Maagd (1724)
 Dit pand uit 1538 kreeg in 1724 haar naam 
 “Hollandsche Maagd” deze naam staat symbool voor 
de onneembare vesting, de stad Dordrecht. De oudst bekende 

verkooptransactie is uit 1488. 
Toen verkocht smid Jan 
Harmansz het perceel aan 
slotenmaker Peter Dirxs. 
Het pand zag er anders 
uit, want 40 jaar later werd 
het perceel gesplitst en 
kreeg zijn huidige vorm. 
De eiken dakconstructie 
stamt uit die tijd. Aan de 
structuur van het hout van 

de balken is te zien dat ze met de hand gezaagd zijn. 
Weinig is er sindsdien veranderd. Hier is alleen begin 1700 de gevelpunt 
afgevlakt met een timpaan en het pand werd ‘De Hollandsche Maagd’ 
genoemd. Rond 1900 was er een stoomdrukkerij gevestigd. In 1917 is 
samen met de buren de voorgevel op de begane grond vernieuwd. Deze 
pui is nu nog precies zo, inclusief het glas waarop nog de reclametekst 

	 Lange	arm	van	de	kerk
 Dit pand bestond in 1818 nog uit twee panden. Het werd 
 bewoond door Roggeveen die zoals hij zelf schreef als 
Gouwenaar, schildersknecht, in dienst bij de stadsfabriek en in de kost 
bij zijn twee zusters het slachtoffer werd van een serie gerechtelijke 
dwalingen. In die periode verkeerde de Goudse Hervormde Gemeente 
(sint Janskerk) is grote financiële nood. Volgens Koninklijk Besluit 
kon een wekelijkse bijdrage door de direkteur van de belastingdienst 
van de 7430 lidmaten van de kerk worden ingevorderd. Roggeveen, 
zelf naar zijn zeggen geen lid van de kerk, kon hieraan niet voldoen. 
De ontvanger van Teylingen sommeerde hem zijn achterstallige 
bijdrage te voldoen en stuurde eerst een soldaat en later een korporaal 
van het garnizoen, vermoedelijk om te voorkomen dat meubelen 
en goederen door Roggeveen of diens zusters in veiligheid werden 
gebracht. Korporaal Slaigter eiste bij aankomst drinken, eten en 
een goed bed en dreigde, als dit zou worden geweigerd, de boel  
kort en klein te slaan. Hij voegde volgens Roggeveen de daad bij het  
woord ‘door het stuk slaan van de meubelen mijner familie, met 
sabelslagen te geven aan mijne susters tengevolge dat er een groot 
attroupement voor haarlieder huys is vergadert, wanneer toevallig 
Capitein de Jong voorbij komende, in huys is getreden en hem zijn 
onbehoorlijk gedrag heeft voorgehouden’. Roggeveen vond geen gehoor 
voor zijn beklag bij de publieke autoriteiten. Van Teylingen liet beslag 
op zijn loon leggen voor de achterstallige 12 gulden en 4 stuivers. 
Het voorval kwam het kerkbestuur ter ore en het besloot de bijdrage 
voortaan af te stellen op de huurwaarde van een huis. 

uit circa 1920 zichtbaar is.  
In de 520-jarige geschie-
denis van Oosthaven 28 
zijn er 50 verschillende 
eigenaren bekend, waarmee de bewonersgeschiedenis vrijwel compleet 
is. Omdat er in de loop der eeuwen soms huis- en perceelnummers 
verschoven zijn, is er onduidelijkheid over een interessante bewoner:  
de kunstschilder Cornelis Borsteegh, stadstekenmeester van Gouda 
heeft van 1819 tot 1834 gewoond op Oosthaven 28 of 29…

 Herensociëteit De Reünie
	 Geboortehuis	Coornhert

	 Stijlen	en	stijlen
 Het pand Oosthaven 15-16  
 valt op door een witte gevel die 
behoorlijk naar voren helt. Het pand wekt 
nieuwsgierigheid. Regelmatig proberen mensen 
een blik naar binnen te werpen. Net zichtbaar is een grote trap die  
naar de eerste verdieping voert. Die trap is een mooie aanleiding voor 
een anekdote. 
De trap zelf is groen geverfd, in dezelfde stijl als de rest van het 
houtwerk op de begane grond. De stijlen in de trap wijken daar wat 
van af: ze zijn van zwart-wit gemarmerd hout. De trap zelf is nieuw, 

zich te nemen. Een afzonderlijke boekhouding wordt aangelegd, waarna 
de ‘charters en papieren, mitsgaders geld, sleutels en wat daar verder 
toe behoort’ worden overhandigd. Een extra hofje voor de kerk komt 
uitstekend van pas: er is een flinke wachttijd. Over het algemeen heeft 
de sfeer in het hofje een aangenaam karakter. Toch zijn er vrouwen die 
voor overlast zorgen door ruzie of dronkenschap... 
In 1851 wordt besloten tot algehele afbraak en nieuwbouw. In 1889 
laat de diaconie alle huisjes aansluiten op het waterleidingnet, met één 
standpijp met kraan. In 1927 wordt elektrisch licht aangelegd en de 
houten buitenplee wordt vervangen door een watercloset.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog stagneert het onderhoud aan alle 
woningen en al gauw functioneert het gasnet niet meer. In 1945 
brandt er nog maar in enkele huisjes een kachel. Na de oorlog worden 
de huisjes afgebroken, op één na. De algemene toegangspoort naar 
het achterliggende hofje wordt gesloten. Het huisje met nummer 43 
wordt bij het pand 
aan de Oosthaven 
getrokken. Alleen aan 
de achterzijde via de 
omsloten stadstuin is  
de oude ingang van 
hofje nr. 43 nog terug 
te vinden. 



9/10

O OSTHAVEN

6

14

2

vervolg Oosthaven 15/16

maar de stijlen zijn dat niet: 
een vreemde combinatie. Het 
verhaal gaat dat deze stijlen 
door een eigenaardige vakman 
werden gemaakt. Deze man wilde 
tijdens een grote verbouwing 
geen contact met de andere 
werklieden. Elke avond liet hij 
zichzelf binnen in het lege pand, 
met niets anders bij zich dan een 
pot witte en een pot zwarte verf, 
plus een fles drank. Die drank behoorde tot de afgesproken beloning. 
De volgende ochtend vonden de werklieden bij terugkeer steeds een 
lege fles drank en lege potten verf, maar ook stonden er prachtige 
nieuwe stijlen voor de trap te drogen.
 

 De Bakkerij
 Eerste bebouwing rond 1200, met stookplaats in het midden 
 van het huis. Het huis is een muurwoning. De eiken houten 
balken liggen op de oudste stadsmuur. Door de stenen stadsmuur heeft 
het huis mogelijk de stadsbrand van 1438 overleefd.
In 1545-1555 werd éen van de oudste “Somerkoecken” (keuken) van 

 Catherina Gasthuis en Gasthuiskapel
 Achter deze gevels staat een heel complex, dat vanaf de  
 veertiende eeuw als ware als een honingraat organisch lijkt te 
zijn gegroeid. Tezamen vormen deze ruimten het Catharina Gasthuis. 
Waarschijnlijk waren de heren Van der Goude betrokken bij de stichting 
van dit gasthuis. Aan de voorzijde wordt het Catharina Gasthuis 
gedomineerd door twee gevels, rechts de bakstenen pilastergevel  
van het regentengedeelte en links de gevel van de Gasthuiskapel. Van 
het regentengedeelte uit 1665 is wel gesteld dat het gevelontwerp 
verwantschap is aan het werk van de hofarchitect Pieter Post die juist in 
1668 het ontwerp voor de Goudse waag leverde. De Gasthuiskapel heeft 
een wat gecompliceerder geschiedenis dan het Gasthuis. Zij gaf onderdak 
aan uiteenlopende kerkgenootschappen totdat ze bijna honderd jaar de 
thuisplaats voor het gemeentelijke archief en uiteindelijk in 1980 bij het 
museum werd betrokken.

 ’t Vergulde Cruys (1583)
 De oudste vermelding van het pand Oosthaven 6 dateert uit 
 1493. Het draagt dan ook al een naam: ‘De Scaer’. In 1561 is er 
een brouwer Jan Damen gevestigd; aan beide zijden van de Haven zijn in 
de 15e/ begin 16e eeuw veel brouwerijen gevestigd. Omstreeks 1370 telt 
men 85 brouwers, in 1478 al 180. Hoewel de bloei na 1510 stagneerde, 
zijn er in 1546 nog steeds 100 brouwers actief. In 1583 draagt het pand 
de naam ’t Vergulde Cruys.
De hoofdbewoner van 1900-1926 is de banketbakker L.van Beekem.

Nederland met fraai geprofileerd eikenhouten 
drievenster op eerste verdieping en gekantelde 
kinderbinten beneden aangebracht.
Burgemeester Jacob Clementz. van Neck  
(1576 t/m 1587) bouwt vermoedelijk in die 
periode het achterhuis. In het huis bevindt zich 
éen van de oudste houten kruiskozijnen van 
Nederland met gotische profilering. In 1855 
komt banketbakker Kabel hier wonen. De 
meeste stijlkenmerken stammen uit deze tijd. 

Dirc van Neck, deken van het Clarissenklooster, was een invloedrijke 
poorter van Gouda en koningsgezind (Filips II). Zijn broer, schepen 
Jacob Clementz. van Neck, was heimelijk een aanhanger van Willem van 
Oranje en hielp op de achtergrond de Geuzen in 1572, in samenwerking 
met de schutterij, om de stad te bezetten. Niet veel later probeerde Dirc 
van Neck samen met een groot aantal katholieke burgers, de Spanjaarden 
weer binnen de poorten te krijgen. Het complot werd ontdekt. Dirc werd 
gevangen genomen en zou zeker onthoofd worden, als hij op een dag  
niet plotseling uit de gevangenis was verdwenen. Zijn intussen machtig 
geworden broer wist natuurlijk van niets. Jacob van Neck, burgemeester 
van 1576 t/m 1587 werd een grote inspiratiebron voor het nieuwe bestuur 
in Gouda. Al met al bleef hij in geloofszaken toch redelijk gematigd.

In 1910 wordt het pand verbouwd tot winkel-woonhuis door de bekende 
Goudse aannemer H.J. Nederhorst jr. In 1927 volgt verbouwing van de 
bakkerij, de keuken en de bijkeuken. 
De bouwstijl is die van de Art Nouveau of Jugendstil, die in deze jaren 
gangbaar is en waarvan in Gouda nog interessante voorbeelden zijn te 
vinden. Net als veel panden aan de Haven bezit Oosthaven 6 aan de 
voorzijde buiten een vrij hoge kelder. Sommige kelders waren via luiken 
toegankelijk vanaf de straat . Bij de aanleg van de trottoirs moesten de 
luiken verdwijnen, wegens gevaar voor de voetgangers.

 De Groote Olifant (1565)
 Oosthaven 2 is gebouwd in ± 1922 op de plaats van de  
 Groote Olifant. Het was het Kantoor Nationale Bankvereeniging. 
Een bank met veel telefoonverkeer, waarvoor de 
telefooncellen gecapitonneerd waren.  
De directeur woonde op de hoge eerste 
verdieping en moest een  zeer lange trap op en af. 
Als de directeur ‘s avonds naar boven ging, trok 
hij de onderste 5 treden omhoog als een soort 
ophaaltrap.  Zo ontstond een diepe opening 
achter de deur.  Eventuele inbrekers werden op 
die manier buiten de deur gehouden. 
Op monumentendag hebben veel bezoekers 
gezocht naar de bijzondere trap, helaas, deze is 
verdwenen in de loop der jaren.
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 Voorhofstede
 De ‘Dubbele Buurt westzijde’ heette oorspronkelijk 
 `Voorhofstede’, wat er op duidt dat dit huis ooit behoorde 
tot het hof van de stadsheer. Door de eeuwen heen is het vooral 
een winkelwoonhuis geweest, de begane grondverdieping is aan de 
straatzijde weliswaar 5,35 meter breed, maar het huis is 7,35 meter 
diep. De gevel is op vlucht gebouwd en de ouderdom werd pas duidelijk 
toen het huis werd gerestaureerd. De kelder en de begane grond bleken 
nog onderdelen van een middeleeuws houtskelet te bevatten en de 
achtergevel toonde resten van 
vakwerk. Dendrochronologisch 
onderzoek wees uit dat het 
eikenhout van de vakwerkgevel 
in de winter van 1498 op 1499 
was gekapt. De overwelfde 
kelder loopt gedeeltelijk door tot 
onder het wegdek. De begane 
grondvloer wordt gedragen 
door vijf gekantrechte balken 
die in de bouwmuur liggen. 
In het laatste vak, tegen de 
achtergevel, is de richting van de  
balken gewijzigd. 

Zeer bijzonder is dat de achtergevel nog resten bevat van het stijl- en 
regelwerk van de middeleeuwse houten gevel die vastgeklemd was 
tussen de bouwmuren. De wijnkelder aan het water kunt u bezoeken 
als Pandora’s Bottle open is.

Wijnhuis
Bewoners van de Westhaven laten hun eigen wijn bottelen met  
dit etiquette.

Rinket
De meeste huizen aan de 
haven beschikten over een 
eigen riool. Een doorgang liep 
vanaf de haven onder het huis 
door naar de achterliggende 
Pepergracht of Spieringgracht. 
Deze zogenaamde zijl werd 
aan de havenkant afgesloten 
met een Rinket. De schuif 
in het riool werd met 
hoogwater opengezet. Boze 
tongen beweren dat de 
poep van de rijken op deze 
manier voor de deur van de 
armen werd gedeponeerd. 
Een mooi voorbeeld van een 
rinket staat voor Oosthaven 
14 en Westhaven 40. Het 
is in 2007 tot gemeentelijk 
monument verklaard.

De Tillebrug
Halverwege de Dubbele 
Buurt treft men (vlak bij 
Pandora’s bottle) bijzondere 
bestrating aan die aangeeft 
dat een onderdoorgang 
wordt gepasseerd. Onder 
het wegdek bevindt zich de 
oude loop van de Gouwe 
waar vanaf de 16e eeuw 
huizen overheen werden 
gebouwd. De overkluizing 
is in 2009 gerestaureerd 
en is nu toegankelijk voor kleine bootjes. Op die plek van de 
Dubbele Buurt bevond zich een brug in het wegdek die ‘getild’ 
kon worden; vandaar de historische naam Tillebrug.
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Idee en organisatie: Anita Gaasbeek en Paul Rietjens
Redactie:   Albert Thijink
Ontwerp:   Studio Naskin, Jan Willem Kooijmans
Drukwerk:  DamenGrafia, Haarlem

De foto’s zijn uit privébezit (tenzij anders aangegeven)

Website: www.havenverhalen.nl
Email:  info@havenverhalen.nl 

Deze uitgave is mede mogelijk gemaakt door een 
bijdrage van: 
de gemeente Gouda, Cultureel en Havenkwartier.

Het Bespaarhuis
Hoge Gouwe 1 
2801 LA Gouda

T. 0182 - 679 747
www.bespaarhuis.nl

Restaurant Scheeps
Proef de sfeer in Scheeps, lunch en diner

Westhaven 4, 2801 PH Gouda
T. 0182 - 517 572

www.restaurantscheeps.nl

Modestudio Petra Z. 
Handgemaakte en Finse kleding

Westhaven 13 
T. 0182 - 551 963

wo-do-vr 12-17 uur, za 11-17 uur

Dupree Makelaars O.G.
Vestigingen in Gouda en Reeuwijk

Westhaven 36 
2801 PK Gouda 

T. 0182 - 55 12 55

museumgoudA,  
Nationaal Farmaceutisch Museum de Moriaan
Westhaven 29, 2801 PJ Gouda T. 0182 - 331 000

open: wo t/m zo: 12-17 uur
www.museumgouda.nl 

Van Lanschot Bankiers
private en businessbanking.

Westhaven 52, 2801 PM Gouda
T. 0182 587 587

www.vanlanschot.com

museumgoudA, locatie Het Catharina Gasthuis
Ingang museum: Achter de Kerk 14, 2801 JX Gouda

T. 0182 - 331 000,  
Open wo t/m vr: 10-17 uur, za en zo: 12 - 17 uur

www.museumgouda.nl

Het Vergulde Cruijs
Exclusieve tuin- en serremeubelen

Oosthaven 6, 2801 PB Gouda
T. 0182 - 581 958

www.hetverguldecruijs.nl

Cosmo Hairstyling
Oosthaven 2

2801 PB Gouda
T. 0182 - 524 997

www.cosmo.nl

Pandora’s Bottle
Authentieke wijnen vindt u in  

onze Middeleeuwse wijnkelder
Dubbele Buurt 4, 2801 PA Gouda 

di, wo, vr 11-19 uur, do 13-21, za 10-18 uur
www.pandorasbottle.nl

Merkkado
Oosthaven 58, 2801 PE Gouda

Open: do-vr 13-17 uur, za 11-17 uur  
en koopzondagen Gouda

www.merkkado.com

Jan Smit Projecten
Vastgoedprojecten

Oosthaven 50, 2801 PE Gouda
M. 06 542 032 44 

www.jansmitprojecten.nl

Galerie/atelier De Hollandsche Maagd
Wisselende exposities kunst, design en sieraden

Oosthaven 28, 2801 PD Gouda 
T. 0182 - 511 966

www.dehollandschemaagd.nl

Restaurant Buiten Eten + Drinken
Oosthaven 23a, 2801 PC Gouda

Tel: 0182 - 524 884, 
Open: dinsdag t/m zondag vanaf 17 uur

www.buitenetenendrinken.com 

Restaurant Proeven
Oosthaven 20

2801 PC Gouda
T. 0182 - 512 731

www.restaurantproeven.nl

De Muzen 
Workshops mozaïek, sculpturen, sieraden

tevens Bed en Breakfast
Oosthaven 14, 2801 PC Gouda

T. 0182 - 521 060, www.demuzengouda.nl

SPONSORS


