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Een eigen koers

Uit de mist der tijden

De ligging in het Hollands-Stichtse veengebied bepaalt niet alleen de ruimtelijke en economi-
sche historie van Gouda, maar heeft ook betekenis voor zijn vroege politieke geschiedenis. Aan
de ingebruikneming van het grote veengebied achter de Hollandse duinenrij werd leiding ge-
geven door de graven van Holland en de bisschoppen van Utrecht. Op grond van het regaal
(recht) op de wildernis, dat zij als leenmannen van de keizer bezaten, begonnen zij omstreeks het
jaar 1000 stukjes van het veen ter ontginning aan groepen kolonisten uit te geven.1 Zij opereer-
den respectievelijk vanuit het westen en vanuit het oosten en breidden hun invloedsgebied in el-
kaars richting uit. Een duidelijke grens tussen Holland en het Sticht lag er in het wilde veen nog
niet. Op een lagere trap waren adellijke families als leenmannen van de bisschop en de graaf ac-
tief. In de omgeving van het latere Gouda horen we onder meer van de Van Haastrechts, de Van
der Ledes en de Van der Leks. Ook zogenaamde ministerialen verwierven machtsposities: van
origine onvrije personen die door bestuurswerk in dienst van de bisschop een machtsbasis wis-
ten op te bouwen en die, als een nieuwe groep vazallen, door hem werden ingezet om zijn oude
adellijke vazallen eronder te houden. Aan de Stichtse kant vond men aan de top van de machts -
piramide niet alleen de bisschop, maar ook de kapittels, de colleges van geestelijken in de vijf
grote kerken van de stad Utrecht. Zo hadden in 944 de kapittels van de Dom en Oudmunster
uitgebreide landerijen aan de Beneden-Lek-en-IJssel uit het koninklijk domein van Otto I ten
geschenke gekregen.2 En ten slotte opereerden er in het gebied gelegen tussen dat van de bis-
schop en van de ‘Hollandse’ graaf nog andere graven. Graaf Dirk Bavenzoon had midden elfde
eeuw een gebied in leen ‘van Sigeldrith tot Rinesmuthon’, dat men wel in de omgeving van
Zwammerdam heeft gezocht.3 En Willem, graaf van Lek-en-IJssel, werd in 1122 door keizer
Hendrik V afgezet wegens rebellie en gestraft omdat hij het had gewaagd zich de goederen van
Dom en Oudmunster in zijn ambtsgebied toe te eigenen.4

In de loop van de twaalfde eeuw worden de machtsverhoudingen in het gebied van de Hol-
landsche IJssel en de Gouwe langzamerhand duidelijker. De bisschop en andere Stichtse heren
zijn op hun retour, de graven van Holland breiden hun macht steeds meer uit. Was een conflict
tussen bisschop Koenraad en graaf Dirk V in 1076 nog uitgevochten rond de bisschoppelijke
burcht IJsselmonde (!),5 in de twaalfde eeuw zien we de graaf al veel oostelijker opereren. In
1143 schonken Dirk VI en zijn gravin Sophia land ‘te Gouda’ (of: bij de Gouwe) aan het kloos-
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ter Egmond.6 Dit land is later in handen van de abdij Rijnsburg: vermoedelijk gaat het dus om
Boskoop.7 Het was nog wel bisschop Hardbert die deze schenking bekrachtigde. Enige jaren te-
voren, in 1139, had zijn voorganger Andreas aan de kanunniken van Sint Salvator (Oudmunster)
de tienden van nieuw land aan de Gouwe met de tijns en het wereldlijk gerecht geschonken.8

Vermoedelijk gaat het hierbij om het latere Bloemendaal. Blijkbaar was de rol van de bisschop
toen nog niet uitgespeeld. Maar het feit dat in 1178 het kapittel in zijn bezit van Bloemendaal
moest worden hersteld, is een aanwijzing dat de greep van de Stichtse instanties op het gebied
aan de Gouwe begon te verslappen.9

In de dertiende eeuw is de invloed van het Sticht minimaal geworden.10 Grote waterstaat-
kundige werken, zoals de verbinding van de bovenloop van de Gouwe met de Rijn bij Gouwe-
sluis via een watergang door de ontginning Boskoop (vóór 1244),11 worden onder Hollandse di-
rectie uitgevoerd. Lokale machthebbers gingen een vazallenrelatie aan met de graaf, zo mogelijk
zonder de verbinding met het oosten te verbreken. Temidden van de ministerialengeslachten in
het Gouwegebied treffen we een familie Spierinck (1220, 1264) die met Oudmunster in ver-
binding stond en de heren Van der Goude in het gevolg van de graaf van Holland. Uit de wei-
nige bewaarde namen maken we op dat deze twee families met elkaar verzwagerd raakten.12

Heer Dirk van der Goude (zijn titel duidt aan dat hij geridderd was) diende in 1243 als getuige
van graaf Willem II toen deze aan de kooplui van Lübeck en Hamburg doorvaartrecht gaf.13 Nog
tweemaal wordt een Dirk van der Goude vermeld: opnieuw als getuige van Willem II bij de
schenking van een privilege inzake de rechtspraak aan de poorters van Utrecht (1252) en in
1260 als getuige van voogdes Aleid voor de schenking van land bij Waddinxveen aan een groep
kolonisten.14 De laatstgenoemde Dirk had een broer Wouter Gerrit, die burggraaf van Mont -
foort was.15 Daarmee is onze schriftelijke informatie uitgeput: we kunnen niet eens met zeker-
heid zeggen of het bij de drie getuigenissen driemaal over dezelfde Dirk van der Goude gaat of
om vader en zoon. Hoogstwaarschijnlijk was het deze familie die zetelde op de versterkte plaats,
die in de vorm van de Molenwerf nog in het huidige stadsbeeld herkenbaar is.16 Die burcht zal
daar wel gelegen hebben om de monding van de Gouwe te beheersen: de Van der Goudes ontle-
nen hun naam dan ook aan de Goude (= Gouwe, de rivier), niet aan de stad Gouda.

Cats en Renesse (1272-1304/8)

Gouda wordt voor het eerst genoemd bij de stadsrechtverlening van 19 juli 1272, al zal de stad
toen al wel enige tijd hebben bestaan.17 Het stadsrecht heeft een merkwaardige vorm: graaf Flo-
ris V geeft aan ridder Nicolaas van Cats de stadsvrijheid van Gouda – het origineel is niet be-
waard; de kopie uit 1335 noemt ook de afmetingen, namelijk 350 x 350 geerden, maar die zijn
er waarschijnlijk later in gezet – ; de poorters ontvangen tolvrijheid en het recht van Leiden; als
hun schepenen moeite hebben met het vinden van een vonnis, dienen ze de schepenen van Lei-
den te raadplegen; en als de graaf ze daartoe oproept moeten ze met vijf man ter heervaart trek-
ken. Blijkbaar waren er aan de Gouwemond al bewoners neergestreken, die nu voortaan als
‘poorter’ konden worden aangeduid. Dat ze in tolvrijheid geïnteresseerd waren, geeft aan dat ze
zich met handel en scheepvaart bezighielden. Maar de hoofdpersoon is natuurlijk Nicolaas van
Cats, één van de voornaamste edelen in het gevolg van Floris V en een belangrijke steunpilaar in
diens strijd tegen de bisschop van Utrecht.18

Dat Van Cats met de stadsvrijheid beleend werd, houdt in dat hij als stadsheer van Gouda
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zou moeten gaan optreden. Het geeft ook aan dat Gouda voortaan als Hollands leen werd be-
schouwd. Dirk van der Goude was inmiddels overleden. De Van der Goudes worden in de oor-
konde van 1272 zelfs helemaal niet genoemd, maar het staat vast dat Dirks erfdochter, jonk-
vrouw Sophie, aan het ‘hof’ van Nicolaas van Cats verbleef en bestemd was om met één van zijn
zonen te trouwen. In een oorkonde uit 1285 laat paus Honorius IV namelijk een onderzoek in-
stellen naar het huwelijk dat Sophie gesloten had met Jan, zoon van heer Jan van Renesse. Daar
was bezwaar tegen ingebracht vanwege het feit dat Jan een verwant was van Nicolaas van Cats
junior, Sophies ex-verloofde.19 Nicolaas’ oudste zoon, Jan van Cats, was vroeg overleden, en Ni-
colaas junior trouwde een ander voordat hij aan Sophie formeel een jawoord had gegeven. Ver-
volgens was het huwelijk tussen Sophie en Jan van Renesse tot stand gekomen. Dat moet vóór
1282 zijn gebeurd, want in dat jaar werd de grafelijke tolvrijheid voor de poorters van Gouda
nog eens aangescherpt, en wel op naam van Jan van Renesse als echtgenoot van Sophie.20

Deze Zeeuwse edelman zou één van de markantste personen uit de geschiedenis van Gouda
worden.21 Zijn positie in die stad was ongetwijfeld, evenals die van Nicolaas van Cats, bedoeld
om een Hollands tegenwicht te bieden tegen de heren van Woerden, die in Oudewater hun ei-
gen stad hadden. Maar de eigenlijke machtsbasis van Jan van Renesse lag op het eiland Schou-
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wen. Ook hadden hij en zijn vader veel bezittingen op Zuid-Beveland. Voor de geschiedenis van
Gouda werd beslissend dat Jan van Renesse in een onoplosbaar conflict met de grafelijkheid ge-
raakte. De aanleiding lag in de moord op Floris V in 1296. Aan de gevangenneming van Floris
V had Jan van Renesse vermoedelijk geen aandeel, en bij diens gewelddadige dood was hij zeker
niet betrokken. In de maanden na de moord was Jan van Renesse korte tijd zelfs de machtigste
man in Holland-Zeeland, doordat hij de troonopvolger, het graafje Jan I, onder zijn hoede wist
te krijgen. Maar daarna werd hij snel uitgerangeerd door de intriges van een andere Zeeuwse
edelman, Wolfert van Borselen. Die palmde graaf Jan in en wist de publieke opinie zo te bespe-
len, dat Jan van Renesse voor de moord op Floris V mede verantwoordelijk werd gehouden. Hij
moest in ballingschap gaan en week uit naar Vlaanderen. Daar werd hij beroemd als krijgsman,
vooral dankzij zijn dappere optreden in de Guldensporenslag bij Kortrijk (1302).

Intussen was zijn echtgenote, jonkvrouw Sophie, overleden (1299). Omdat Gouda haar (en
niet Jans) erfdeel was geweest, kwam de stad nu aan haar dochter, Margriet van der Goude. Maar
de dochter werd minstens zo sterk door haar vader gedomineerd als de moeder dat eerder was ge-
weest. Zo kwam het dat Gouda een rol ging spelen in de Vlaams-Hollandse oorlog van 1304. In
die oorlog kwamen verschillende tegenstellingen tot uitbarsting. Eén daarvan was die tussen de
gravenhuizen van Vlaanderen (Engelsgezind) en Henegouwen (Fransgezind). Een andere betrof
tegenstrijdige aanspraken van Holland en Vlaanderen op delen van Zeeland. Maar voor Jan van
Renesse, die één van de leidinggevenden was bij de Vlaamse inval in maart 1304, speelde nog
steeds de verdenking van medeplichtigheid aan de moord op Floris. Toen het Henegouwse gra-
felijk huis in 1299 ook in Holland opvolgde, had graaf Jan II gezworen zich nooit met de moor-
denaars van Floris te verzoenen; dat trof dus ook Jan van Renesse. Zijn enige kans op terugkeer
was via geweld. Aanvankelijk slaagde de invasie. Verschillende Hollandse steden moesten gijze-
laars aan de Vlamingen geven, en die werden in Gouda ondergebracht. Maar het optreden van
een bastaardzoon van Floris V, Witte van Haamstede, deed het tij keren, zodat de invasie verliep.
De Leidenaren ondernamen een nachtelijke expeditie naar Gouda om hun gijzelaars te bevrij-
den.22 Jan van Renesse bevond zich inmiddels samen met de Vlaamse aanvoerder Guy van Na-
men en hun legermacht in Utrecht, maar ook die stad viel niet te houden. Jan adviseerde Guy
toen om naar Gouda te gaan en zo snel mogelijk met de daar liggende koggen terug te varen naar
Vlaanderen.23 Zelf vertrok hij met zijn legermacht vanuit Utrecht over land in zuidelijke rich-
ting. In een schermutseling bij het oversteken van de Lek op 16 augustus 1304 werd Jan van Re-
nesse gedood. Hij werd begraven in de kerk van Beusichem. 

Omdat het Hollandse leen Gouda gebruikt was als steunpunt voor de Vlamingen in hun oor-
log tegen Holland, was het begrijpelijk dat Margriet van het leen vervallen werd verklaard. Het
keerde terug in ’s graven boezem. Nog in datzelfde jaar stierf graaf Jan II. In zijn testament had
hij zijn oudste zoon, de latere graaf Willem III, opgedragen aan zijn jongere broer Jan van Beau-
mont voor 9.000 pond aan renten toe te wijzen uit Hollandse goederen. Enkele jaren later gaf
Willem gevolg aan de wens van zijn vader: op 15 augustus 1308 beleende hij Jan van Beaumont
met het ‘goed van der Goude zoals de heren van der Goude dat voor hem hadden bezeten’.24

Gouda onder de heren van Beaumont en Blois (1308-1397)

Bijna een eeuw lang zou Gouda in het bezit blijven van het huis Beaumont-Blois, een zijtak van
het Henegouwse huis. De lange regering van Jan van Beaumont eindigde pas met diens dood in

53

Historische Vereniging Die Goude



M I D D E L E E U W E N  –  P O L I T I E K  ( C A .  1 0 0 0 - 1 5 7 2 )

1356.25 Hij had alleen een dochter gehad, Johanna, die getrouwd was geweest met een Franse
graaf, Lodewijk van Châtillon graaf van Blois. Dochter en schoonzoon waren al vóór Jan van
Beaumont overleden. Daarom wees hij bij testament zijn tweede kleinzoon, Jan van Blois, als
zijn opvolger in zijn Hollands-Zeeuwse machtscomplex aan. In het najaar van 1356 werd Jan
door graaf Willem V met de goederen van zijn grootvader beleend, waaronder Gouda.26 Jan van
Blois regeerde tot zijn dood in 1381.27 Omdat hij geen wettige nakomelingen had, volgde zijn
broer Guy hem op. En toen deze in december 1397 kinderloos overleed,28 vielen Gouda en de
andere Bloise bezittingen terug aan de grafelijkheid.

De goederen in handen van de heren van Beaumont en Blois vormden een uitgebreid com-
plex.29 De kern daarvan lag aan de Lek en de IJssel en omvatte behalve Gouda vanaf 1310 ook
Schoonhoven en een flink gedeelte van de Krimpenerwaard. Kleinere bezittingen lagen in
Noord wijk, in Beverwijk en omgeving, op Texel en Vlieland, op Tholen en in Goes. Aan van ke -
lijk was Gouda zeker niet het voornaamste bezit van Jan van Beaumont: Schoonhoven, aan de
belangrijke rivier de Lek, was van meer gewicht. Daar, op het slot van Schoonhoven, vestigde
Jan van Beaumont dan ook zijn residentie, en daar stichtte hij in 1340 ook het Kar me lie ten -
klooster als geestelijk steunpunt voor zijn Hollands-Zeeuwse rijk. Verbleef hij in Gouda, dan lo-
geerde hij er bij één van de notabelen, bijvoorbeeld bij de pastoor. Naarmate Gouda in de loop
van de veertiende eeuw Schoonhoven in economisch opzicht ging overvleugelen, werd de stad
voor de graven van Blois ook steeds belangrijker. Daarom maakte Jan van Blois van de grote
stadsbrand van 1361 gebruik om bij de Gouwemond een terrein te verwerven voor een eigen
huis.30 In een reeks bouwcampagnes die twintig jaar duurde werd dit ‘huis’ uitgebouwd tot een
onneembaar kasteel.31 Dat de militaire spanningen met het Sticht in de tweede helft van de veer-
tiende eeuw weer toenamen, zal daar niet vreemd aan zijn geweest. De oude burcht van de he-
ren van der Goude op de Molenwerf was blijkbaar zo grondig vernietigd, dat aan terugkeer daar-
heen niet viel te denken. Maar hoewel de graven van Blois nu in Gouda een eigen huis hadden,
bleef Schoonhoven toch hun hoofdresidentie. Daar speelde hun hofleven zich af.32 Op het slot in
Gouda hield bij afwezigheid van de graaf een ‘kastelein’ de wacht.

De veertiende eeuw is niet alleen de periode waarin Gouda een grote stad werd, het is ook de
eeuw waarin het stedelijk bestuurssysteem werd uitgebouwd en de stad een grote mate van au-
tonomie verwierf. Het belangrijkste orgaan was aanvankelijk de schepenbank. Haar taak be-
stond vooral uit rechtspraak: te besturen viel er nog niet veel. De schepenen worden al vermeld
in het stadsrecht van 1272, en vervolgens in 1303.33 De graaf stelt dan bepalingen op voor de
uitgifte ter ontginning van het ’s-Gravenbroek, één van de laatste woeste gronden in de omge-
ving van Gouda. De bewoners van dit plattelandsambacht kunnen alleen dan ter verantwoor-
ding worden geroepen voor de schepenen van Gouda als het om een schuld gaat waarvoor die
werkelijk bevoegd zijn. Kennelijk hadden ze toen al de neiging om de jurisdictie van de stad
naar het omliggende platteland uit te breiden. De schepenen spraken voor eenvoudige zaken
recht samen met de schout, en voor zwaardere vergrijpen met de baljuw. De schout en de baljuw
werden niet genomen uit de poorters, maar aangesteld door de stadsheer. Zeker de baljuw was
altijd een edelman. Overigens moest Gouda een groot deel van de veertiende eeuw de baljuw de-
len met Schoonhoven.34

Een oorkonde uit 1322 in het archief van die stad geeft nog wat meer informatie over de
machtsverdeling in Gouda in deze vroege tijd.35 Het gaat om een verklaring over de tolvrijheid
van de inwoners van Schoonhoven, afgegeven door schout, schepenen, raad en ‘mene stede’ van
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der Goude. In de raad mogen we wel een vroege voorloper van de vroedschap zien, het college
waarin oud-magistraten en andere wijze lieden bijeenkomen om de eigenlijke bestuurders van
advies te dienen. Bijzonder is dat de ‘mene stede’, dus een soort algemene poortersvergadering,
in 1322 ook nog een stem in het kapittel had. Van een dergelijk ‘democratisch’ orgaan is later
niets meer te bespeuren. Al heel vroeg kende Gouda ook gilden: in 1315 wordt het vollersam-
bacht genoemd en in 1330 het Sint-Nicolaasgilde (van de kramers).36 Maar politieke invloed
hebben ze, voorzover valt na te gaan, in de veertiende eeuw niet gehad. Van het bestaan van twee
burgemeesters horen we pas vanaf 1362, wanneer ze jaar in jaar uit genoemd worden onder de-
genen die één of meer reigers uit het Goudse bos van graaf Jan van Blois ten geschenke krijgen.37

In andere steden hangt de instelling van het burgemeestersambt vaak samen met het ontstaan
van grote financiële verantwoordelijkheden voor het stadsbestuur, bijvoorbeeld in verband met
de bekostiging van een omvesting. In Gouda zou dat eveneens het geval geweest kunnen zijn: in
de jaren 1350 kwam de omvesting van de stad tot stand.38 Maar wellicht heeft de stadsbrand van
1361 er iets mee te maken. Om de stad er na deze brand weer bovenop te helpen, schonk graaf
Jan van Blois de helft van de opbrengst van een stuk gekapt bos, en hij droeg aan de schepenen
de taak op dat hout onder de poorters te verdelen.39 Misschien groeide dus het leiding geven aan
de wederopbouw de schepenen boven het hoofd en is daarom een nieuw college ingesteld. 

Naast deze politieke bestuursorganen opereerden er ook al in de veertiende eeuw colleges
voor bijzondere instellingen. Het oudste lijkt dat van de gasthuismeesters te zijn (voor het eerst
vermeld 1341). Andere colleges duiken aan het eind van de eeuw in de bronnen op: de kerk-
meesters (1390, maar zij moeten er al veel eerder zijn geweest), de ‘meesters van de Noodgods’
(1380/1), de Heilige Geestmeesters (1391), de bewaarders van de cellebroeders (1395) en het
college van toezicht op het convent van Sint-Margaretha (1396).40

De opsomming van al deze bestuursinstellingen, die steeds onder opperverantwoordelijkheid
van de magistraat functioneerden, documenteert niet alleen de uitbouw van het bestuurlijk ap-
paraat, maar ook de groei van de bevoegdheden van de magistraat. Het verwerven van steeds
meer rechten loopt als een rode draad door de geschiedenis van de stad. Een daarvan was het
recht om accijnzen te heffen: de concessie daarvan door Jan van Beaumont werd gemotiveerd
met de noodzaak geld bijeen te brengen voor de omvesting (1352).41 Andere rechten die de stad
verwierf waren het recht van de wind of maalrecht (1353), het recht om goederen van bastaar-
den te laten vererven zoals die van wettig geborenen (1354), de pacht van de waag en een want -
huis (1356 in de rekening genoemd, maar misschien al ouder), het recht om een jaarmarkt te
houden (hierover wordt een proces gevoerd in 1377), de instelling van een tweede jaarmarkt (ten
laatste in 1381) en tenslotte de verwerving door aankoop van het marktveld om er een raad- en
vleeshuis te bouwen (1395).42 Met laatstgenoemde aankoop werkte het stadsbestuur een encla-
ve binnen het stadsgebied weg waar zijn macht nog niet gold. Bij tenminste twee eerdere gele-
genheden was iets dergelijks gebeurd. In 1335 werd het leen van Jan de Clerk, ter plaatse van de
latere Keizerstraat, uitgegeven om als woonbebouwing te worden verkaveld; in 1362 werd dit
onder stedelijke jurisdictie gebracht.43 In 1369 gebeurde ditzelfde met de Molenwerf.44 Al
vroeg bemoeide het stadsbestuur zich met het beheer van de vele watergangen in de stad, zoals
blijkt uit de keur op de Wyte van de waterschappen uit omstreeks 1340-1345.45 Na de stadsbrand
van 1361 bevorderde het bestuur door subsidiëring het aanbrengen van hard dak.46 Op den duur
bleef er geen hoek in de stad en – bij wijze van spreken – geen terrein des levens meer over waar-
mee het stadsbestuur zich niet bemoeide.
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Wie waren de personen die deze macht uitoefenden? Voor het begin van de veertiende eeuw
kennen we de namen van de schepenen slechts mondjesmaat. Vanaf 1335 neemt hun aantal toe
en vanaf omstreeks 1350 weten we de meeste namen van de zeven jaarlijkse schepenen, dankzij
de enorme hoeveelheid schepenakten die in het Goudse archief zijn bewaard. De identiteit van
de burgemeesters is onbekend, totdat ze vanaf 1390 opduiken in de lijst met inpoorteringen.47

Studie van het namenmateriaal maakt duidelijk dat al in de veertiende eeuw het stadsbestuur in
Gouda tamelijk oligarchisch is. Bepaalde namen komen steeds maar terug. Betrekkingen tussen
individuen kunnen worden vastgesteld dankzij de vele bewaarde schepenzegels: die maken het
mogelijk typische magistraatsfamilies te onderscheiden, die in Gouda echter meestal nog geen
familienaam dragen. Aristocratisch in de zin van samengesteld uit personen van adellijke of rid-
dermatige komaf is het Goudse stadsbestuur echter juist niet. We komen een enkele Van der
Are, Van Dobben of Van Foreest tegen maar daarbij blijft het dan wel. 

Op dit laatste is één belangrijke uitzondering: alomtegenwoordig zijn leden van de familie
Van der Goude, inclusief De Witte. De afstamming van deze familie is niet geheel duidelijk:
waarschijnlijk gaat het om enkele bastaardtakken van de dertiende-eeuwse Van der Goudes.48

Als bastaarden konden zij geen aanspraak laten gelden op de heerschappij over Gouda, maar als
bewoners van de stad deden zij hun invloed daar wel voelen. De hoofdtak werd gevormd door
heer Jan en zijn broers Jacob en Dirk van der Goude, zoons van Jan Aerntsz. Van der Goudes be-
kleedden herhaaldelijk het schepenambt. In de jaren 1390 hadden ze op het burgemeestersambt
bijna het monopolie. Maar daarnaast maakten ze zich verdienstelijk door het verrichten van al-
lerlei taken, waaronder militaire, in opdracht van de heren van Beaumont en Blois. In de Bloise
rekeningen komen we ze keer op keer tegen in de entourage van de graaf. Voor baljuws- en in
mindere mate schoutambten werden bij voorkeur riddermatigen gekozen, en de Van der Gou -
des waren vaak van de partij. Van 1356-1370 was Jacob van der Goude baljuw-rentmeester van
Beverwijk en Noordwijk. In de jaren 1356-1363 bekleedde Jan van der Goude ditzelfde ambt
in Texel-Vlieland. Van 1363-1379 kwamen de schouten van Gouda uit de familie Van der Gou-
de.49 Doordat de Van der Goudes in Gouda bleven wonen en daar soms ook ambten uitoefenden,
waren ze de meest geschikte tussenpersonen tussen de graven en de stad. Zo was het heer Jan van
der Goude die in 1352 – hij was toen baljuw van Gouda – aan Jan van Beaumont adviseerde om
de Gouwenaars het door hen zo gewenste accijnsrecht toe te kennen.50 Overigens traden soms
ook ‘gewone’ Gouwenaars op als schout in plattelandsdistricten in de omgeving van de stad. We
komen Ermbout Matthijsz tegen als schout van het Land van Stein (1369-1372), Matthijs
 Claesz in hetzelfde ambacht (1373-1374) en Claes Goele als schout van Bloemendaal (1363-
1369). Jan Diddenz, schout van Moordrecht van 1363-1367, was waarschijnlijk identiek met de
gelijknamige Gouwenaar.51

Wie er in Gouda toe deed valt heel aardig af te lezen uit de jaarlijkse lijsten met schenkingen
door de graaf van Blois aan zijn relaties van reigers uit het Goudse bos.52 Ze beginnen in 1358
en lopen tot de kap van het bos in 1377. Enkele tientallen personen worden regelmatig bij name
genoemd. Aan het aantal reigers dat ze ontvangen (variërend van één tot tien) valt hun standing
af te lezen. Daarnaast wordt een aantal categorieën ambtshalve vermeld: de schout, de zeven
schepenen en de twee burgemeesters (ook wel: het gerecht), de deken van Lek-en-IJssel, de pa-
rochiepaap en twee of drie andere priesters, de twee schoolmeesters, de stadsklerk (‘scriver’), de
twee stadsboden, de koster, de vijf poortwachters, de twee veermannen, de sluiswachters, de tol-
lenaar, de accijnsenaar van de hop en éénmaal de twee wisselaars (blijkbaar lombarden). Elk jaar
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gaat er ook een portie van vijftig à zestig reigers naar de schutters. Dit betekent vermoedelijk
dat de schutterij in deze periode vijftig tot zestig leden telde, verdeeld over ‘oude’ en ‘nieuwe’
schutters. Het fêteren van alle belangrijke of althans dienstvaardige Gouwenaars, evenals het
onthaal van de schutterij, was er uiteraard op gericht de loyaliteit aan de graaf van Blois van zijn
Goudse onderdanen te bestendigen. Goede contacten van de graaf met de stadsmilitie verliepen
overigens niet alleen via de reigermaaltijden: de graaf was zélf een Goudse schutter! Dat blijkt
althans in 1362: dan wordt op zaterdag na Hemelvaart aan Jan van Blois in Schoonhoven een
scutrok van de oude schutters van Gouda bezorgd. Op Pinkstermaandag daaraan volgend doet
hij mee aan het papegaaischieten in Gouda – of men in Gouda toen de gewoonte had de stads-
heer beleefdheidshalve te laten winnen is niet bekend – en ’s avonds dineert hij met de schut-
ters.53

Het was voor de graven van groot belang de poorters van Gouda, inclusief de schutters, te
vriend te houden. Gouda was zijn grootste en rijkste stad. Om zijn hofhouding, maar meer nog
zijn politieke en militaire ondernemingen te bekostigen, moest hij beden, financiële bijdragen,
aan zijn onderdanen vragen. Kwam het krijgsbedrijf naar de Bloise landen zelf, dan speelde de
stadsmilitie een belangrijke rol in de defensie. Het zou te ver voeren alle financiële transacties
tussen de graaf en de stad Gouda op te sommen. In 1358 zien we hoe de pastoor, heer Waer naer,
en Claes Goel het geld van Jans bede van Gouda te paard naar Schoonhoven brengen. Vandaar
varen ze naar Dordrecht, om het via de wissel aan de heer van Egmond te overhandigen, die graaf
Jan geld heeft geleend om zijn schuld aan hertog Albrecht te betalen. Die schuld had graaf Jan
overigens gemaakt om zijn Bloise landen in leen te krijgen, dus indirect betalen de Gouwenaars
dan toch belasting aan Holland.54 In 1364 ‘bezegelt’ (garandeert) Gouda een lening van Jan van
Blois, en in 1367 gebeurt iets dergelijks.55 Vergelijkbare overeenkomsten zijn er in 1382 en
1386 ook geweest tussen graaf Guy van Blois en de stad Gouda.56

De vriendelijkheid van de graaf om op het schuttersfeest te verschijnen (1362) zal misschien
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hebben samengehangen met zijn wens om op het thuisfront hulp te vinden voor zijn pogingen
invloed te winnen in Gelre. Daartoe probeerde hij in Holland, in samenwerking met hertog
Albrecht, een verzoening tussen Hoeken en Kabeljauwen tot stand te brengen, in de hoop dat de
heren van Arkel (in Gorinchem en omgeving, dus Jans buren), belangrijke Kabeljauwse partij-
gangers, hem zouden steunen. In Gelre zag hij kansen door de partijstrijd tussen de Hekerens en
de Bronkhorsten, die overigens respectievelijk met de Kabeljauwen en de Hoeken in verbinding
stonden. In 1362 kwam het tot een grote en dure veldtocht.57 De kansen leken voor Jan van Blois
helemaal ten goede te keren toen hertog Reinoud III van Gelre overleed en de troon naar één van
diens zusters moest gaan. Jan trouwde Machteld, het boegbeeld van de Hekerens, en wist Gelre
enkele jaren te houden. Maar in 1379 legde hij het toch af tegen zijn zwager, de hertog van Gulik,
die met de andere zuster, Maria was getrouwd en die de Bronkhorsten achter zich had.58

De strijd in Gelre voltrok zich op afstand van Gouda. Dat gold des te sterker voor een ande-
re dure liefhebberij van de graaf: zijn Pruisenreizen. Zowel in 1362/3 als in 1368/9 gaf graaf Jan,
volgens de heersende mode onder de Europese adel, zich over aan de geneugten van een kruis-
tocht tegen het laatste heidense volk dat in Europa nog te vinden was. Dat hij daarvoor niet naar
het Midden-Oosten hoefde, maar zijn tegenstander al in het Oostzeegebied kon ontmoeten, was
een voordeel. Maar kostbaar was het wel, en de onderdanen, zoals die in Gouda, betaalden het
gelag.59 Overigens heeft Guy van Blois dergelijke reizen tijdens zijn regeerperiode niet onder-
nomen. Van hem wordt verteld dat hij er veel geld doorjoeg door zijn genotzuchtig leven en dat
hij op het laatst zo dik werd dat hij in een wagentje moest worden rondgereden. Dat speelde zich
overigens in Henegouwen af, want op zijn residentie in Schoonhoven verbleef hij nauwelijks.60

Terug naar Jan van Blois: van groot politiek gewicht waren de activiteiten die hij in Hollands
verband ontplooide, want daarbij was Gouda rechtstreeks gemoeid. Weliswaar was Gouda in de
veertiende eeuw niet in directe zin een Hollandse stad. Anderzijds waren de heren van Gouda uit
het huis Beaumont-Blois ook niet geheel zelfstandig, maar traden ze gewoonlijk op als loyale
leenmannen van hun verwanten, de Hollandse graven uit het Henegouwse en het Beierse huis.
We zien Gouda daarom soms toch deelnemen aan Hollandse dagvaarten, zoals in 1324.61 In
1325 was Gouda partij in een dispuut over het stapelrecht tussen Dordrecht enerzijds en een
hele reeks Hollandse steden aan de andere kant. Het was graaf Willem III die het geschil pro-
beerde te beslechten.62 Van 15-21 augustus 1378 vond in de entourage van Jan van Blois be-
raadslaging plaats naar aanleiding van een brief over een verbondssluiting tussen Hollandse ste-
den tegen Dordrecht. Hierbij waren ook de ‘goede luden’ van Gouda en Schoonhoven
aanwezig.63 Op 30 juni en 1 juli 1362 belegde Jan van Blois zelfs in Gouda een dagvaart van
Hollandse steden. Die ging over de vraag of hij, bij afwezigheid van Albrecht, tijdelijk het
landsbestuur op zich zou nemen.64 Dagvaarten in Gouda waren er ook wanneer ze samenhingen
met de ontwikkelingen ten oosten of zuidoosten van Holland: in 1360 bijvoorbeeld over een in-
val van de graaf van Loon in het land van Heusden.65

Het grootste belang had Gouda echter voor de greep die Holland op het Sticht had. Sinds de
dagen van Floris V was dit een machteloos satellietstaatje van Holland. Maar in de tweede helft
van de veertiende eeuw kreeg Utrecht enkele krachtige bisschoppen, die zich in samenwerking
met partijen in hun gewest uit de Hollandse omknelling probeerden los te maken. Een eerste
ronde van gevechten vond al plaats in 1348 en volgende jaren, toen de bekwame Jan van Arkel
bisschop was. Het Bloise gebied, gelegen tussen Holland en het Sticht, kon niet buiten schot
blijven. Nog in 1348 laat Jan van Beaumont vanuit Henegouwen door heer Jan van der Goude
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een brief bezorgen aan de baljuw van Schoonhoven en Gouda met het bevel graaf Willem V te
helpen bij zijn strijd tegen de bisschop.66 Wanneer dezelfde graaf drie jaar later een verzoening
met de bisschop tot stand brengt, verklaart hij uitdrukkelijk dat Schoonhoven en Gouda en heel
het land van de heren van Beaumont daarbij zijn inbegrepen.67 De strijd tegen het Sticht hing
zijdelings samen met de eerste fase van de partijtwist in Holland tussen Hoeken en Kabeljau-
wen: Hoekse ballingen waren namelijk naar het Sticht gevlucht. Maar de Hollandse strijd lijkt
in Gouda zelf geen repercussies te hebben gehad. De omvesting van de stad werd dan ook veel -
eer ingegeven door de Stichtse oorlog. 

In de tweede helft van de eeuw nam de zelfstandigheid van Utrecht steeds meer toe. Een sym-
bolisch hoogtepunt is de uitvaardiging van de Landbrief van 1375 door bisschop Arnoud van
Horn: het Nedersticht zou als land bestuurd worden door de bisschop met de standen, namelijk
de ridderschap, de kapittels en de steden.68 Dit staatsstuk kwam kort na de Stichts-Hollandse
oorlog van winter 1373/4, die was uitgebroken naar aanleiding van de stichting van het fort Gil-
denburg bij Vreeswijk door de stad Utrecht. Jan van Blois had als vanouds hertog Albrecht ge-
steund.69

In deze jaren raakten in het beleid van de graven van Blois de Stichtse en de Hollandse zaken
steeds meer met elkaar verstrengeld. Daarbij speelden de heren van Montfoort een belangrijke
rol.70 De De Rovers, de erfelijke burggraven van Montfoort, zaten tot over hun oren in de Sticht-
se politiek, waar ze gewoonlijk tot de ferventste tegenstanders van de bisschop behoorden. Te-
gelijk maakten ze zich zeer verdienstelijk als vazallen van Jan en later Guy van Blois, in hun raad
en door baljuwschappen en dergelijke taken te vervullen. 

Uiteindelijk, na het jaar 1390, gaf de heer van Blois zijn partijpolitiek neutrale en aan hertog
Albrecht loyale houding op. Toen de tweedracht tussen de hertog en zijn zoon Willem van
Oostervant, de latere Willem VI, zich openbaarde, kon ook Guy niet aan een keuze ontkomen.
Mede onder invloed van de heren van Montfoort heeft hij toen de Hoekse kant gekozen. In een
brief van 2 augustus 1392 spoorde Guy van Blois de heren van Montfoort en Asperen, zijn raads-
lieden, aan om Willem van Oostervant en zijn vrienden te helpen in alle zaken die zij met de ste-
den Schoonhoven en Gouda en de andere onderzaten van Guy te doen hadden; alleen tegen
Albrecht zelf mochten ze niet optrekken.71 Hierbij zal hebben meegespeeld dat er ook handels-
politieke tegenstellingen waren tussen Schoonhoven en Gorinchem, dus tussen Blois en het
Kabeljauwse Arkel. Korte tijd later, waarschijnlijk op 21 september, vond de beruchte moord op
Aleid van Poelgeest en Willem Cuser plaats. Na een aanklacht van Koen Cuser over de moord op
zijn zoon, verbande hertog Albrecht eind mei 1393 een aantal vooraanstaande Hoeken, onder an-
deren de heren van Montfoort en Asperen en heer Jan van Heemstede. Natuurlijk kon hij niet
dulden dat graaf Guy van Blois de verbannen Hoekse edelen in zijn raad zou handhaven. Reeds
twee dagen later gingen er dus brieven van Albrecht naar Gouda en Schoonhoven met het verzoek
de ballingen daar het verblijf te ontzeggen.72 Maar heer Hendrik van Montfoort bleef nog tot in
juni in Guys raad zitten. De partijgangers van Willem van Oostervant hebben zelfs gehoopt een
steunpunt voor de aanstaande strijd te vinden in Gouda, waar Hubrecht van Montfoort als schout
de zorg voor het kasteel had. Maar blijvend wilde Guy van Blois, die zelf in Henegouwen ver-
toefde, de hertog niet trotseren. Reeds op 26 juni was een van zijn Henegouwse mannen,
Robrecht van Glinden, in Gouda, waar Hubrecht hem de sleutels van het slot overhandigde.73

Op 14 juli werd de ambtstermijn van Hubrecht van Montfoort als schout van Gouda voortijdig
beëindigd, toen enkele raadslieden van Guy zijn rekening kwamen afhoren.74 Het is moeilijk uit
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te maken in welke mate de stad Gouda zelf zich in de partijstrijd mengde. In ieder geval beleef-
de het jaar 1393 geen wetsverzetting, zoals die zich in 1428 bij het einde van het Jacoba-tijdperk
zou voordoen: de schepenen en de burgemeesters werden niet tussentijds afgewisseld. Daarom is
het nog maar de vraag of men Gouda in deze jaren al ‘Hoeks’ mag noemen.75

Na het vertrek van de heren van Montfoort en Asperen uit de raad van Guy van Blois kwam
de leiding over zijn Noord-Nederlandse bezittingen te berusten bij Jan de Bastaard van Blois,
een buitenechtelijke zoon van graaf Jan van Blois, die tot baljuw van Gouda werd benoemd.
Toen Guy van Blois op 22 december 1397 overleed, was Gouda er aan gewend geraakt volop bij
Hollandse aangelegenheden betrokken te zijn. 

Inlijving bij Holland

Omdat graaf Guy van Blois geen wettige erfgenamen achterliet, stond Gouda voortaan onder
het rechtstreeks gezag van de grafelijkheid van Holland. Graaf Albrecht van Beieren liet geen
tijd verloren gaan om de Bloise territoria in bezit te nemen.76 Al op 9 januari 1398 verscheen hij
in Gouda om zich als nieuwe machthebber te laten huldigen. Het aanzienlijke goederencomplex
van de heren van Blois was immers voor de Hollandse graven een belangrijke aanwinst. In de
loop van de vijftiende eeuw zouden delen van dit complex aan de gravinnen van Holland in leen
worden gegeven als weduwengoed, maar in tegenstelling tot Schoonhoven77 werd Gouda nooit
in dergelijke schenkingen opgenomen. Dit geeft nog eens aan dat Gouda inmiddels in belang
Schoonhoven was voorbij gestreefd. Vanaf 1397 behoorde Gouda dan ook tot de zes ‘hoofdste-
den’ van het graafschap Holland, achter Dordrecht, Haarlem, Delft, Leiden en Amsterdam.78

Deze zes steden speelden een vooraanstaande rol in de landspolitiek, omdat zij de meeste man-
schappen voor het grafelijke leger geacht werden te leveren – zoals Gouda dadelijk al in 1398
ervoer naar aanleiding van Albrechts Friese oorlog79 – en omdat zij het grootste aandeel in de be-
den opbrachten. De graaf kon een bede aan zijn onderdanen vragen in een aantal specifieke ge-
vallen, zoals bij zijn inhuldiging, bij zijn huwelijk, bij de ridderslag van zijn oudste zoon, bij
een kruistocht of bij een oorlog. De steden stelden de verdeling van de bijdrage vast in geza-
menlijk overleg met de grafelijkheid tijdens algemene vergaderingen of dagvaarten.80 Als te-
genprestatie wilden zij dan graag voorrechten op politiek, financieel of juridisch gebied. Het
hing af van de machtsverhouding tussen grafelijkheid en steden in hoeverre hun verlangens wer-
den ingewilligd.

Het doen van een relaas over de verhouding tussen de Hollandse graven en de stad Gouda in
de vijftiende eeuw wordt, zeker wat het eerste gedeelte betreft, bemoeilijkt door schaarste aan
bronnen. Dat is het gevolg van de stadsbrand van 25 augustus 1438, die de stad bijna geheel in
de as legde. Bij deze ramp moet een groot deel van het stedelijk archief in vlammen zijn opge-
gaan, zodat er weinig documenten van vóór 1437 beschikbaar zijn. Alle stadsrekeningen uit
deze tijd zijn verloren gegaan. Vanaf 1437 zijn ze wel voorhanden, zij het niet voor alle jaren.81

Stadsrekeningen vormen een prachtige bron voor allerlei aspecten van het stedelijk leven. Zij ge-
ven niet alleen een beeld van de inkomsten en uitgaven van de stad in een bepaalde periode, maar
ook informatie over de betrokkenheid van het stadsbestuur in de landelijke politiek. Men vindt
er bijvoorbeeld de reizen van stedelijke afgevaardigden naar de dagvaarten en de schenkingen
aan de graaf en zijn belangrijkste raadsheren en dienaren. 

Wat de samenstelling van het stadsbestuur betreft: die kan worden gereconstrueerd met be-
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hulp van schepenbrieven en andere documenten. De namen van de schepenen zijn op die manier
voor de vijftiende eeuw allemaal bekend, maar in die van de burgemeesters zitten nog steeds la-
cunes. Bepaalde families komen we in het stadsbestuur voordtdurend tegen, zoals Broekhuijsen,
Van Crimpen, Cutert, Gaergoet en De Vrije. De leden van het stadsbestuur behoorden tot de ge-
goede burgerij: ze kregen namelijk geen salaris voor hun werkzaamheden, hooguit een vergoe-
ding van hun reiskosten, officiële kleding en vergelijkbare emolumenten.

Geld en gunsten

Nog voor zijn formele inhuldiging als stadsheer (op 9 januari 1398) heeft Albrecht van Beieren
de voornaamste gerechtsdienaren van Gouda in hun functie herbevestigd. Hij hernieuwde eind
december 1397 de aanstelling van Jan de Bastaard van Blois als baljuw en van Willem van der
Coulster als schout en kastelein.82 Op 6 april 1398 bevestigde de graaf het stadsrechtprivilege dat
Floris V aan de inwoners van Gouda had geschonken. Hij gaf hun tegelijkertijd enige nieuwe rech-
ten ter beloning van menige getruwe dienst, zoals de oorkonde het uitdrukt.83 Deze waren met name
van juridische aard. Het stedelijk rechtsgebied werd vergroot en alle poorters mochten voortaan
een borgsom van achttien pond stellen, mochten zij ergens van doodslag worden beschuldigd. 

Uit deze maatregelen valt af te leiden dat Albrecht van Beieren graag een goede relatie met
de Gouwenaars wenste en geen ingrijpende vernieuwingen wilde doorvoeren. Dat blijkt ook uit
zijn keuze voor het bestuur en de rechtspraak. Op 28 juli 1400 benoemde hij Jan de Bastaard
van Blois voor tien jaar tot baljuw en rentmeester van Gouda. Hij kreeg de bevoegdheid om alle
schouten, burgemeesters en schepenen naar eigen goeddunken aan te wijzen. Ook kreeg hij als
kastelein het beheer van het grafelijk kasteel toegewezen.84 Het is onduidelijk waarom Albrecht
alle macht bij Jan de Bastaard van Blois legde: vermoedelijk had Jan geld geleend aan de graaf
voor diens oorlog tegen de Friezen in de voorgaande jaren.85 Bovendien wist Albrecht dat Jan,
als bastaard, voor de nalating van zijn goederen geheel en al afhankelijk was van de grafelijke
gunst.

Na de dood van Albrecht van Beieren (in 1404) werd zijn zoon Willem VI de nieuwe graaf
van Henegouwen, Holland en Zeeland. Deze voerde in de jaren 1404-1412 regelmatig oorlog
tegen Jan van Arkel, een edelman met vele bezittingen tussen de Lek en de Maas.86 Hij was voor
de financiering van zijn campagnes en de levering van manschappen sterk afhankelijk van zijn
edelen en zijn stedelingen. Dat bood zijn onderdanen alle kans om in ruil voor hun bijstand al-
lerlei gunsten te verwerven.

Jan de Bastaard van Blois behoorde als raadsheer tot de naaste medewerkers van Willem VI.
Hij kreeg op 17 januari 1415 de verzekering dat na zijn dood zijn zoon Adriaan van Treslong
het schout- en kasteleinsambt van Gouda zou krijgen.87 Adriaan zou deze functies in bezit hou-
den zolang de grafelijkheid alle leningen van zijn vader niet aan hem zou hebben afbetaald. In
feite kreeg de familie Van Blois zodoende voor onbepaalde tijd beide ambten toebedeeld. Op-
merkelijk is dat in de desbetreffende oorkonde niets wordt gezegd over de aanstelling van de
burgemeesters en schepenen van Gouda. Deze bevoegdheid was de familie namelijk eerder al
kwijtgeraakt.

Op 13 juli 1414 schonk Willem VI de stad Gouda een nieuw privilege met betrekking tot
het lokale bestuur.88 Hij beloofde dat hij het gerecht niet langer zou verpachten of iemand in
handen zou geven. Voortaan zou de grafelijkheid elk jaar de twee burgemeesters en de zeven
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schepenen benoemen. De baljuw zou als vanouds de nieuwe regeerders de ambtseed afnemen.
Als motivatie voor deze schenking voerde de graaf aan dat de stad hem een lening van 500 gou-
den Vrankrijkse kronen had kwijtgescholden.

Uit dit privilege blijkt dat de Gouwenaars zich hebben ontworsteld aan de ‘bevoogding’ van
Jan de Bastaard van Blois. Deze had immers in de jaren 1400-1410 (en mogelijk ook daarna
nog) alle burgemeesters en schepenen aangesteld. Het kan zijn dat Jan zich liet betalen voor de
aanstelling van deze functionarissen, want hij had ook geld nodig om de graaf ten dienste te zijn
in diens oorlogen. Tussen 1401 en 1414 maakten 44 personen hun debuut als schepen. Ge-
woonlijk waren er elk jaar twee tot drie nieuwelingen in de schepenbank, maar in 1402, 1403,
1407 en 1408 waren het er liefst vier of vijf. Het kan zijn dat rijke stedelingen zich benadeeld
voelden door de macht van Jan de Bastaard van Blois en de graaf gevraagd hebben om een nieu-
we regeling voor de aanstelling van het gerecht in ruil voor een financiële toezegging. 

Het staat wel vast dat Gouda aanzienlijke geldelijke bijdragen moest leveren voor de Friese
en Arkelse oorlogen. Aanpassingen in de financiële huishouding hangen hiermee samen. In juni
1402 besloot de magistraat drie nieuwe functionarissen aan te stellen, de tresoriers.89 Dezen zou-
den elk jaar uit de vroedschap gekozen worden en moesten minstens vijftig pond belasting be-
talen. Zij behoorden derhalve net als alle stadsregeerders tot de gegoede burgerij. De tresoriers
moesten voortaan alle schot (grafelijke belasting) innen, lijfrenten verkopen, leningen afsluiten
en accijnzen regelen. In geval van een krijgstocht zouden zij soldij uitbetalen. Er zou in zo’n ge-
val een vierde tresorier uit de vroedschap gekozen worden, opdat twee tresoriers in de stad kon-
den blijven en de overige twee met de troepen konden meegaan. De drie tresoriers waren ver-
plicht een rekening van hun activiteiten op te stellen, die door de vroedschap zou worden
gecontroleerd. Na goedkeuring werd hun rekening overgenomen door de burgemeesters, zodat
zij die konden verwerken in hun eigen rekening. De burgemeesters bleven derhalve de eindver-
antwoording houden voor het beheer van de stedelijke financiën. De ordonnantie benadrukte
dat de aanstelling van tresoriers tijdelijk zou zijn, totdat de stad vrij zou zijn van alle lijfrenten
en andere renten, maar in feite is de regeling definitief geworden. 

Tweedracht in land en stad

Na de dood van Willem VI in mei 1417 brak er een strijd om de macht uit in Holland en Zee-
land. Jacoba van Beieren, dochter van de overleden graaf, werd als gravin gehuldigd, maar zij
werd weldra geconfronteerd met oppositie van Jan van Beieren, een broer van de graaf. De ede-
len en stedelijke notabelen verdeelden zich in twee kampen: de Hoeken en Kabeljauwen, re-
spectievelijk de aanhangers van de gravin en die van haar oom.90

In Gouda werd het ook onrustig, want er vonden in de zomer van 1417 diverse oplopen en
straatgevechten (‘vergaderingen ende opstal van mueteryen’) plaats.91 Jacoba kwam in juli naar
de stad en gelastte vijftig inwoners om het stedelijk rechtsgebied te verlaten op straffe des doods.
Van deze groep moesten er 21 naar Schiedam en 29 naar ’s-Gravenzande om aldaar nader ge-
rechtelijk onderzoek af te wachten. Later werden in september tal van ‘weggezondenen’ naar
Zeeland gestuurd, omdat zij steeds in de omgeving van Gouda waren gebleven. Door het ont-
breken van bronnen ontgaat ons wat de aanleiding van de ongeregeldheden was en of de vijftig
personen werkelijk bestraft zijn.

Op 19 februari 1419 sloot hertog Jan IV van Brabant, de echtgenoot van Jacoba van Beieren,
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het verdrag van Woudrichem met Jan van Beieren. De beide vorsten kwamen onder meer over-
een dat zij de komende vijf jaar gezamenlijk over Holland en Zeeland zouden regeren. Jan de
Bastaard van Blois en de regering van Gouda ontvingen op 3 maart 1419 Jan van Beieren in hun
midden en huldigden hem als zoon van Holland en Zeeland.92 De nieuwe machthebber zou in de
komende maanden veelvuldig in Gouda verblijven met zijn gevolg.93 Zij werden gehuisvest in
de huizen van notabelen en in enige herbergen, zoals ‘Den Roden Scilt’, ‘Den Hert’, ‘Den Oli -
phant’, ‘Roden Leu’ en ‘Den Swaen’. Hun aanwezigheid werd waarschijnlijk ingegeven door mi-
litair-strategische overwegingen. Diverse Hoeken hadden zich namelijk in Leiden verzameld en
onderhielden contacten met de bisschop en de stad Utrecht. Er gingen geruchten dat zij een aan-
val op Gouda of op andere steden zouden uitvoeren. Door in Gouda te resideren kon Jan van Bei-
eren de verbindingswegen tussen Leiden en Utrecht beter controleren.94 Bovendien waren er in-
terne spanningen in Gouda, omdat sommige ‘personen’ schulden aan de stad hadden. Leden van
de grafelijke raad waren in april 1419 in de stad om de stadsrekening te controleren en stelden
een oplossing voor de problemen vast.95
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In de zomer van 1420 wist Jan van Beieren zijn macht in Holland te consolideren door na een
belegering Leiden te bemachtigen. Dit wapenfeit betekende dat het belangrijkste steunpunt van
de Hoeken in Holland was weggevallen. Binnen Gouda versterkte Jan van Beieren zijn positie
door veel aanhangers in het bestuur te benoemen. Dat blijkt met name uit de bezetting van de
schepenbank: tussen 1420 en 1422 werden liefst twaalf nieuwelingen benoemd op een totaal
van zevenentwintig plaatsen. Jan de Bastaard van Blois bleef intussen in bezit van het schout-
ambt van de stad. Toch was het er niet altijd rustig, want in 1420-1424 was er openlijke strijd
tussen leden van de families Beylinc en Van der Goude. Jan van Beieren heeft enige malen bei-
de partijen tot een vrede gedwongen, maar dat had steeds kortstondig succes.96 De exacte reden
(of redenen) voor de animositeit is opnieuw niet vast te stellen door het ontbreken van relevan-
te archiefstukken. Wel valt op, dat de familie Van der Goude na 1424 nauwelijks meer een rol
in het stadsbestuur heeft vervuld.

Na het overlijden van Jan van Beieren (januari 1425) laaide de strijd om het bezit van Hol-
land en Zeeland weer op. De meeste edelen en steden erkenden Jan IV van Brabant als gebieder,
maar Gouda, Schoonhoven en Oudewater namen een afwachtende houding aan.97 In Gouda
moest Jan de Bastaard van Blois maatregelen nemen om de rust en orde te bevorderen.98 Wilden
de Gouwenaars liever Jacoba van Beieren weer als landsvrouwe? Deze had in 1424-1425 met
steun vanuit Engeland Henegouwen veroverd, maar zij raakte hier meer en meer geïsoleerd. Uit-
eindelijk moest zij zich overgeven aan haar neef Philips van Bourgondië, hertog van Bourgondië
en graaf van Vlaanderen. Vervolgens gaf Jan IV Holland en Zeeland voor twaalf jaar in pacht aan
de Bourgondiër.

Maar Jacoba gaf zich niet gewonnen: zij wist eind augustus 1425 te ontsnappen uit Gent,
vermomd in mannenkleding, en keerde terug naar Holland. Jan de Bastaard van Blois schaarde
zich aan haar zijde, evenals de regeringen van Gouda, Schoonhoven en Oudewater. Het meren-
deel van de adel en de steden verkoos echter Philips van Bourgondië als landsheer, ook nadat Jan
IV op 17 april 1427 was gestorven. Jacoba koos Gouda uit als hoofdkwartier in de strijd tegen
Philips en de Kabeljauwen, maar zij zag zich in het voorjaar van 1428 gedwongen vredesbe-
sprekingen te beginnen.

Tijdens dit beraad schonk de gravin enige voorrechten aan Gouda als dank voor de genoten
ondersteuning. Zo gaf zij onder meer vrijstelling van strafvervolging aan de schutters van de
voetboog, mochten zij tijdens de oefeningen op de schietbaan iemand per ongeluk verwonden.
Zij erkende dat de poorters jaarlijks vier tresoriers kozen om de stedelijke financiën te beheren.
Verder gaf zij ook toestemming aan uitgeweken stedelingen om terug te keren, mits zij zich
hielden aan de vonnissen die de schepenbank over hen had geveld.99

De besprekingen tussen Jacoba en Philips resulteerden op 3 juli 1428 in de zogenaamde ‘Zoen
van Delft’, waarbij onder meer werd vastgelegd dat zij gezamenlijk over Holland en Zeeland zou-
den regeren. Zij zouden hiervoor een nieuw bestuursorgaan installeren, de Raad van Holland.
Alle verdreven partijgangers zouden zoveel mogelijk in hun bezittingen worden hersteld.
Niemand mocht de partijnamen ‘Hoeken’ en ‘Kabeljauwen’ gebruiken en oude tegenstellingen
oprakelen; overtreders van dit spreekverbod werd een strenge straf in het vooruitzicht gesteld.

Na de sluiting van de zoen bracht Philips een bezoek aan Gouda, waarna hij enige maatrege-
len nam om de orde en rust in de stad te verzekeren.100 Hij gaf Jan van Uutkerke, een edelman
uit Vlaanderen, bevel om met zestig soldaten intrek te nemen in het kasteel.101 Op 3 augustus
1428 beloofde hij alle privileges en voorrechten van Gouda te onderhouden,102 maar enige da-
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gen later verving hij toch alle burgemeesters en schepenen. De Gouwenaars protesteerden wel
tegen deze wetsverzetting, want volgens de stadsrechten kon het gerecht enkel op 6 januari wor-
den veranderd. Philips liet zich echter niet vermurwen, alleen beloofde hij dat deze machtswis-
seling geen inbreuk op de stedelijke rechten zou vormen en dat de nieuwelingen op 6 januari
1429 weer vervangen zouden worden.103 Zijn ingreep was onmiskenbaar bedoeld om de macht
van de Hoekse factie te doorbreken en eigen aanhangers op het kussen te brengen. Het is name-
lijk frappant dat de meeste vervangen burgemeesters en schepenen na 1428 niet meer in het ge-
recht zijn teruggekeerd. Zeker drie van de nieuwe schepenen hadden al eens onder Jan van Bei-
eren in de schepenbank gezeten; zij behoorden derhalve tot de Kabeljauwen. Twee anderen
maakten hun debuut in de stedelijke regering. 

Jan de Bastaard van Blois moest het ontgelden. Hij had van Willem VI de toezegging gekre-
gen dat zijn zoon Adriaan van Treslong het schout- en kasteleinsambt van Gouda zou krijgen,
maar dat ging niet door. Op 13 maart 1429 ontnam Philips van Bourgondië hem het schout-
ambt. Als compensatie kreeg Jan een jaargeld van 200 Vrankrijkse schilden uit de hopaccijns van
Gouda en een zetel in de Raad van Holland, maar zonder wedde.104 De voormalige ‘grote man’
van de Goudse politiek werd duidelijk op een zijspoor gezet. Hij zou tot aan zijn dood in het na-
jaar van 1436 geen rol van betekenis meer spelen in het graafschap. Ook Jacoba van Beieren over-
leed in dit jaar, zodat Holland en Zeeland definitief in Bourgondische handen kwamen.

Onder Bourgondisch gezag

Met de incorporatie van Holland en Zeeland in het Bourgondische landencomplex veranderde
de machtsverhouding tussen vorst en onderdanen aanmerkelijk.105 De oude graven van Holland
domineerden het landsbestuur, met name omdat zij altijd langdurig in hun vorstendommen
vertoefden. De hertogen van Bourgondië hadden echter zoveel belangen in de internationale po-
litiek, dat zij onmogelijk lang in de beide graafschappen konden verblijven. Zij lieten het dage-
lijks bestuur en de grafelijke rechtspraak dan ook geheel over aan de Raad (of het Hof) van Hol-
land, bestaande uit de stadhouder en een groepje raadsheren. De stadhouder was de hoogste
vertegenwoordiger van de graaf in den lande. Hij was (bijna) altijd afkomstig uit het ‘buiten-
land’, dat wil zeggen een ander deel van de Bourgondische landen. De raadsheren waren veelal
wel geboren en getogen Hollanders en Zeeuwen; zij waren afkomstig uit de adel of de gegoede
burgerij. De hertogen van Bourgondië bezaten in tegenstelling tot de voorgaande graven van
Holland ook meer bezittingen, waardoor zij bij rebellie en oproeren sneller en strenger konden
ingrijpen.

De Raad van Holland oefende het landsbestuur uit in nauwe samenspraak met de Staten van
Holland en Zeeland: de vertegenwoordigers van de ridderschap (de edelen) en de steden. De bij-
eenkomsten of dagvaarten werden normaliter in Den Haag gehouden.

Het stadsbestuur van Gouda probeerde een goede relatie te onderhouden met de stadhouders.
Het bood hen altijd wijn of een complete maaltijd aan wanneer zij in de stad waren of gaf een
geschenk bij hun aantreden of huwelijk. De andere leden van de Raad van Holland werden even-
zeer gefêteerd bij hun bezoeken, net als vooraanstaande geestelijken en edelen. Ook invloedrij-
ke ambtenaren van de stadhouderlijke regering in Den Haag mochten elk jaar op een Nieuw-
jaarsgeschenk rekenen, dit alles ter bevordering van een goede politieke samenwerking en
afhandeling van klachten en verlangens.106 Natuurlijk trachtten de Gouwenaars ook in de gunst
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van de hertog zelve te blijven, alleen ging dat minder een-
voudig, omdat deze zich na 1433 immers nog zelden in Hol-
land ophield. Maar als het nodig was, wist de magistraat hem
wel te vinden, zoals bijvoorbeeld na de stadsbrand van 1438.

Op 25 augustus 1438 brak er rond acht uur ’s avonds
brand uit in de stad. Het is niet bekend waar en hoe de brand
ontstond, wel dat zij zich meer en meer over de stad ver-
spreidde. Dat kon gemakkelijk, want tal van huizen waren
nog altijd overwegend van hout en bezaten rieten daken. De
stedelingen waren niet in staat het vuur te blussen en tracht-
ten zoveel mogelijk hun bezittingen in veiligheid te brengen
op de schepen die in de haven lagen. De brand woedde tot ze-
ven uur de volgende ochtend en vernietigde bijna de gehele
stad, op vier huizen na.107

De stadsregering stelde ogenblikkelijk een bewakings-
dienst aan om roof en plundering tegen te gaan. Tevens nodigde zij de Raad van Holland uit om
haar te laten zien dat de stad niet gemakkelijk meer aan haar financiële verplichtingen zou kun-
nen voldoen. Tegelijkertijd werd er een delegatie naar Philips van Bourgondië gezonden om
hem van de ramp op de hoogte te brengen.108 De hertog toonde zich getroffen: hij gaf op 1 ok-
tober 1438 aan de stad vrijstelling van beden en andere giften aan de grafelijkheid voor een pe-
riode van tien jaar.109 Bovendien stelde hij op dezelfde dag voor vijf jaar inkomsten uit het gra-
felijk domein ter beschikking ten bate van de opbouw van de Sint-Janskerk. 

In 1439 verzocht het gerecht en de vroedschap aan vermogende Gouwenaars om een lening
aan de stad te verschaffen, ongetwijfeld in verband met de wederopbouw.110 Het ging om 79
mannen en vier weduwen, die in totaal 394 pond leverden: twintig personen betaalden 5 schel-
lingen, veertig 10 schellingen, twee 15 schellingen, twintig 20 schellingen en één 2 pond. In
1445 ontving de regering nogmaals een lening van de rijke poorters. Ditmaal ging het om 97
mannen en vier weduwen, die allen vier Rijnse gulden betaalden.111 Deze twee lijsten zijn de
enige bronnen die ons enige indruk geven over het vermogen van de Goudse elite. Opmerkelijk
is ook dat zij slechts een paar familienamen vermelden, zoals bijvoorbeeld Dapper, Van Crim-
pen, van Leeuwen, Van der Mije, Sinck, Sonderdanck, Van der Veen en Van Zevenhuizen. De
overige personen worden met een patroniem aangeduid (Janssoen, Dirixsoen). De wederopbouw
verliep zó voorspoedig dat Gouda in 1445 alweer kapitaalkrachtig genoeg was om mee te beta-
len in de beden.

Wijzigingen in het regeringsreglement

De Raad van Holland mocht geen rentmeesters, baljuws, schouten of kasteleins aanstellen: deze
ambtenaren werden steeds door de landsheer zelve benoemd. Hij was wel bevoegd om in tal van
steden burgemeesters en schepenen aan te stellen volgens de voorschriften van het stadsrecht.
Dit betekende dat het voor ambitieuze stedelingen, of zij nu eertijds voor Jacoba van Beieren of
voor Philips van Bourgondië waren geweest, zaak was een goede verstandhouding met de stad-
houder en de raden te onderhouden. De tegenstellingen tussen Hoeken en Kabeljauwen zouden
in de nieuwe politieke constellatie niet verdwijnen, alleen veranderden zij van karakter. Zij
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vochten niet langer openlijk tegen elkaar, maar dongen heimelijk naar de gunst van de landsheer
en met name de stadhouder. Vandaar ook dat de hertogen liefst een ‘buitenlander’ als stadhou-
der verkozen, want deze zou idealiter onafhankelijk van de gewestelijke en lokale groeperingen
zijn. Toch bleek dat niet altijd het juiste middel om orde en rust in den lande te verzekeren.

Aanvankelijk hadden de Kabeljauwen een overwicht in de stadsregeringen van Holland.
Maar toen de Henegouwse edelman Willem van Lalaing (1440-1445) stadhouder was, benoem-
de hij tal van Hoeken in het stadsbestuur, met name in Dordrecht, Haarlem, Leiden en Amster-
dam. Ook Willem van Naaldwijk, een voormalig raadsheer van Jacoba van Beieren, raakte in op-
spraak. Hij gaf in de jaren 1439-1441 als rentmeester-generaal aanstellingsbrieven uit zonder
medeweten van de hertog. Het is denkbaar dat de beide topambtenaren zich lieten betalen door
de Hoeken, maar dat kan niet bewezen worden. Hun optreden bracht onrust in het graafschap:
in 1444-1445 braken er in steden als Dordrecht, Haarlem, Delft en Leiden straatgevechten uit
tussen Hoeken en Kabeljauwen. Ook in Gouda bleef het niet rustig.

In april-mei 1444 zond de Raad van Holland enige malen ambtenaren naar Gouda, omdat er
problemen waren rond het beheer van de stadssleutels en het garnizoen van het kasteel. De ma-
gistraat lijkt beducht te zijn geweest dat er ‘vreemde heeren off volc’ in de stad zou worden ge-
legerd.112 De problemen werden niet opgelost door het overlijden van Willem van Naaldwijk in
juli 1444.113 Philips van Bourgondië besloot aan alle troebelen een einde te maken door op 22
september van dat jaar Adriaan van Borselen als kastelein en schout aan te stellen voor de rest
van diens leven. Hij was een Zeeuwse edelman, die net als andere leden van zijn familie steeds
tot de Kabeljauwen had behoord.114 Toch laaide de strijd tussen de lokale facties kortstondig
weer op, nadat in oktober 1446 Olart van Zwanenburg, de plaatsvervanger-kastelein, was dood-
geslagen in een volksoploop.115 Nadien horen wij niet of nauwelijks meer over onrust in Gouda,
tot het begin van de jaren zeventig van de vijftiende eeuw. 

Voor Philips van Bourgondië waren de onlusten tussen Hoeken en Kabeljauwen aanleiding
om de regeringsreglementen van Haarlem, Delft en Gouda te veranderen. Hij bepaalde dat er in
deze steden een college van notabelen moest worden gevormd, bestaande uit tachtig (Haarlem)
of veertig (Delft en Gouda) personen. Zij mochten tien jaar lang jaarlijks een aantal personen no-
mineren, waaruit de Raad van Holland verplicht was alle burgemeesters en schepenen te kiezen.
Haarlem en Delft hebben respectievelijk 3000 en 1500 pond voor het desbetreffende privilege
betaald, maar Gouda betaalde – zover valt na te gaan – alleen vier schellingen schrijfkosten.116

De stadsregering besloot namelijk toch mee te betalen aan de nieuwe, zesjarige bede die op 24
juni 1445 werd ingevoerd, terwijl zij hiertoe krachtens de vrijstelling van beden van 1438 niet
verplicht was.117 Vermoedelijk was het privilege dus een beloning voor de coulante opstelling
van de regeerders. De overige hoofdsteden, Leiden en Dordrecht, zouden in 1449 en 1456 even-
eens een kiescollege van veertig leden krijgen voor respectievelijk tien en zes jaar. Hertog Phi-
lips heeft de privileges in kwestie bewust voor een aantal jaren gegeven en niet voor een onbe-
perkte periode. Hij hield op deze wijze immers greep op hun functioneren: als hij daarover niet
tevreden was, kon hij altijd besluiten de privileges niet te te verlengen. De magistraten van
Haarlem, Delft, Leiden en Gouda waren zeer gesteld op de colleges, want zij hadden voor het
eerst inbreng in de samenstelling van hun gerecht gekregen. Zij hebben zich dan ook bij de be-
sprekingen over een nieuwe bede in 1452 ingezet om verlenging van de desbetreffende privile-
ges te verkrijgen, en met succes: Philips beloofde dat hij de kiescolleges na afloop van hun ter-
mijn nog tien jaar lang zou handhaven. Alleen in Dordrecht bleek het kiescollege geen succes,

67

Historische Vereniging Die Goude



M I D D E L E E U W E N  –  P O L I T I E K  ( C A .  1 0 0 0 - 1 5 7 2 )

zodat het na zes jaar werd ontbonden.
Het privilege van de Veertigraad van Gouda is niet bewaard gebleven, maar wij mogen aan-

nemen dat de inhoud sterk overeenstemde met die van Haarlem, Delft en Leiden. Deze schreven
voor dat niemand uit het kiescollege mocht worden geweerd om haat of nijd of om welke reden
dan ook. Dit zou betekenen dat Hoeken én Kabeljauwen voor verkiezing in aanmerking kwa-
men. De samenstelling van de Veertigraad in de jaren 1445-1472 is niet overgeleverd, maar ver-
moedelijk behoorden de meeste leden tot de Kabeljauwen. Het is enerzijds namelijk frappant
dat Hendrik Albrechtsz, Jacob Rommersz, Jan Florisz Minne en Gerrit Klaasz al in de jaren
veertig of vijftig volop in het stadsbestuur participeerden. Deze Kabeljauwse notabelen waren
meermaals burgemeester of schepen. Anderzijds drongen Hoeken als Kerstant Harmansz,
Govart Klaasz Clay, Wouter Jansz Maes en meester Willem Dapper onder de regering van Phi-
lips van Bourgondië nooit door tot de stedelijke regering. Dit doet vermoeden dat de leden van
de Veertigraad hoofdzakelijk Kabeljauwen hebben genomineerd, of dat de Raad van Holland
het liefst Kabeljauwen tot burgemeester en schepen benoemde. Zeker is wel dat de instelling
van de Veertigraad niet betekende dat er jaarlijks veel nieuwe schepenen werden gekozen. In de
jaren 1446-1472 werden er per jaar twee tot drie nieuwelingen benoemd, net als voordien het
geval was. Er waren wel ‘uitschieters’ in 1456 (geen nieuwelingen) en in 1447 en 1457 (vijf de-
butanten). De namen van de burgemeesters zijn voor deze periode niet allemaal bekend, zodat
met betrekking tot deze stedelijke dienaren geen conclusies vallen te trekken.

De taakverdeling in het stadsbestuur was sinds de regering van Willem VI wel enigszins ge-
wijzigd. Voortaan traden de burgemeesters voornamelijk op als vertegenwoordigers van Gouda
op de bijeenkomsten van de Staten van Holland in binnen- en buitenland. Zij waren altijd ver-
antwoordelijk geweest voor de stedelijke financiën, maar deze taak was intussen geheel aan de
tresoriers toegevallen. Deze omslag zal zich in de jaren twintig voltrokken hebben: in 1428 had
Jacoba van Beieren immers namens de grafelijkheid de tresoriers formeel erkend. Op 26 febru-
ari 1431 legde het stadsbestuur expliciet de procedure van hun verkiezing vast. Zodra de nieu-
we burgemeesters en schepenen waren benoemd, zouden alle leden van de stadsregering bijeen-
komen om via een loting een groep van dertien personen te kiezen. Deze groep zou zich
terugtrekken en bij meerderheid van stemmen de vier tresoriers aanwijzen.118 Formeel liep het
ambtsjaar van de tresoriers van 7 januari tot 7 januari, maar dit blijkt in de praktijk wel eens
korter of langer te zijn geweest. Willem VI had bepaald dat hij elk jaar de stadsrekeningen zou
laten nazien door dienaren en vrienden, maar deze controle van bovenaf is naderhand in onbruik
geraakt. Alleen het gerecht en de vroedschap hoorden de rekeningen af, soms in samenwerking
met de Veertigraad, al gebeurde dit af en toe pas jaren later.119

De schepenen vormden nog altijd de stedelijke rechtbank. Zij spraken in ernstige gevallen
recht met de baljuw en in bescheiden vergrijpen met de schout. De zwaarste straf was de dood-
straf, maar veelal werd een bedevaart opgelegd naar verre oorden als Keulen, Wilsnack, Rome of
Santiago de Compostela.120 Dat was een goede manier om een onruststoker jarenlang uit het ste-
delijk rechtsgebied te houden. De schepenen raadpleegden af en toe nog wel eens hun collega’s
in Leiden, zoals in het stadsrechtprivilege was vastgelegd, maar stelden ook zelf keuren (plaat-
selijke verordeningen) op.121 In het najaar van 1451 gaf Philips enkele voorrechten op juridisch
gebied. Hij bepaalde dat een poorter van Gouda bij een doodslag zijn leven kon verbeuren en
hoogstens een boete van zestig pond kon krijgen.122 Ook stelde hij de boeten vast met betrek-
king tot vechtpartijen, waarbij een dubbel tarief gold voor vergrijpen die ’s nachts werden be-
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gaan. Verder erkende de graaf dat de helft van alle boeten van de baljuw en schout ten goede zou-
den komen van de stad.123 Dit was al onder Jan de Bastaard van Blois het geval geweest, maar
deze regeling was nooit eerder formeel door de grafelijkheid erkend.124

Nieuwe onlusten

Tijdens de regering van hertog Karel de Stoute (1467-1477) veranderde het politieke klimaat in
Holland behoorlijk.125 De nieuwe landsheer zat als gevolg van diverse oorlogen geregeld in geld-
nood en probeerde op allerlei manieren zijn inkomsten te vergroten. Zo voerde hij bezuinigingen
door in het beheer van de grafelijke domeinen, waarbij hij onder meer het rentmeesterschap Gouda
ophief. Ook ging hij ging allerlei openbare ambten, waaronder het schoutambt van Gouda, bij
opbod verpachten voor perioden van zes jaar. Voorts schafte hij in 1472 alle Veertigraden en ver-
gelijkbare kiescolleges af, waarna hij overal de burgemeesters en schepenen door grafelijke com-
missarissen liet benoemen. De landsheer begunstigde in de ene stad de Hoeken en in de andere
stad de Kabeljauwen, al naar gelang zij bereid waren om geld te leveren voor zijn krijgszuchtige
politiek. Zijn activiteiten riepen grote spanningen op: zij betekenden niet alleen een aantasting
van de macht, voorrechten en geldbeurs van de steden en de vermogende burgers, maar zij brach-
ten ook de oude tegenstellingen tussen Hoeken en Kabeljauwen terug naar de oppervlakte.

In Gouda waren het de Hoeken die het meest profiteerden van de nieuwe grafelijke politiek.
Zij verwierven het schoutambt én diverse plaatsen in de schepenbank. Deze ontwikkeling leid-
de tot onderling wantrouwen in de magistraat. Dit blijkt uit twee resoluties die de stadsrege-
ring in (vermoedelijk) maart 1473 liet vastleggen in het vroedschapsboek.126 De eerste bepaal-
de dat tresoriers vóór Beloken Pinksteren (de zondag na Pinksteren) hun rekeningen moesten
laten controleren, anders zouden zij gegijzeld worden totdat de controle had plaatsgevonden. De
andere resolutie verbood alle activiteiten die in strijd waren met de stadsrechten en die de stad
hinder of onkosten zouden opleveren, dit op straffe van een beroepsverbod van een jaar en een na-
der te bepalen straf. Kennelijk waren de facties beducht voor heimelijke activiteiten en afspra-
ken met de Bourgondische overheid en oneigenlijk gebruik van de stadsgelden.

In januari 1477 brak er een crisis uit in de Bourgondische landen, nadat hertog Karel onver-
wachts was gesneuveld in een veldslag tegen de Zwitsers in Nancy. Zijn erfdochter Maria van
Bourgondië werd geconfronteerd met een aanval van koning Lodewijk XI van Frankrijk en met
oppositie van haar onderdanen, die afschaffing van alle hervormingen van haar vader verlangden
in ruil voor militaire en financiële steun. Dit gold ook voor de Hollanders en Zeeuwen. Maria
schonk hen in ruil voor hun bijstand het zogenaamde Groot Privilege, dat in grote lijnen de be-
stuurlijke en juridische verhoudingen herstelde zoals die onder Philips van Bourgondië waren
geweest.127 Het privilege bepaalde onder meer dat alle ‘buitenlandse’ ambtenaren zouden wor-
den vervangen door Hollanders en Zeeuwen. Alle lopende beden werden vervallen verklaard en
openbare ambten zouden niet langer worden verpacht. Diverse steden zouden hun kiescolleges
voor de aanstelling van het gerecht terugkrijgen, opdat ‘alle partyen ende tweedracht’ zouden
verdwijnen. Bovendien werd vastgelegd dat alle rechtszaken in eerste instantie zouden worden
afgehandeld door de rechtbank die daartoe bevoegd was, een toezegging die naderhand voor heel
wat complicaties zou zorgen.

Deze nieuwe landspolitiek had ook gevolgen voor de machtsverhoudingen in Gouda. Maria
van Bourgondië benoemde op 22 maart 1477 de Kabeljauwse edelman Jan van Cats tot kaste-
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lein en schout van Gouda.128 Een dag later vaardigde de landsvrouwe een nieuw regeringsregle-
ment voor Gouda uit, met als belangrijkste punt het herstel van de Veertigraad.129 Alle voor-
malige kiesmannen werden in functie hersteld en kregen toestemming om tezamen met de bal-
juw eventueel nieuwe leden te kiezen om de Veertig vol te maken. Nadien zouden zij zichzelf
door coöptatie mogen aanvullen. Voorts bepaalde Maria dat de kiesmannen net als vroeger een
lijst van kandidaten mochten opstellen, waaruit de Raad van Holland alle burgemeesters en
schepenen zou benoemen. Alleen moesten zij tweeëntwintig personen nomineren in plaats van
achttien, want er zouden voortaan vier burgemeesters zijn in plaats van twee. Het privilege geeft
geen reden voor de verdubbeling van het aantal burgemeesters. Dit betekende in elk geval dat
Gouda nu net zoveel burgemeesters kreeg als de andere hoofdsteden Haarlem, Delft, Leiden en
Amsterdam. Andere veranderingen waren dat de kiesmannen toestemming kregen om de ver-
gaderingen van de vroedschap bij te wonen en dat het kiescollege onbeperkt zou bestaan. Zoals
vermeld, was het privilige van de Veertigraad voordien steeds voor kortere perioden toegekend.
Deze laatste toezegging toont nog eens goed aan, hoe zwak Maria’s onderhandelingspositie was
in de crisis van 1477.

Voor de Hoeken van Gouda betekenden de resultaten van het topoverleg in Gent een zware
tegenvaller. Zij waren ontevreden over de aanstelling van Jan van Cats, want op dat moment was
hun factiegenoot Kerstant Harmansz schout. Ook de restauratie van de Veertigraad was niet in
hun voordeel. Er waren vóór 1472 (vermoedelijk) weinig Hoeken in dit college. Als de meeste
kiesmannen weer Kabeljauwen zouden zijn, maakten zij weinig kans om tot burgemeester en
schepen genomineerd en gekozen te worden. De Hoeken meenden dat hun tegenstanders geld
aan Maria hadden toegezegd in ruil voor deze begunstiging. Zij besloten tot drastische maatre-
gelen: zij mobiliseerden de gilden en namen rond 6 april 1477 met geweld de macht in de stad
in handen. De usurpatoren wezen uit hun midden nieuwe burgemeesters, schepenen en tre -
soriers aan en gaven de gilden toestemming om twee gildenbroeders te benoemen voor een nieu-
we vroedschap. Zij braken de stedelijke archiefkist open en maakten het nieuwe privilege van
Maria ongeldig door met messen enige sneden in het perkament te maken. Daardoor was er for-
meel geen reglement meer om het stadsbestuur te benoemen. Bovendien kregen zij op deze ma-
nier het stadszegel in handen, waardoor zij brieven en akten konden uitvaardigen in naam van
de stad Gouda.

Voor Hendrik Albrechtsz, Jacob Rommersz en andere toonaangevende Kabeljauwen was
deze Hoekse ‘stadsgreep’ aanleiding om Gouda te verlaten en in Woerden en andere omringen-
de plaatsen af te wachten, wat er verder zou gebeuren. De nieuwe stadhouder Wolfert van Bor-
selen en enige leden van de Raad van Holland kwamen met de nieuwe machthebbers overeen dat
de Hoek Lambrecht Gerijtsz tot baljuw werd verheven en dat Kerstant Harmansz schout bleef.
Adriaan van Schoonhoven zou voorlopig op kosten van de stad het kasteleinsambt vervullen. De
grafelijke ambtenaren slaagden er niet in de facties met elkaar te verzoenen. De Hoeken kon-
digden een onderzoek aan naar het financieel beheer van de Kabeljauwen en riepen de uitgewe-
ken stadsregeerders op huiswaarts te keren op verbeurte van het poorterschap en een boete van
honderd nobelen. De Kabeljauwen vreesden echter dat zij in Gouda geen eerlijk proces zouden
krijgen, nu de Hoeken alle macht in handen hadden. Zij verklaarden zich bereid terecht te staan
voor de Raad van Holland of in een andere plaats in Noordholland, die de dekens en gilden van
Gouda mochten aanwijzen. De Hoeken wezen dit voorstel van de hand, want zij vonden dat de
schepenbank van Gouda de eerste rechtbank was die over het handelen van de Kabeljauwen
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mocht oordelen en niet de Raad van Holland of een andere schepenbank. Deze procedure was
immers vastgelegd in het Groot Privilege. Als extra drukmiddelen verboden de Hoeken de uit-
gewekenen om hun beroep uit te oefenen, zodat dezen brodeloos dreigden te worden. Vermoe-
delijk hebben zij ook het poorterschap van sommige Kabeljauwen ingetrokken.

In Dordrecht, Schoonhoven en Hoorn namen de Hoeken eveneens de macht in handen en joe-
gen de Kabeljauwen de stad uit. De Bourgondische regering had weinig machtsmiddelen om de
verdeeldheid te bestrijden. Maria van Bourgondië was in augustus 1477 getrouwd met Maxi-
miliaan van Oostenrijk. Zij hadden al hun aandacht nodig voor de verdediging van hun landen
tegen de Franse agressie en konden geen troepen naar Holland zenden. Integendeel zelfs, zij lie-
ten zich door de Hoeken graag betalen om geld voor hun legers te krijgen. Dezen kregen in het
voorjaar van 1478 dan ook formeel pardon voor hun ‘stadsgrepen’, terwijl leden van hun factie
tot baljuw en schout werden benoemd.130 Opmerkelijk is dat Engelbrecht van Nassau werd aan-
gesteld als kastelein van Gouda. Deze Brabantse edelman kon krachtens het Groot Privilege als
‘buitenlander’ niet benoemd worden, maar de Hoekse machthebbers tekenden geen bezwaar
aan, integendeel zelfs: zij betaalden de wedde van de man die namens de heer van Nassau het
kasteleinschap ging vervullen. De Kabeljauwen zagen deze gang van zaken met lede ogen aan,
want zij konden niet terugkeren en waren hun macht kwijtgeraakt. Zij waren met name teleur-
gesteld in stadhouder Wolfert van Borselen en verdachten hem ervan dat hij de Hoeken de hand
boven het hoofd hield. Hij kon echter weinig uitrichten, omdat hij de steun van de centrale re-
gering ontbeerde.

In de zomer van 1479 kwam het tot ernstige gewelddadigheden tussen Hoeken en Kabel-
jauwen in Den Haag. De Kabeljauwen veroverden het Binnenhof, de ambtswoning van de stad-
houder, en plunderden diens bezittingen. Wolfert van Borselen was op dat moment afwezig,
maar hij ging meteen tot tegenmaatregelen over. Hij riep alle leden van de Raad van Holland en
de afgevaardigden van Holland en Zeeland op om bij hem in Dordrecht te komen om maatre-
gelen te treffen tegen het ‘geboufte’ in Den Haag. De Kabeljauwen lieten zich begrijpelijk ge-
noeg niet zien in Dordrecht. Alleen de Hoeken verschenen op het appèl, waaronder die van
Gouda. De stadhouder trok met zijn aanhangers naar Den Haag om het restant van zijn bezit-
tingen op te halen. Hij kon niet voorkomen dat leden van zijn leger de huizen van vooraan-
staande Kabeljauwen plunderden, ook al had hij dit verboden. De stadsrekening van Gouda over
1479 vat deze krijgstocht laconiek samen in één post: ‘Item gegeven van die Haechse reyse die
onse stede mit een deel van onse poirteren ende andere ruteren waren in den Hage omtrent 12
dagen bij mijn heer die stedehoudere, comt 165 lb. 17 s. 2 d.g’.131

Voor Maximiliaan van Oostenrijk waren deze incidenten ernstig genoeg om persoonlijk naar
Holland af te reizen (februari 1480). Hij ontsloeg Wolfert van Borselen en verving een aantal le-
den van de Raad van Holland, die tezeer in opspraak waren gekomen in de partijstrijd. Hij stel-
de Joost van Lalaing, een edelman uit Henegouwen als nieuwe stadhouder aan. Zijn benoeming
was strijdig met het Groot Privilege. De Kabeljauwse edelen en steden gingen eerst in mei 1480
akkoord met zijn aanstelling en kenden tegelijkertijd een bede van 60.000 pond toe aan de gra-
felijkheid. De Hoeken aanvaardden de nieuwe stadhouder en de bede een maand later in ruil
voor een generaal pardon. Bij deze overeenkomsten werd tegelijk afgesproken dat alle verdre-
venen mochten terugkeren in hun steden, mits zij zwoeren zich fatsoenlijk te gedragen. De Ka-
beljauwen van Gouda konden in de zomer van 1480 eindelijk weer naar hun huizen en bezittin-
gen terug, maar het is onduidelijk of zij zetels hebben gekregen in de nieuwe Veertigraad. Zeker
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is wel, dat het gerecht op dat moment nog altijd uit Hoeken bestond.
Op 20 januari 1481 wisten verbannen Hoeken uit Leiden zich onder dekking van een

sneeuw storm meester te maken van Leiden. Zij namen de Kabeljauwse regeerders gevangen en
stelden een interimregering in. De nieuwe machthebbers zochten onmiddellijk contact met de
Bourgondische overheid om vergiffenis voor de ‘stadsgreep’ te verkrijgen en erkenning van het
nieuwe bestuur. Het spreekt vanzelf dat zij te rade gingen bij de Hoeken in Dordrecht, Gouda
en Schoonhoven, die al veel ervaring met dergelijke zaken hadden. De regering van Gouda gaf
niet alleen diplomatieke steun, maar stond ook toe dat stedelingen naar Leiden gingen om als
huursoldaat te dienen. Voorts trachtte zij kastelein Engelbrecht van Nassau te bewegen tot hulp
aan de Leidenaars. Deze hield zich liever afzijdig, want hij zag dat Maximiliaan van Oostenrijk
de bezetting van Leiden hoog opnam en gewapende actie afkondigde. Tevens liet hij weten dat
hij persoonlijk orde op zaken zou komen stellen.

Op 6 april 1481 veroverde de Kabeljauwse leider Jan van Egmond Dordrecht en nam het
Hoekse stadsbestuur gevangen. De Hoekse regeerders van Gouda begrepen dat zij zich niet lan-
ger konden associëren met de bezetters van Leiden. Daarom zonden zij ijlings afgevaardigden
naar Maximiliaan, die op 7 april in Rotterdam arriveerde. Deze gaf inderdaad vergiffenis voor de
collaboratie met Leiden en legde niet eens een boete op. Alleen moest de stad meebetalen aan de
militaire campagne tegen de Leidenaars. Het pardon gold niet voor degenen die de stad hadden
verlaten.132 Tot deze groep behoorden onder meer schout Kerstant Harmansz en stadssecretaris
Govart Clay. De bezetters van Leiden realiseerden zich dat hun spel uit was en verlieten in het
holst van de nacht de stad, waarna zij erin slaagden naar het Sticht uit te wijken. Hier meenden
zij veilig te zijn, want het Sticht behoorde niet tot de Bourgondische landen.

Na april 1481 hadden de Kabeljauwen de macht in alle zes hoofdsteden van Holland, uitge-
zonderd Gouda. De Raad van Holland bestrafte in de loop van dit jaar enige voormannen van de
Hoekse factie in Gouda. Zo moest baljuw Lambrecht Gerritsz zijn functie opgeven en 150 pond
betalen om vergiffenis van zijn wandaden te verkrijgen.133 Kerstant Harmansz en Govart Clay
werden bij verstek voor eeuwig uit Holland en Zeeland verbannen vanwege intimidatie van gra-
felijke ambtenaren, betrokkenheid bij een ‘stadsgreep’ in Oudewater en hulp aan de bezetters
van Leiden, maar zij waren sinds april voortvluchtig.134 De relatie tussen Holland en het Sticht
kwam door de aanwezigheid van Hoekse ballingen en uitgewekenen in het Sticht onder zware
druk te staan. Maximiliaan van Oostenrijk eiste uitlevering van zijn voormalige onderdanen,
maar David van Bourgondië, bisschop van Utrecht, ontbeerde de macht om deze eis te vervul-
len. Na overleg met de Staten van Holland besloot Maximiliaan daarom een leger naar Utrecht
te zenden. De Kabeljauwen drongen intussen aan op maatregelen tegen de Hoeken in Gouda,
want zij waren bang voor onrust achter het front. Bovendien verklaarden enige leden van de Ka-
beljauwse factie zich bereid een (extra) geldbedrag te leveren indien zij alleen de macht in Gouda
zouden krijgen. Daarmee was de landsheerlijkheid voor hun pleidooi gewonnen. 

Op 1 oktober 1481 bezocht Joost van Lalaing Gouda en voerde een wetswijziging door. Alle
Hoekse burgemeesters en schepenen werden vervangen door nieuwelingen of door degenen, die
ten dage van de ‘stadsgreep’ van 1477 in functie waren geweest.135 Het was voor het eerst sinds
1428 dat het gerecht tussentijds werd verzet. Dezelfde dag vernieuwde de stadhouder ook de tre -
soriers en de schutters van Gouda door alle Hoekse partijgangers eruit te halen.136 De schutterij-
en moesten immers politiek betrouwbaar zijn met het oog op de krijgstocht naar het Sticht. Zoals
beloofd, betaalden de nieuwe machthebbers voor hun bevordering 3000 pond aan de grafelijk-
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heid. Jan van Cats en zijn broer Jacob werden aangesteld tot kapitein van het plaatselijk garni-
zoen.137 Op 10 november 1481 gaven Maximiliaan en Maria een nieuw privilege voor de verkie-
zing van het gerecht en de Veertigraad.138 Het diende ter vervanging van het exemplaar van 23
maart 1477 dat naderhand door de Hoeken was vernietigd. Vermoedelijk werd kort hierna de
Veertigraad gezuiverd van alle Hoekse leden. De burgemeesters en schepenen die op 1 oktober
1481 waren benoemd, werden overigens op 5 januari vervangen conform de stadsrechten. Maar
dit veranderde niets aan de omstandigheid, dat de Kabeljauwen de machtigste factie van Gouda
waren geworden.

Tijdens de Hollands-Utrechtse oorlog (oktober 1481-september 1483) werd hun machtspo-
sitie alleen nog maar steviger. De Bourgondische overheid stelde blijkbaar alle vertrouwen in de
Goudse Kabeljauwen voor het handhaven van de rust en orde. Zij versterkte hun positie nog
meer door Jan van Cats te benoemen tot baljuw en schout van de stad en naderhand ook tot kas-
telein. Dordrecht, Haarlem, Delft, Leiden en Amsterdam stelden geld beschikbaar aan Gouda
om Engelbrecht van Nassau af te kopen.139 Dit bewijst dat de overige hoofdsteden achter de be-
gunstiging van de Kabeljauwen stonden. Jan van Cats was daarmee de dominante figuur in de
stedelijke politiek geworden. De Hoeken zijn nog wel in beroep gegaan tegen de wetsverzetting
van 1 oktober 1481 bij de Grote Raad, maar dit bood geen uitkomst meer.140 De meesten van
hen kregen nadien nooit meer een functie in het stadsbestuur.

Nog lange tijd bleef de angst bestaan dat de Hoeken voor oproer zouden zorgen in of rond-
om Gouda. Zo vergrootten Maximiliaan van Oostenrijk en zijn zoon Philips op 24 juni 1484 het
rechtsgebied van de stad om te verhinderen dat ballingen zich in de omgeving zouden ophou-
den.141 Later dat jaar werden enige poorters gevangen gezet op het kasteel van Gouda omdat zij
een ‘stadsgreep’ zouden beramen.142 In de zomer van 1488 liet de Raad van Holland zelfs twee
mannen terechtstellen, aangezien zij ballingen hadden willen binnenlaten door een ‘poertken ...
genoemt mijn jonckers poertgen’.143

Na 1481 zijn de Hoeken als politieke groepering een zachte dood gestorven. Dit blijkt mooi
uit de keurboeken van 1488-1495 en 1507-1521. In het eerste boek werd een verbod opgeno-
men op het dragen van partij-gebonden kledingstukken, maar in het tweede boek werd deze
verordening doorgehaald met de toevoeging Nihil.144 Dit geeft aan dat er in deze jaren nauwe-
lijks meer veroordelingen met betrekking tot dit verbod waren uitgesproken.
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Stad en graaf in de vijftiende eeuw

In de Middeleeuwen was het gebruikelijk dat de graaf aan het begin van zijn regering langs de
voornaamste steden trok om zich als landsheer te laten huldigen. In januari 1398 kwam Al-
brecht van Beieren inderdaad naar Gouda om erkend te worden als nieuwe stadsheer. De overi-
ge vorsten van het Beierse huis – Willem VI, Jacoba van Beieren (alleen en met haar echtgenoot
Jan IV van Brabant) en Jan van Beieren – hebben eveneens voor dit doel de stad bezocht. Jan van
Beieren resideerde in de jaren 1419-1420 zelfs langdurig in Gouda, net zoals Jacoba van Beieren
tussen 1425 en 1428. Ook Philips van Bourgondië kwam in juli 1428 langs in het kader van
zijn inhuldigingstocht, maar dat bleek tegelijk zijn laatste bezoek. Karel de Stoute heeft wel als
troonopvolger Gouda aangedaan, maar niet meer na zijn troonsbestijging, en hetzelfde geldt
voor zijn dochter Maria van Bourgondië. Maximiliaan van Oostenrijk bivakkeerde alleen in april
1481 kortstondig in de stad.145

Uit deze opsomming blijkt dat de Gouwenaars hun vorst in de loop van de vijftiende eeuw
steeds minder in eigen persoon zagen. Dat geldt goed beschouwd voor het gehele graafschap
Holland. De hertogen en hertoginnen van Bourgondië hebben zich na de verwerving van Hol-
land en Zeeland nauwelijks meer in deze gebieden opgehouden. Wanneer zij er waren, kwamen
zij veelal wel in Dordrecht, Haarlem, Delft, Leiden en Amsterdam, maar niet in Gouda. Dat
geeft de plaats van Gouda als laatste van de zes hoofdsteden van Holland nog eens goed aan. De
Raad van Holland, de stadhouder en de raadsheren, nam meer en meer de plaats van de verre
vorst in.

De grafelijkheid heeft zich in de periode 1398-1500 wel altijd geïnteresseerd voor de rege-
ring van Gouda. Albrecht van Beieren liet de aanstelling van burgemeesters en schepenen nog
over aan een lokale functionaris in de persoon van Jan de Bastaard van Blois, maar dat verander-
de na 1414. Sedertdien werden de genoemde stadsregeerders door de graaf (of diens vervanger:
de Raad van Holland) benoemd. Dat gebeurde steeds op 6 januari krachtens de stedelijke privi-
leges; tussentijdse vervangingen van het gerecht kwamen sporadisch voor. Het patriciaat kreeg
door het privilege van de Veertigraad na 1445 zelfs invloed op de keuze van burgemeesters en
schepenen, op een intermezzo in de jaren 1472-1477 na. Deze ontwikkeling doet zich ook voor
bij de andere vijf hoofdsteden. Zij etaleert het toegenomen belang van de steden in de politieke
constellatie van het graafschap. De steden en met name de zes hoofdsteden waren als leveranciers
van beden en manschappen dermate belangrijk geworden voor de grafelijkheid, dat deze graag
in ruil voor hun bijstand allerlei voorrechten gaf in de vorm van kiescolleges, een vergroting van
het rechtsgebied, het recht om een windmolen te bouwen of wat dan ook.

De stadsregering in de laatste eeuw voor de Opstand

Na de omwentelingen van 1477-1481 kwam Gouda binnenlands-politiek geleidelijk in rusti-
ger vaarwater. Individuele Hoeken keerden in de latere jaren 1480 en in de jaren 1490 terug op
het bestuurlijke toneel, maar als politieke groepering was hun rol uitgespeeld.

Een sinecure werd het besturen van de stad toch bepaald niet. Meer dan ooit speelde Gouda
zijn rol als zesde grote stad van het gewest Holland. Het was nauw betrokken bij alle crises die
Holland en de Bourgondisch-Habsburgse landen troffen. De prijs die Gouda betaalde voor het
toebehoren tot de Habsburgse landen was, letterlijk, zeer hoog. De vele oorlogen van de vorsten,
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vooral die van Karel V, joegen de belastingen op. De Goudse stadsbestuurders deden hun best
om de druk van landsheerlijke belastingen af te wenden. Daarnaast maakten ze zich sterk voor
de handhaving van de stedelijke privileges. Die kwamen met name in het gedrang toen het cen-
trale bewind eisen begon te stellen op het terrein van de ketterbestrijding. Op de achtergrond
speelde de voortdurende neergang van de welvaart in Gouda als gevolg van de malaise in de
brouwersnering. Ook op dit terrein was de stad op de samenwerking met de landsheerlijke re-
gering aangewezen. Die moest de economische privileges beschermen waarvan Gouda voor de
afzet van zijn bier afhankelijk was en werd bovendien gemoeid in de intern-stedelijke besluit-
vorming rond veranderingen in het productieproces. 

Diverse terreinen van stedelijk bestuur komen verderop ter sprake. Over de personen in het
bestuur is in deze laatste periode van de Middeleeuwen veel meer bekend dan voor de vooraf-
gaande tijdvakken. Het gangbare beeld van het bewind in laat-middeleeuwse Hollandse steden
is dat het oligarchisch was: slechts weinigen namen eraan deel en die kwamen dan ook nog uit
een beperkt aantal families. Het gros van de bevolking zou van invloed op het bestuur verstoken
zijn gebleven. Stadsbesturen werden gedomineerd door de ‘captains of industry’: door de grote
drapeniers in textielsteden zoals Leiden, door de belangrijkste brouwers in Delft, Haarlem en
Gouda. Gaat dit beeld voor het Gouda van de jaren 1484-1572 op?

De belangrijkste bestuurlijke ambten waren in het zestiende-eeuwse Gouda nog steeds die
van burgemeester en schepen.146 De vier burgemeesters hadden de dagelijkse leiding. Zij waren
het vooral die de politiek van de stad uitstippelden. De voornaamste taak van de zeven schepe-
nen was als vanouds gelegen in de rechtspraak, maar zij hadden ook een aandeel aan de politiek.
Burgemeesters en schepenen tezamen vormden het gerecht of de magistraat. Voor beide ambten
bedroeg de termijn één jaar. Dat gold ook voor het ambt van tresorier. De vier tresoriers waak-
ten over de in- en uitgaven van de stad. Ze werden aangesteld door de vroedschap, die ze niet re-
cruteerde uit een kleine kring van financieel-technische specialisten, maar royaal putte uit de ei-
gen gelederen. Jaarlijks maakten de tresoriers de stadsrekening op, die werd goedgekeurd door
gerecht en vroedschap.147

Magistraatsleden en tresoriers oefenden hun functie uit in nauwe samenspraak met de vroed-
schap. Meer dan ooit tevoren was het dit college dat eigenlijk het beleid bepaalde. De vroed-
schapsnotulen, die vanaf 1465 gedeeltelijk en vanaf 1525 volledig bewaard zijn, zijn dan ook de
voornaamste bron voor het dagelijkse politieke reilen en zeilen in de stad.148 Naast de vroed-
schap, en in personele samenstelling er grotendeels mee samenvallend, bestond nog steeds het
college van de Veertig, dat tot taak had een jaarlijkse voordracht van tweeëntwintig personen
aan de landsheer te doen voor de vervulling van de elf magistraatsposities. Voor de kandidaten
gold een minimumleeftijd: van 28 jaar voor de schepenen, van veertig voor de burgemeesters.
De nominatie werd via de baljuw toegespeeld aan de stadhouder en het Hof van Holland in Den
Haag. Nadat die de keuze hadden gedaan werden de namen in Gouda bekend gemaakt, waarop
direct de eedzwering volgde en het nieuwe college in functie trad. Vanouds vond heel deze pro-
cedure bij het begin van het nieuwe jaar plaats, zodat het nieuwe gerecht op ‘Dertiendag’ (Drie-
koningen, dus 6 januari) zijn werkzaamheden kon beginnen. In 1545 verplaatste de regentes om
praktische redenen (de wintertijd!) de gerechtsvernieuwing naar 16 mei, maar bij het aantreden
als landsheer van Philips II wist Gouda het herstel van de oude toestand gedaan te krijgen.149

Wat het kiescollege van Veertig betreft: dit vulde zichzelf aan door coöptatie. Wanneer een lid
overleed of zijn poorterschap opgaf en vertrok, kozen de achtergebleven leden van de Veertig een
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nieuw lid in zijn plaats. 
Een onmisbare rol in het stedelijk bestuurssysteem werd gespeeld door de pensionaris. Zoals

zijn titel aanduidt was hij – anders dan de andere bestuurders – een bezoldigd ambtenaar. In de
loop van de vijftiende eeuw was in veel Hollandse steden de figuur van de pensionaris tevoor-
schijn gekomen uit het secretarisambt. In Gouda was dit betrekkelijk laat gebeurd.150 Om goed
tegenspel te kunnen bieden aan de juridisch geschoolde professionals in het gewestelijk en
landsbestuur namen ook de steden een jurist in dienst. Hij diende de stad van advies in alle be-
stuurlijk-technische zaken, stelde belangrijke documenten op en maakte vaak deel uit van de
delegaties die ter dagvaart gingen. In Gouda had de pensionaris uit hoofde van zijn functie zit-
ting in de vroedschap. Overigens schafte de stad in 1545 uit bezuinigingsoverwegingen dit
ambt af.151

Een eigenaardige plaats in het stadsbestuur tenslotte nam de kastelein-baljuw-schout in. De
kastelein was de militaire gouverneur, die op het slot aan de IJssel zetelde. De taak van de baljuw
lag op het gebied van de hoge (lijfstraffelijke) rechtspraak: hij fungeerde als officier van justititie,
zat het gerecht voor, voerde de door schepenen gevelde vonnissen uit en had in het algemeen het
toezicht op een correcte rechtsgang. De schout deed ditzelfde voor de lage rechtspraak.
Bovendien was het hun plicht om te waken voor de belangen van de landsheer. Kastelein, baljuw
en schout ontvingen hun aanstelling door een commissiebrief, namens de landsheer geregistreerd
door de Rekenkamer.152 Ze waren ook aan de Rekenkamer, en niet aan het stadsbestuur, verant-
woording schuldig. Conflicten tussen deze functionaris en het gerecht waren dan ook bepaald
niet uitgesloten. In Gouda waren de drie ambten aan elkaar verbonden geraakt: ze werden teza-
men door één persoon uitgeoefend. In de zestiende eeuw werd het ambt van kastelein-baljuw-
schout langdurig bekleed door een lid van de riddermatige familie Van Assendelft: eerst vanaf
1522 door Floris, heer van Goudriaan, dan vanaf 1555 door diens zoon, Otto van Assendelft.

Vanaf 1484 zijn de namen van burgemeesters, schepenen en tresoriers zonder lacunes be-
kend.153 In totaal hebben in de jaren 1484 tot en met zomer 1572 precies tweehonderd ver-
schillende personen deel uitgemaakt van het gerecht. Dit betekent dus dat jaarlijks gemiddeld
iets meer dan twee nieuwe personen tot de magistraat toetraden.154 Dit getal ligt nog lager dan
in de voorafgaande periode. Tussen 1401 en 1483 verschijnen 228 nieuwe namen op de schepe-
nenlijsten, gemiddeld 2,75 per jaar. Voor de periode 1484-1572 bedraagt dit gemiddelde 2,09
(186 nieuwe schepenen).155

De doorstroomsnelheid van de magistraat lijkt dus nog wel mee te vallen. Maar in werke-
lijkheid is de concentratie van de bestuursmacht in handen van weinigen nog wat sterker. Van
de tweehonderd ambtsbekleders uit de jaren 1484-1572 bracht ruim de helft, 110 personen, het
niet verder dan schepen. Er waren dus niet meer dan 90 individuen die op het burgemeesters -
pluche terechtkwamen, van wie er 76 in vroegere of latere jaren ook het schepenambt bekleed-
den. Veertien personen waren burgemeester zonder ooit schepen te zijn geweest. Bovendien wa-
ren de ambtsjaren zeer ongelijk over de ‘tweehonderd van Gouda’ verdeeld. Zo zijn 33 personen
met niet meer dan één schepenjaar in deze groep vertegenwoordigd, en 16 met slechts twee sche-
penjaren. Aan het andere eind van het spectrum staan personen die jaar in jaar uit een politiek
ambt waarnamen. De kampioen was meester Christoffel Florisz Gaergoet, die in de jaren 1484-
1520 viermaal schepen en achttienmaal burgemeester was. Meester Jan Jacobsz van Rosendael,
die tijdens de Opstand een hoofdrol zou spelen, was daarvóór al elfmaal schepen geweest en vier
jaar lang burgemeester.
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Van factievorming binnen de bestuurlijke elite valt in de zestiende eeuw weinig meer te be-
speuren. De tegenstelling tussen Hoeken en Kabeljauwen speelde na 1481 geen rol meer. In de
zestiende eeuw is er wel af en toe sprake van hevige politieke strijd, bijvoorbeeld over de bier-
brouwerij. Er treedt kortstondige coalitievorming op, maar er zijn geen aanwijzingen dat een
bepaalde groep binnen de elite langdurig de macht monopoliseert. Voor de Opstand is er geen
tijdstip te noemen waarop de ene factie de andere uit de macht verdringt, vergelijkbaar met de
machtsgreep te Amsterdam in 1538 van de Hendrik Dirkisten.156 De ingrijpendste wisseling in
Gouda vond plaats in 1550, toen tegelijk twee burgemeesters en drie schepenen voor het eerst
hun ambt bekleedden: dit lijkt toeval en samenhang met de strijd rond het bierbrouwen valt
niet aan te tonen. En het bewind in Gouda kan oligarchisch zijn geweest: veel verzet was er niet
tegen. Het lijkt eerder zo te zijn geweest dat degenen die tot de macht geroepen werden, daar-
aan met enige tegenzin gehoor gaven. In het midden van de zestiende eeuw moesten herhaalde-
lijk maatregelen worden genomen tegen weigerachtigheid en verzuim.157 De hoge bestuurs-
ambten waren dan ook onbezoldigd. Gouda telde niet veel personen die van hun renten konden
leven, zodat elke dag besteed aan het bestuur van de stad inkomstenderving betekende.158

Zoals we al zagen werden de tresoriers door de vroedschap in het algemeen gekozen uit de-
zelfde categorie personen als waaruit de gerechtsleden werden gerecruteerd. In de periode 1484-
1572 hebben 112 verschillende personen dit ambt bekleed, die op vijf na allemaal vroeger of la-
ter ook het ambt van burgemeesters of dat van schepen bekleedden. Hoewel de tresoriers geen
deel uitmaakten van het gerecht, kan men de bekleders van dit ambt dus evenals de schepenen
en burgemeesters tot de leden van de bestuurlijke top rekenen.

De samenstelling van de vroedschap en de Veertigraad is bekend dankzij een reeks lijsten
vanaf omstreeks 1495. Nog tot aan de Opstand werden op die lijsten de vroedschap en de Veer-
tig apart bijgehouden. Men handhaafde dus het onderscheid tussen de twee colleges. In totaal
zijn 225 namen van leden van vroedschap en Veertigraad bekend: 146 personen waren lid van
beide colleges, 76 alleen van de vroedschap en slechts drie alleen van de Veertig. Dat de over-
lapping niet compleet is, is goed verklaarbaar. De Veertig zullen de neiging hebben gehad bij
voorkeur personen uit hun eigen midden voor te dragen als kandidaat-burgemeesters en schepe-
nen: het privilege schreef zowel voor de Veertig als voor de 22 kandidaten voor dat ze uit de no-
tabelen werden genomen.159 Maar hun aantal zal vaak niet toereikend zijn geweest. Ze waren
dus gedwongen om te zien naar geschikte kandidaten van buiten hun eigen kring, die na het
vervullen van het ambtsjaar wel tot de vroedschap toetraden. Vergelijking van de namen van
magistraatsleden met die op de vroedschapslijsten laat zien dat in de periode 1495-1572 de
schepenen en burgemeesters inderdaad zonder uitzondering in de vroedschap terecht kwamen
(in totaal 184). Omgekeerd waren er 38 vroedschapsleden die geen politiek ambt bekleedden;
op welke grond zij dan wél tot lid van de vroedschap werden benoemd, is onbekend. Van de ge-
noemde magistraatsleden behoorden er 124, dus ongeveer twee-derde, ook tot de Veertig; om-
gekeerd bleven van de 149 Veertigen er 25 zonder politiek ambt. Van laatstgenoemde categorie
maakten 22 personen wel deel uit van de vroedschap.

Om te bepalen hoe oligarchisch het stadsbestuur van Gouda was, moet niet alleen op aantal-
len individuen worden gelet, maar ook op familiebetrekkingen. Systematisch genealogisch on-
derzoek is niet verricht, maar er zijn wel publicaties beschikbaar met gegevens over het familie-
netwerk in de Goudse elite.160 Bovendien biedt de uitvoerige lijfrente-administratie in het
Goudse archief een schat aan aanknopingspunten.161
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Een geschikt startpunt voor de exploratie van het familienetwerk is een politieke klucht die
in 1526 werd opgevoerd tussen de landsheerlijke overheid en het stadsbestuur. Op 30 augustus
van dat jaar arriveerde namens de Keizerlijke Majesteit een commissie van drie leden van het
Hof van Holland in Gouda en confereerde met een delegatie uit het stadsbestuur, bestaande uit
de baljuw, de vier burgemeesters en twee leden van de vroedschap. De commissie onderwierp de
Goudse bestuurders aan een scherpe ondervraging, waarin onder meer de ‘faem’ (het gerucht)
aan de orde kwam dat men in Gouda in het college van Veertig gewoon was in plaats van over-
ledenen broers en andere familieleden aan te stellen ‘uit faveur’, iets wat onbehoorlijk was en –
aldus de commissie van drie – in andere steden zo ook niet voorkwam. De Gouwenaars werden
dus van nepotisme beschuldigd. De bevindingen van de commissie zijn in een enquêterapport
neergelegd dat in een laat afschrift bewaard is gebleven.162

Deze gang van zaken is waard om bij stil te staan. Het beleid van Karel V jegens de steden
in de Nederlanden valt in het algemeen niet op door zijn anti-oligarchische inslag. Vanwaar dan
die bekommernis om de spreiding van de politieke macht in de stad Gouda? De achtergrond
blijkt te worden gevormd door het verstrijken van de laatste termijn van de vierjarige (gewone)
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bede op Sint Jansdag (24 juni) 1526.163 Het landsbestuur stelde dat daarmee ook de privileges
waren verlopen waarop de werking van de vroedschappen en de kiescolleges (in Gouda dus de
Veertig) berustte. Drie leden van het Hof, Gerrit heer van Assendelft, Frederik van Renesse heer
van Male en meester Vincent Cornelisz, kregen opdracht om in vijf van de zes grote steden aan
de hand van een vragenlijstje een onderzoek naar die colleges in te stellen. Alleen Haarlem bleef
buiten schot, omdat de landsheer daar elk jaar zowel het gerecht als de vroedschap vernieuwde.
Aan het slot van hun ondervraging dienden de commissieleden ook de nieuwe beden aan de orde
te stellen. 

De vraag naar de privileges bracht de Gouwenaars direct al in de problemen: ze moesten be-
kennen anders dan Delft en Dordrecht van Philips de Schone bij diens troonsbestijging in 1494
geen herbevestiging van het privilege voor de Veertig te hebben gekregen. Daarentegen had Ka-
rel V bij zijn aantreden in 1519 wel alle privileges van de stad bevestigd (de bevestigingsoor-
konde bevindt zich inderdaad nog in het stadsarchief).164 Zowel de vroedschap als de Veertig –
aldus de Goudse gesprekspartners – waren heel oud, eerstgenoemde al meer dan honderd jaar,
maar ze konden er geen privilege van overleggen (dat was ook geen wonder: zoals in andere Hol-
landse steden was de vroedschap geleidelijk opgekomen en stilzwijgend door de overheid er-
kend).165 Voor de Veertig hadden ze een privilege van Philips de Goede gekregen, al konden ze
daar geen exemplaar van tonen. Naar aanleiding van een vraag op hun lijstje over de bekwaam-
heid van de leden stelden de gecommitteerden, zoals we al zagen, het veronderstelde nepotisme
aan de orde. Ook toonde ze zich zeer kritisch over het feit dat de brouwers zo sterk in vroedschap
en Veertig vertegenwoordigd waren. Maar de Gouwenaars antwoordden dat verandering in sa-
menstelling van de vroedschap tot grote tweedracht zou leiden, en dat de brouwers nu eenmaal
de rijkste en voornaamste personen in de stad waren. Tenslotte kondigden de drie commissiele-
den aan dat ze nog tot de eerstvolgende dagvaart van de Staten zouden wachten met ingrijpen,
als de Gouwenaars dan tenminste maar hun instemming met de bede verleenden. Uiteindelijk
liep de zaak met een sisser af. Voorzover bekend is noch in Gouda, noch in de vier andere grote
steden in de samenstelling van de vroedschap ingegrepen. De nieuwe bede kwam er wel, en
daarom was het natuurlijk allemaal begonnen. De commissieleden bezochten immers alleen de
stemhebbende steden, en niet de kleinere steden die niet minder oligarchisch waren: de enquê-
te was niets anders dan een staaltje van politieke chantage vanwege de landsheer.

De winst op de lange termijn van deze bizarre affaire is vooral voor de historicus, want het
enquêterapport bevat ook de informatie die het stadsbestuur verstrekte over de samenstelling
van de vroedschap en de Veertig. De opsomming betreft 46 personen: 39 (!) leden van de Veer-
tig – die tevens lid van de vroedschap zijn – en nog zeven personen die alleen in de vroedschap
zitting hebben. Tussen deze personen worden 22 betrekkingen opgegeven, die dus telkens twee
personen betreffen: zevenmaal de relatie van zwagers, vijfmaal die van neefs (zelfde generatie),
driemaal die van oom en neef, tweemaal die tussen schoonvader en schoonzoon,166 driemaal die
van broers167 en nog twee ongespecificeerde verwantschappen. Maar het stadsbestuur heeft zich
in zijn opgave tegenover de landsheerlijke commissie niet tot volledigheid verplicht gevoeld.
Op grond van wat nu uit genealogisch onderzoek bekend is kunnen er met grote waarschijn-
lijkheid nog minstens elf betrekkingen aan worden toegevoegd.168 Dit betreft dus steeds ver-
bindingen tussen tijdgenoten, die op hetzelfde moment van vroedschap en Veertig deel uit-
maakten.169 Voor tenminste 28 personen uit de enquête zijn bovendien nog banden van bloed-
of aanverwantschap met vroegere generaties bestuurders bekend; en voor dertien personen (vaak
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meervoudige) banden met bestuurders uit iets later tijd. Het is dus zeker waar dat familieban-
den er in Gouda toe deden, maar het zou toch onjuist zijn te concluderen dat een klein aantal
 families de macht in de stad monopoliseerde. Temidden van de 46 leden van vroedschap en Veer-
tig in 1526 waren er toch nog twaalf bij wie geen enkele familieconnectie bekend is. In -
teressanter is het veelvuldige voorkomen van de relatie schoonvader – schoonzoon. Aan de ene
kant versterkt die wel het verwantschapsnetwerk binnen de magistraatskringen; anderzijds wa-
ren de schoonzoons vaak nieuwelingen die hun opklimmen in de stad consolideerden met een
‘goed’ huwelijk.

Ten aanzien van het bestuur van het zestiende-eeuwse Delft is overtuigend aangetoond dat de
brouwers er zich breed maakten.170 Gaat hetzelfde ook voor het Gouda van de jaren 1481-1572
op, zoals de commissarissen van 1526 veronderstelden? Ze zaten er inderdaad niet naast: van de
46 genoemden waren er 22 brouwer. Daarnaast worden dertien renteniers opgesomd, van wie er
minstens zes op grond van andersoortige informatie als oud-brouwers kunnen worden be-
schouwd.171 Verder treffen we een lakenkoper aan, een zeemwerker, een tapper, een landbouwer,
de pensionaris, de tollenaar van de grafelijke tol en twee doctors in de medicijnen.172 Op het to-
tale aantal van 244 politieke functionarissen actief tussen 1484 en 1572 konden – afgezien van
onzekere identificaties – 121 tot 130 brouwers worden geteld: een minimum, want voortgezet
onderzoek zou hun aandeel nog doen klimmen.173 Belangwekkend zijn ook de bestuurders op
een lijst die in 1546 naar het gouvernement in Brussel werd gezonden met de aantallen ‘brouw-
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tes’ (brouwgangen) van het voorafgaande jaar.174 De lijst somt precies honderd brouwers op, die
samen 4699 keer brouwden: gemiddeld per persoon dus 47 maal. Met waarschijnlijkheid kun-
nen 39 van hen als bestuurder worden geïdentificeerd: hun gemiddelde ligt slechts iets hoger,
namelijk 52.7 maal. Van een duidelijke connectie tussen het stadsbestuur en de bierbrouwers
kan dus wel gesproken worden, maar het is overdreven te beweren dat nu juist de grote brouwers
in gerecht en vroedschap zaten. Deze constatering heeft gevolgen voor de interpretatie van het
Goudse stedelijke beleid.

Strijd om de brouwnering

Zoals te verwachten valt was het welbevinden van de brouwerij één van de grote thema’s in de
Goudse politiek.175 Het vermogen van de magistraat om zich politiek sterk te maken hing sa-
men met de welvaart van de stad, en dus met de brouwerij. Omgekeerd was de bierexport in
sterke mate afhankelijk van het staatkundig verband waarin de stad was ingebed. Gedurende
heel zijn geschiedenis had Gouda vanwege de export levensgroot belang bij vrede en stabiliteit
in de Nederlanden, en dus ook bij een stevige positie van het centrale landsbestuur. De invallen
van Frankrijk en de binnenlandse oorlogen in de jaren 1477-1494 waren desastreus geweest.176

Aan het begin van de zestiende eeuw blijkt een sterk centraal gezag nog om een andere reden van
belang voor Gouda’s bierafzet. Steeds meer steden, vooral in het Zuiden, ontwikkelden een ei-
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gen biernijverheid en probeerden die te beschermen door het leggen van hoge accijnzen op het
Goudse importbier. De landsregering in Brussel moest er dan aan te pas komen om dergelijke
accijnsbepalingen ongedaan te maken. Al in 1501 stelt Philips de Schone een onderzoek in naar
fiscale achterstelling van Gouds bier in Vlaanderen.177 In 1509 octrooieren aartshertog Karel (V)
en keizer Maximiliaan dat Gouds bier niet meer belast mag worden dan het dubbel gebrouwen
bier dat elders wordt vervaardigd.178 Over deze kwestie werd het ene proces na het andere ge-
voerd: met Nieuwpoort (1510), met Amsterdam (1520), enzovoort.179

In 1518 zette een geheel nieuwe ontwikkeling in, die tot steeds groter bemoeienis van
‘Brussel’ met het brouwproces in Gouda zelf leidde en die de bedrijfstak uiteindelijk zuur op-
brak. De eerste impuls tot deze ontwikkeling lijkt van de stad zelf te zijn uitgegaan. De achter-
liggende oorzaak was de sterke stijging van de graanprijzen in de beginjaren van de zestiende
eeuw. Die bracht de Goudse brouwers in de verleiding om de hoeveelheid graan die ze in hun bier
‘stortten’ te verminderen. In 1513 legde het gerecht samen met de ‘homans’ en de ‘achten’ van
het Sint-Stevensgilde180 vast dat de ‘lengte’ (productieomvang) van een brouwte maximaal 31
‘stokstuks’ (brouwtonnen) zou bedragen. Daarin mochten niet minder dan zeventien zakken
mout worden verwerkt: negen zak haver, emmer of spelt, vier zak gerst en vier zak hard koren,
dat wil zeggen rogge.181 Dat was al een stuk minder dan in de vijftiende eeuw, maar het brou-
wersgilde wilde nog meer naar beneden. In 1518 stelde het een keur voor waarin naar dertien zak-
ken werd teruggegaan. Natuurlijk ging zo de kwaliteit van het bier achteruit, zodat er klachten
begonnen binnen te komen. Het gerecht voelde zich genoodzaakt in te grijpen en stelde het peil
op zestien zakken.182 Omdat men er in Gouda zelf niet meer uitkwam, besloot de vroedschap op
30 april 1518 het Hof van Holland over de brouwerskeur in de arm te nemen.183 Zo werd ook
Karel V zelf als landsheer in de zaak gemoeid. Op 18 augustus 1518 beval hij aan de stadsrege-
ring om het zittende gildenbestuur te ontstaan, in samenspraak met zes of acht notabele oud-
brouwers een nieuw gildenbestuur aan te stellen en nieuwe keuren op de brouwerij te maken.184

Vanaf dat moment heeft Gouda voor brouwerskeuren steeds de toestemming van het lands-
bestuur moeten vragen. Die situatie verschilde van de gang van zaken in de andere Hollandse
steden, zoals in Delft, Gouda’s sterkste concurrent. Het Goudse stadsbestuur heeft het mogelij-
ke gevaar van deze ontwikkeling niet onmiddellijk ingezien. In de loop van de jaren 1520 scha-
kelde het een andere landsheerlijke instelling in Den Haag in: de Rekenkamer. Ook stond men
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toe dat de ‘officier’, dat wil zeggen de baljuw-kastelein, zich ermee ging bemoeien.185 Dat was
de in 1522 aangetreden Floris van Assendelft, heer van Goudriaan. Die kweet zich gewetensvol
van zijn taak om voor een correcte rechtsgang en voor de belangen van de vorst op te komen.

In de loop van de jaren 1530 begon bij sommigen in Gouda de overtuiging veld te winnen
dat ze de brouwnijverheid anders moesten organiseren om concurrerend te blijven. Het kwam
nu aan op schaalvergroting om goedkoper te kunnen werken en zo de prijsstijging van het graan
te kunnen opvangen. Volgens de Amerikaan Yntema ligt in economische termen de verklaring
voor het feit dat Gouda de concurrentieslag met Delft verloor, juist in een te laat genomen keus
voor schaalvergroting.186 De vraag is echter waarom Gouda die keus zo aarzelend heeft gemaakt.
Het antwoord is tweeledig. In eerste instantie wilde een toonaangevend deel van gerecht en
vroedschap, onder wie ook veel brouwers, er om sociaal-politieke reden niet aan. En toen ze ten-
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slotte toch van standpunt veranderden, werden ze tegengewerkt door de baljuw, die de landsheer
in Brussel adviseerde om Gouda de schaalvergroting niet toe te staan.

In het voorjaar van 1537 lieten Goudse brouwers die naar Duinkerken exporteerden de
vroedschap weten dat peilverhoging – langer brouwen dan de gebruikelijke 31 stokstuks – no-
dig was om te voorkomen dat hun bierstallen (afzetpunten) teniet zouden gaan ten gunste van
de brouwers van Delft. Er zou dan wel meer koren moeten worden gebruikt, zodat de kwaliteit
van het bier er niet onder zou lijden.187 In eerste instantie werd dit advies niet opgevolgd. Het
stadsbestuur trad in contact met het Hof van Holland, vermoedelijk om een voor heel het ge-
west geldige keur te krijgen. Het Hof won informatie in te Gouda, Haarlem en Delft. Namens
Gouda behartigde een commissie van negen vroedschapsleden, drie brouwers en zes niet-brou-
wers, de onderhandelingen met het Hof. De zaak werd gecompliceerd door het feit dat sommi-
ge brouwers in Gouda er al toe waren overgegaan langer dan 31 stokstuks te brouwen, daarmee
de keur willens en wetens overtredend. De commissie van negen adviseerde dat men bij 31 stok-
stuks zou blijven, in het belang van de stad, de nering en de ‘domeinen’. Die domeinen werden
er bijgehaald omdat men aan de leden van het Hof, behartigers van ’s keizers belangen, moest
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antwoorden: per brouwte betaalde men immers een vast bedrag van vier stuiver hopaccijns aan
de landsheer. Zou men langer brouwen en dus minder brouwten doen, dan leed de landsheer in-
komensverlies. Eind november 1537 stuurde het stadsbestuur een rekest naar Den Haag om het
oude peil te mogen handhaven. In een keizerlijk plakkaat van januari 1538 werd dit verzoek in-
gewilligd. Om de pakkans van overbrouwers te vergroten bepaalde het plakkaat dat er ’s nachts
geen bier meer mocht worden verscheept, tenzij dit te voren was aangekondigd.188

Waarom achtten de commissie van negen en de vroedschap de handhaving van het oude peil
nu in het belang van de nering en de stad? Met hun advies zetten ze een beleid voort dat in Gouda
traditioneel was, namelijk het tegengaan van concentratietendenzen. In 1513 bijvoorbeeld had
het gerecht bepaald dat brouwers niet meer dan één brouwte per week mochten kopen: ze wilden
dus voorkomen dat kleinere brouwers voor hun afzet van de grotere afhankelijk werden.189 In de-
zelfde richting ging het verbod om met twee ketels tegelijk te brouwen. In 1526 was dat nog eens
bevestigd, met dien verstande dat kinderen die vader en moeder nog hadden en die niet getrouwd
waren, niet zelfstandig als brouwer mochten optreden. Alleen als ze één of beide ouders hadden
verloren en eigen vermogen hadden, mochten ze voor eigen rekening en risico brouwen. Zo werd
dus voorkomen dat ongetrouwde kinderen als stroman voor hun ouders dienden.190

Dezelfde opvattingen hielden velen er ook in 1537-1538 nog op na. Het plakkaat van janu-
ari 1538 zette een groep lobbyisten voor schaalvergroting in beweging, die met voorbijgaan van
het stadsbestuur een petitie aan landvoogdes Maria van Hongarije aanboden. Om steun te ver-
werven hadden ze intimidatie en chantage niet geschuwd. Vooral zelfstandig brouwende wedu-
wen werden zwaar onder druk gezet. Een brouwer als Reinier Pietersz, die verdacht werd van
overtreding van de verschepingsbepalingen, kreeg tellers op zijn dak op momenten dat hij zijn
schip inlaadde. We weten dit alles dankzij een getuigenverklaring van vijftig tegenstanders van
de petitie, bewaard in het rechterlijk archief.191 Er waren 56 voorstanders van de petitie: de twee
partijen hielden elkaar dus ongeveer in evenwicht. In de getuigenissen van de tegenstanders is
een duidelijke politieke opvatting te herkennen. Verschillende brouwers verklaarden dat ze tot
hun keus kwamen vanwege bezorgdheid voor ‘tgemeen corpus van der stede’. Van peilverhoging
verwachtten ze het faillissement van veel brouwers. Gerrit Heye Daemsz, brouwer en vroed-
schapslid, sprak de vrees uit dat ‘de grote snoeken de kleine zouden opslokken’. De tegenstan-
ders werden dus gemotiveerd door bezorgdheid voor de sociale verhoudingen in de stad, ten be-
hoeve waarvan ze eventueel bereid waren hun particuliere belangen opzij te zetten. Het
merkwaardige is, achteraf bezien, dat deze Goudse brouwers zich dus vooral als concurrenten
van elkaar beschouwden. Dat hun gezamenlijke marktaandeel verloren dreigde te gaan aan
Delft, speelde bij hun keuze geen rol. 

Hoewel de kwestie van het lange brouwen sterk gepolitiseerd werd – men bracht de zaak im-
mers via een petitie voor het landsgouvernement – verliep de ‘partijvorming’ langs grillige lij-
nen. Brouwende bestuurders waren in beide kampen te vinden. De over hun productie beschik-
bare cijfers192 laten niet de conclusie toe dat de kleine brouwers tegen, de grote vóór waren. Wel
heeft de affaire de bestuurlijke verhoudingen behoorlijk verziekt. In september 1537 klaagde de
schout dat hij niet in staat was op de naleving van de brouwerskeur toe te zien doordat er veel ’s
nachts gebrouwen werd. Hij vroeg verlof tot een lik-op-stuk-beleid: overbrouwers ’s nachts be-
keuren in het bijzijn van twee wettige getuigen of van twee schepenen. De vroedschap voelde
blijkbaar weinig voor versterking van de bevoegdheden van de schout en traineerde de zaak, on-
der meer door een commissie in te stellen.193 Na twee maanden komt er dan toch een nieuwe
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keur, waarin de zorg wordt uitgesproken dat de maatregelen ‘sonder eenich simulacie ofte faveur
heur effect sorteren mogen’.194 Bevoordeling van vriendjes wordt ook gesuggereerd in enkele ge-
tuigenverklaringen: zo zou Adriaen Bosch zijn invloed ‘boven up tslot’, dat wil zeggen bij de
baljuw, gebruiken om het overbrouwen van sommige van zijn connecties oogluikend te laten
passeren.195 Kortom: het streven naar schaalvergroting in de bierbrouwerij, bezorgdheid voor
het welzijn van ‘de gemeente’, ontevredenheid van de baljuw-schout over zijn bevoegdheden in-
zake de brouwerskeur, ongerustheid over ontduiking van stedelijke en landsheerlijke accijnzen
en verontwaardiging over partijdigheid bij de toepassing van de brouwerskeuren waren tot een
onontwarbaar kluwen ineen gerold. Het zou er de herstructurering van de brouwnijverheid in
de jaren 1540 niet eenvoudiger op maken.

In eerste instantie wonnen de voorstanders van langer brouwen het pleit. Op 10 augustus
1540 gaf Karel V de brouwers van Gouda voor een periode van drie jaar vergunning om 41 stok-
stuks te brouwen, mits niet meer dan 75 maal per jaar (technisch gesproken kon er tweemaal per
week worden gebrouwen) en mits tweederde van de brouwers het ermee eens was.196 Dit lijkt
enkele jaren goed te hebben gewerkt, want in 1543 wordt ze voor nog eens drie jaar verlengd.197

Maar in 1546 ontstaan weer grote problemen, waarover we zijn geïnformeerd dankzij een om-
vangrijk dossier in het Rijksarchief te Brussel.198 Aanvankelijk wordt het verlof om 41 stokstuks
te brouwen tot een maximum van 75 maal per jaar verlengd, dit keer totdat een algemene rege-
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ling voor heel Holland tot stand komt.199 Maar dan blijkt dat het stadsbestuur daarmee niet te-
vreden is. In een rekest aan de keizer (begin augustus 1546)200 brengt het naar voren dat de con-
cessie van 41 stokstuks, tegen de bedoeling, juist tot verslechtering heeft geleid. In buursteden
als Delft, Leiden en Rotterdam mocht men naar behoefte enkel of dubbel bier brouwen, en zo-
veel in één brouwte als men wilde. Alleen in Gouda was men aan keizerlijke regelgeving ge-
bonden. Daarom wilde men, nu de concessie van 41 stokstuks afliep, verlof onbeperkt te mogen
brouwen zoals in de buursteden, tot aan de totstandkoming van een algemene maatregel.

Het gouvernement deed met dit rekest wat men van een verstandige regering mocht ver-
wachten: het won advies in bij zijn vertegenwoordiger in Gouda, de kastelein-baljuw.
Ongelukkigerwijs waren de betrekkingen tussen de baljuw en het stadsbestuur juist in deze tijd
op een dieptepunt geraakt door geschillen over de controle op de brouwerskeuren. Een punt van
wrijving was de ondervraging van brouwersknechts en -meiden door de baljuw over het gedrag
van hun meesters. In 1541 had de landvoogdes al eens, ongetwijfeld op aandrang van de Goudse
werkgevers in de brouwerij, gedreigd met geseling voor meiden en knechts die uit haat een vals
getuigenis tegen hun meesters aflegden.201 In de concessie van een brouwpeil van 41 stokstuks
van juni 1546 had Maria van Hongarije scherpe bepalingen over de controle op de naleving op-
genomen. De baljuw werd gemachtigd om brouwersknechts en anderen te verhoren. Bovendien
kreeg hij verlof ’s nachts rond te gaan met twee leden van het gerecht om brouwers te bekeuren.
Gerechtsleden die hiertoe werden opgeroepen moesten verschijnen – blijkbaar voorzag men wei-
gerachtigheid.202 De baljuw had niet geaarzeld van zijn bevoegdheden krachtig gebruik te ma-
ken. Hij ontbood brouwersknechts naar het huis van de schout en ondervroeg ze daar inzake het
overbrouwen, zonder dat er schepenen tegenwoordig waren. De getuigen werden met boeten be-
dreigd. De vroedschap vond dit indruisen tegen de ‘coustumen’ (de geldende rechtspraktijk) en
zag er een soort van ‘stille waarheid’ in. De rechtszekerheid in Gouda stond op het spel!203

Zo was de situatie toen de baljuw-kastelein de landvoogdes moest adviseren inzake het lan-
ger brouwen dan 41 stokstuks. En hij adviseerde negatief, op grond van een keur aan overwe-
gingen. Hij nam de argumentatie van de tegenstanders van schaalvergroting ontleend aan de so-
ciale onwenselijkheid ervan voor zijn rekening: de grote brouwers zouden de kleine het brood
uit de mond stoten. Maar Van Goudriaan voorziet het argument van een scherpe angel: het zou
nog zo’n vaart niet lopen als de brouwers zich dan tenminste aan de maxima hielden. Maar in
plaats daarvan brouwen ettelijke brouwers over het maximum van 41 stokstuks en 75 brouwten
per jaar heen. De baljuw voegt er een lijst met honderd nog actieve brouwers toe, waaruit blijkt
dat acht van hen meer dan 75 maal brouwden. Niet alleen wordt zo de concurrentie moordend,
maar ze ontduiken ook nog eens de accijnzen, tot nadeel voor keizer en stad. En op de belofte van
de vroedschap dat ze een ordonnantie op de brouwerij zal maken, kan de landvoogdes maar be-
ter niet vertrouwen, want daarin zitten de rijkste brouwers, zodat er niets van terecht komt. Dit
laatste argument is duidelijk rancuneus: de lijst die de baljuw bijvoegt toont aan dat hij op dit
punt schromelijk overdrijft. Maar de landvoogdes kan niets anders dan het rekest afwijzen. Het
peil blijft op 41 stokstuks, 75 maal per jaar. Het verlof aan de baljuw-schout om de knechts en
meiden te ondervragen wordt herhaald. En als baljuw en gerecht er niet in slagen om de over-
tredingen een halt toe te roepen, gaat het peil zelfs terug naar de oude 31 stokstuks.204

Dat laatste lijkt inderdaad te zijn gebeurd, want in 1547 zien we het stadsbestuur alweer in
Brussel lobbyen, nu om van dat lage peil van 31 stokstuks af te komen. Het stelt dat, als de ko-
ningin een slechte indruk van Gouda mocht hebben gekregen, dit wel moet liggen aan ‘sinister
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informatie van de officier’.205 Inderdaad herstelt de landvoogdes de 41 stokstuks.206 Intussen
neemt het stadsbestuur nog een andere maatregel. Het verzoekt de heer van Goudriaan om het
baljuw- en schoutambt aan de stad te verpachten. Van Goudriaan, voor wie een vast inkomen uit
zijn ambt blijkbaar nog belangrijker is dan de wens om de belangen van zijne keizerlijke majes-
teit te dienen, stemt in à raison van 400 Karolusgulden per jaar.207 Deze regeling komt erop neer
dat het stadsbestuur aan de titulaire baljuw-schout een vast bedrag betaalt en zelf een ‘gecom-
mitteerde schout’ van eigen maaksel aanstelt voor de feitelijke ambtsuitoefening. Vroedschap en
magistraat spelen het dus klaar om op twee fronten Van Goudriaan uit te rangeren: de land-
voogdes gelooft hem niet langer en in Gouda zelf wordt de rechtshandhaving, inclusief die in-
zake de brouwerij, aan zijn directe bemoeienis onttrokken.

Wat de regelgeving van de brouwerij betreft ging de hoofdaandacht inmiddels uit naar een
algemene maatregel voor het gewest Holland.208 Bij zo’n regeling zou de positie van Gouda
 automatisch worden gelijk getrokken met die van de concurrenten zoals Delft. Een jarenlange
lobby volgde; zij was nog in volle gang toen kroonprins Philips II in het najaar van 1549 zijn
huldigingsreis door Holland maakte.209 Kort na het bezoek van Philips kwam de regeling in-
derdaad tot stand.210 Zij was conservatief: niet langer brouwen dan 41 stokstuks en hooguit twee
brouwten per week. Grote brouwers met dure ketels mochten eventueel wel tot 82 stokstuks
gaan, maar dan niet meer dan eenmaal per week. De schout en niet-brouwende gerechtsleden
moesten maandelijks vaststellen hoeveel graan er in een brouwte ‘gestort’ diende te worden; zij
zouden ook de prijsvaststelling doen. Vinders en proevers moesten op de naleving van het plak-
kaat toezien en de kwaliteit van het bier controleren. 

Dit plakkaat was achterhaald op het moment dat het werd uitgevaardigd, en dus volgde er
een laatste ronde in de politieke loopgravenoorlog rondom de brouwerij. In september 1550 rap-
porteerde Witte Aerntsz van Hoef, Gouds gedeputeerde in Brussel, aan de vroedschap dat de
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Delftenaren met heel wat mankracht in Brussel aan het lobbyen waren. De vroedschap besloot
daarop om nog een burgemeester en enkele afgevaardigden naar Brussel te sturen.211 Op een be-
paald moment kregen Gouda en Haarlem verlof de stadsrekeningen van Delft en Leiden in te
zien.212 Uiteindelijk, op 17 maart 1552, gaf de keizer aan alle brouwers in Holland toestemming
om zo lang en zo vaak te brouwen als ze zelf wilden.213

De bedrijfstak was nu dus geheel geliberaliseerd. Of dit de meerderheid van de Goudse brou-
wers tot tevredenheid stemde valt moeilijk te zeggen. Tot een opleving van de bierbrouwerij is
het in ieder geval niet meer gekomen, en het stadsbestuur bleef klagen over het verval van de be-
langrijkste bron van bestaan van de stad. In 1554 vergunde de keizer aan Gouda tien jaar uitstel
van uitbetaling van twee jaar lijf- en losrenten en reduceerde de bijdrage van Gouda aan de bede
met 900 pond, met als argument de achteruitgang van zijn brouwerijen.214 Dat de magistraat
de keizer wijsmaakte dat de brouwnering van ooit 350 brouwers was neergegaan naar slechts ze-
stig nu, was misschien niet erg netjes: het verval zelf was onmiskenbaar.

Het overige beleid

Op de langdurige politieke strijd rondom de bierbrouwerij is opzettelijk wat dieper ingegaan.
Dit was het belangrijkste, maar niet het enige thema uit de Goudse politiek van de zestiende
eeuw. Het illustreert enkele algemene trekken van de politiek in dit tijdperk: de regulering van
het economisch leven van overheidswege, het belang van fiscale kwesties en de groeiende be-
zorgdheid van het stadsbestuur over inmenging in zijn interne aangelegenheden. De belangrijk-
ste tegenspelers van de magistraat zijn ook geïntroduceerd: de landsheer en als zijn plaatsver-
vangster de regentes in Brussel en op het gewestelijk niveau de stadhouder, het Hof van Holland
en de Rekenkamer. Stad en landsheerlijk bestuur ontmoetten elkaar tijdens de dagvaarten van de
Staten van Holland.215 Gouda werd meestal vertegenwoordigd door een burgemeester, die ge-
woonlijk een vroedschapslid en de pensionaris als begeleiding meekreeg. Het waren vaak dezelf-
de personen die voor Gouda naar Den Haag trokken, maar dat zal hun bedrevenheid in het on-
derhandelen ten goede zijn gekomen. De gedeputeerden kregen van de vroedschap een mandaat
mee en brachten bij terugkeer aan dat college verslag van hun reis uit. De boven-stedelijke poli-
tiek van Gouda werd dus in hoofdzaak gemaakt door de vroedschap en de burgemeesters.

Het gewichtigste onderwerp op de agenda van de Staten van Holland was steeds de belas-
tingheffing. De vorst had voortdurend geld nodig. Niet minder dan zes keer in de periode 1515-
1552 brak oorlog uit tussen de Habsburgse vorst en zijn collega van Frankrijk uit het huis Va-
lois (de laatste en ergste oorlog duurde van 1552 tot 1559).216 Vaak werden ook conflicten elders
met deze strijd tussen Habsburg en Valois verbonden. Aan het begin van de zestiende eeuw had
juist Holland veel te lijden van de oorlog van Philips de Schone en Karel V met hertog Karel van
Gelre: voor hertog Karel lag een bondgenootschap met de Franse koning voor de hand. Later in
de eeuw raakte de oorlog tegen Frankrijk verbonden met die tegen de protestantse vorsten in het
Duitse Rijk. Intussen maakte de vuurwapentechnologie een snelle maar kostbare ontwikkeling
door en werden de staande legers steeds groter. Dus zat de vorst voortdurend om middelen ver-
legen, en het waren de Staten van de gewesten die hem die in de vorm van ‘beden’ moesten toe-
kennen. Ze deden dat uiteraard niet voor niets.

Bedeheffing nam in hoofdzaak twee vormen aan: die van de ordinaris (gewone) en die van de
extra-ordinaris (bijzondere) bede.217 De eerste was de basisheffing en werd regelmatig voor een
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meerjarentermijn toegekend. De grondslag voor deze heffing werd gevormd door de schildtalen,
een verdeelsleutel voor het omslaan van het door de Staten toegekende bedrag over alle steden
en dorpen. Die moesten zelf maar beslissen hoe ze hun aandeel opbrachten. Vaak kwam dat neer
op het heffen van accijns op primaire levensbehoeften. Het beslissingsrecht in de Staten lag ex-
clusief bij de ridderschap en de zes grote steden, de consequenties waren voor heel de bevolking
van het gewest. De grote steden waren in de gelegenheid om in de wandelgangen van de Sta-
tenvergaderingen over gratiën (korting) te onderhandelen. Dat maakte de belastingdruk voor de
kleine steden en dorpen nog erger. Gouda speelde dat spel mee als laatste stemhebbende stad.
Enerzijds schiep dat de mogelijkheid om zich zo lang mogelijk op de vlakte te houden en alleen
in een bede toe te stemmen als de andere steden dat ook hadden gedaan. Daartegenover was het
in een slechtere positie om gratiën te bedingen dan bijvoorbeeld Haarlem, dat als tweede stem-
de (Dordrecht had een speciale status). In 1520 bijvoorbeeld kreeg Haarlem 66 % korting,
Gouda slechts 8 %. In de loop van de eeuw trok dat echter steeds meer bij.

Omdat de economische voorspoed van de steden erg uiteen kon lopen, had er periodiek een
aanpassing moeten plaats vinden van de schildtalen aan de werkelijke draagkracht van elke plaats:
de zogenaamde verponding. Aanvankelijk gebeurde dat ook: de Enqueste van 1494 en de Informa-
cie van 1514 waren juist op een dergelijke aanpassing gericht.218 Gouda probeerde daaruit na-
tuurlijk zo laag mogelijk te voorschijn te komen, maar over het resultaat van de verponding vol-
gend op de Informacie was het stadsbestuur niet erg tevreden. Het stelde een bezwaarschrift op
waarin onder andere aan de hand van eigen tellingen werd beargumenteerd dat Gouda werd be-
nadeeld ten gunste van de omliggende dorpen.219 Het baatte niet, en omdat Gouda ook niet zo
succesvol was bij het bedingen van gratiën, kreeg het stadsbestuur een aversie tegen het schildta-
len-systeem, waarin het Gouda overgewaardeerd achtte. Het beleid was er dus op gericht om óf
een voor de stad gunstige herziening van dit systeem te verkrijgen óf aan te dringen op een an-
der soort belasting dan die volgens de schildtalen.

Extra-ordinaris beden werden door de vorst gevraagd onder buitengewone omstandigheden.
Omdat de situatie in de zestiende eeuw altijd bijzonder was, werd er ook steeds onderhandeld
over buitengewone beden. De variatie in heffingsmethoden was hier echter veel groter dan bij
de gewone beden. Soms werden ook hier de schildtalen toegepast; merkwaardigerwijs slaagde
Gouda er in dit geval wel in een hoge korting te bedingen, bijvoorbeeld van niet minder dan 77
% in 1530. Daarnaast werden andere middelen toegepast. In de eerste decennia van de zestien-
de eeuw werden geldsommen opgebracht doordat de grote steden namens de landsheer losren-
ten verkochten, waarvan rente en aflossing werden gegarandeerd door toekomstige ordinaris be-
den. Maar dit systeem van voorschotten op toekomstige belastingopbrengsten liep spaak toen de
landsheer aan zijn betalingsverplichtingen niet meer kon voldoen. Daarom werd vanaf 1543 met
enige regelmaat de Tiende Penning (10 %) geheven op de huurwaarde van onroerend goed.220

Hoewel de Staten van Holland de inning en besteding van de Tiende Penning in eigen regie
namen, waren ze er toch niet gelukkig mee. Heffing van deze belasting veronderstelde dat over-
al in het gewest een nauwkeurige taxatie van huizen en landerijen werd doorgevoerd: dat hield
het gevaar in dat de landsoverheid te veel informatie in handen kreeg. Daarom gingen de Staten
van Holland renten verkopen onder eigen naam en door henzelf gegarandeerd. De inning en be-
steding hielden ze, via een Gemenelandsontvanger, in eigen hand. Dit werd een succes: rente-
niers in binnen- en buitenland hadden blijkbaar meer vertrouwen in de kredietwaardigheid van
de Staten dan in die van Karel V en Philips II. Het betekende ook dat het politieke gewicht van
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het gewest, zoals vertegenwoordigd in de Staten, tegenover dat van de landsheer toenam. Het
beleid van Gouda bij dit alles was de toekenning van buitengewone beden zoveel mogelijk af te
houden, en als dat niet lukte zich sterk te maken voor rentenverkoop, Tiende Penning, en zelfs
hoofdelijke en haardstedenheffingen, om toepassing van het vermaledijde schildtalen-systeem tot
alle prijs te voorkomen. Gouda en de andere Hollandse steden hadden aldus volop de gelegen-
heid gehad zich te harden in een fiscale guerrilla tegen de landsoverheid, toen Alva zijn Tiende
en Twintigste Penning lanceerde: vaste omzetbelastingen op roerend en onroerend goed. Met
dergelijke belastingen buiten de invloedssfeer van de Staten probeerde hij de klok ver terug te
zetten, tevergeefs.

Zoals we zagen vormde oorlog de voornaamste achtergrond voor het langdurige financiële
getouwtrek tussen de stad Gouda en ‘Brussel’. Ook vóór het aantreden van Karel V als landsheer
in 1515 bracht oorlog de stad Gouda al in zware problemen. Kort voor 1500 was Gouda’s eco-
nomie totaal ontredderd en verkeerde de stadskas in een desolate toestand. De oorzaak lag in de
slepende binnenlandse oorlogen die onder het bewind van Maximiliaan en Maria werden ge-
voerd. In 1494 kwam het zelfs tot een faillissement van de stad.221 De oorlogen zadelden het
stadsbestuur nog met een extra probleem op: de stad moest worden verdedigd tegen militaire
agressie. Deze deed zich met name voor in de winter van 1488/9 tijdens de zogenaamde Jonker
Fransenoorlog. Een groep Hoekse desperado’s maakte vanuit Rotterdam, Woerden en Montfoort
de omgeving onveilig. De voorsteden van Gouda moesten worden ontruimd, het leprooshuis
werd afgebroken. De stadskas die er al zo slecht voor stond kreeg nu ook nog torenhoge uitga-
ven voor de ‘wapening van Montfoort en Woerden’ te dragen.

Dit was nog maar het begin van de oorlogsellende. In 1492 was Karel van Gelre (uit het huis
Egmond) uit Franse gevangenschap ontslagen en begaf zich naar het hertogdom Gelre, waar hij
als de legitieme vorst werd begroet. Vanuit Gelre begon Karel een guerrilla tegen de Habs-
burgse gewesten, waarbij vooral zijn naaste buren, Brabant en Holland, het moesten ontgel-
den.222 Herhaaldelijk zagen de Gouwenaars, als bewoners van een grensstad, Karels benden op
strooptocht dichtbij langstrekken. Effectieve defensie tegen zijn guerrillatactiek bleek onmoge-
lijk. De regering in Brussel moest tegelijk aandacht geven aan Franse aanvallen in het Zuiden en
liet Holland aan zichzelf over. De steden van dit gewest hadden grote moeite om elkaar te vin-
den in solidaire actie tegen de aggressor. Vooral in de jaren rond 1510 was het telkens raak. Be-
ruchte episodes waren het mislukte beleg door de Hollanders van het strategische kasteel van
Poederoyen en de verovering van Weesp door de Geldersen, beide in 1508. In Gouda vond keer
op keer mobilisatie van de bevolking plaats, die voor militaire doeleinden in homanscappen was
ingedeeld. De hele mannelijke bevolking werd ingeschakeld om op de muren te waken, in de
stad te patrouilleren tegen brandstichting of ’s winters het ijs in de grachten te bijten.223 Uiter-
aard was de militaire elite van de stad, de schutterij, ook steeds paraat. 

Uiteindelijk ebden de Gelderse oorlogen weg. Toen het Sticht in 1528 Karel V als heer aan-
vaardde, zodat Gouda niet langer op de grens van het Habsburgse imperium lag, hield de stad
op zich in de militaire gevarenzone te bevinden. Dat betekende niet dat de schutterij werd op-
geheven: die was er ook voor de interne ordehandhaving. Het had wel tot gevolg dat het animo
van het stadsbestuur om bij te dragen aan de bede nog verder verflauwde. Gouda voelde er bij-
voorbeeld weinig voor mee te betalen aan een militair escorte voor de Hollandse koopvaardij en
de haringvloot op de Noordzee, tegen de dreiging van Schotse piraten: het had in die bedrijfs -
takken geen enkel belang.224
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De hoeveelheid kwesties waarvoor het stadsbestuur een oplossing moest zien te vinden, was
onuitputtelijk. In zijn houding tegenover het opkomende protestantisme liet het zich leiden
door de wens ordeverstoringen te voorkomen en intussen zoveel mogelijk baas in eigen huis te
blijven.225 Op zijn rol tijdens de beeldenstorm van 1566 kon de magistraat trots zijn: door alert
optreden en door de Sint-Janskerk scherp te bewaken wist hij het overslaan van deze beweging
vanuit Vlaanderen naar Gouda te voorkomen. De stad ontving er een compliment van de koning
en de landvoogdes voor, die Gouda tot de ‘goede steden’ van het rijk rekenden.226 Extern pro-
beerde de magistraat zijn actieradius intact te houden en zo mogelijk te vergroten door oude pri-
vileges over de buitenpoorterij te laten bekrachtigen.227 In dezelfde richting gaat de bestendi-
ging van het gezag van Gouda over het land van Stein. De stad oefende daar al sinds midden
vijftiende eeuw bestuur en rechtspraak uit, maar niet in eigen naam: het oppergezag was er be-
twist tussen het Sticht en Holland. Toen het Sticht in 1528 in handen van Karel V overging,
kwam aan die twist een eind. Gouda kon het nu zo regelen dat het voor de heerlijkheid in Stein
aan Karel V een erfpachtsom betaalde en in ruil daarvoor de baljuw mocht aanstellen in samen-
spraak met de Rekenkamer.228

Intern deed het stadsbestuur zijn best om greep te krijgen op enkele bevoegdheden die nog
bij de landsheer berustten maar die het voor het welzijn van de stad liever in eigen hand nam.
Het versterkte zijn invloed op de Latijnse School.229 Het slaagde er niet in het collatierecht te
verwerven (het recht om de pastoor voor te dragen), dat bij de landsheer berustte. Maar het kreeg
wel gedaan dat er voortaan pastoors werden benoemd die ook werkelijk resideerden.230 De ‘kos-
terie’, een pakket inkomsten uit diensten in en rondom de Sint-Janskerk, zoals het luiden van de
klokken en het assisteren bij doop- en huwelijksplechtigheden, berustte eveneens bij de lands-
heer. Die wees haar toe aan een hoveling, meestal een zanger van de hofkapel. In 1548 wisten de
kerkmeesters, ongetwijfeld krachtig gesteund door het stadsbestuur, via een pachtcontract dit
recht in handen te krijgen. 

Conclusie

In zijn boek over Gouda in de tijd van de Opstand heeft C.C. Hibben de politiek van de stad in
die periode ‘particularistisch’ genoemd. Hij bedoelde ermee dat Gouda door dik en dun de ei-
gen belangen vooropstelde en aan het landsbelang voorbij zag. Was dat particularisme van de
Opstand de voortzetting van een gelijksoortig beleid in de zestiende eeuw? Daar zijn inderdaad
argumenten voor. In de onderhandelingen over de bede toonde de stad zich zelden van een toe-
schietelijke kant. Het veiligstellen van de eigen financiële belangen stond voorop, de zaak van
de Nederlanden of van de Keizerlijke, later de Koninklijke Majesteit kwam op de tweede plaats.
Maar daarmee is het laatste woord niet gezegd. Als het erop aankwam gaven ook de Gouwenaars
hun steun aan maatregelen in het belang van de Nederlanden. Toen in 1551 een invasie vanuit
Frankrijk ophanden was, probeerde Gouda de eigen defensiebijdrage wel zo laag mogelijk te
houden, maar het ontkende de dreiging niet en conformeerde zich uiteindelijk aan het beleid om
de ‘eer van de Majesteit’ te verdedigen.231 Van de magistraat mocht niet verwacht worden dat hij
de stad en zijn inwoners in de schulden zou steken voor zaken waarmee ze niets te maken meen-
den te hebben. Het besef dat ook zaken in groter verband Gouda aangingen had tijd nodig om
post te vatten. Een Nederlandse ‘nationaliteit’ bestond nog niet. Aan het begin van de zestien-
de eeuw was er zelfs geen Hollandse saamhorigheid: anders zou de verdediging tegen de Gel-
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dersen wel krachtiger ter hand zijn genomen. De hoofdstelling van Tracy’s Holland under Habs-
burg rule is juist dat in de loop van de zestiende eeuw de vele gezamenlijke acties van de Hol-
landse steden, genoodzaakt door pressie van buiten en soms mét, soms tegen de regering in
Brussel ondernomen, leidden tot een gewestelijk besef van identiteit. De Staten van Holland
waren daarvan het politieke instrument.232 Aan die ontwikkeling droeg Gouda, één van de zes
grote steden van de provincie, het zijne bij.

De andere hoofdlijn van de politieke ontwikkeling in de zestiende eeuw is dat het stadsbe-
stuur doorgaans aan het langste eind trok. Karel V en Philips II mogen dan geprobeerd hebben
hun controle op de stad te versterken, uiteindelijk is hun dat niet gelukt. Pogingen van de vorst
om de structuur van de stadsregering te wijzigen waren krachteloos en vermoedelijk ook niet erg
serieus bedoeld. Op het terrein van de economische politiek maakten de landsheren de ene te-
rugtrekkende beweging na de andere. De weinige overgebleven rechten die ze in de stad nog
hadden, moesten ze uit handen geven. Ze stonden zwak omdat ze de steden nodig hadden voor
de financiering van hun vele oorlogen. Niet het vorstelijk absolutisme won veld: juist de stede-
lijke autonomie was aan de winnende hand.

Dat Gouda in juni 1572 de eerste van de grote Hollandse steden zou zijn om de zijde van de
Opstand te kiezen, had niemand kunnen voorspellen. Maar dat deze stap een volledige breuk
met het verleden betekende, is in het licht van de hier geschetste ontwikkeling bezijden de
waarheid.
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