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Henny Verhoef en de graven van Blois  

Op 2 maart 2015 hield Henny Verhoef voor de 
leden van die Goude een lezing over de graven 
van Blois. Voor honderdendertig mensen onder 
wie ook veel belangstellenden van buiten de 
vereniging, gaf de heer Verhoef een kijkje in 
het grafelijk leven van Jan van Blois.  

Verhoef begon zijn lezing met de uitleg dat 
zijn onderzoek was gebaseerd op de 
jaarrekeningen van de graven van Blois. De 
rekeningen bevinden zich in het Nationaal 
Archief. Een onderzoek waar hij al dertig jaar 
mee bezig is. Zijn transcriptie van de bronnen 
kunt u vinden op www.hogenda.nl.  

De jaarrekeningen geven vooral een beeld van 
al hetgeen zich in de veertiende eeuw op een 
kasteel afspeelde. Jan van Blois, heer van 

Schoonhoven, was een belangrijk man. Hij had gebieden in leen van de graaf van Holland. Een 
territorium dat zich uitstrekte van Zeeland tot Texel. Het leven  van Jan speelde zich voornamelijk 
af op het kasteel van Schoonhoven.  

Uit de rekeningen krijgt men een goed beeld van de kosten die je als heer moest maken voor je 
kasteel en van de kosten om je stand op te houden. Ofschoon de tijd van de kruistochten naar het 
Nabije Oosten al voorbij was, was het daarna niet ongewoon om naar oost-Pruisen te reizen en mee 
te helpen bij de kerstening . In Koningsbergen, in het paleis van de Duitse Orde, werd Jan van Blois 
tot ridder geslagen. Voor die reis had Jan geen geld genoeg en was hij gedwongen geld te lenen van 
de Lombarden. Deze rijke Italianen die zich in Brugge gevestigd hadden, fungeerden daar als 
bankiers voor armlastige steden en edelen. Dat de rente wel 40% kon bedragen, moest men maar op 
de koop toenemen.  

In Gouda liet Jan van Blois zich in geval van ziekte bijstaan door Meester Willem Sonderdanc. Deze 
‘cyrurgijn’ was een bekend geneesheer en Jan riep regelmatig zijn hulp in. Gouda behoorde tot het 
rentmeesterschap van de heren van Blois. De stad overtrof in de loop van de tijd Schoonhoven in 
inkomsten en bedrijvigheid. Met name de tol die men in Gouda hief voor de doorvoer van producten 
o.a. naar Amsterdam en het oosten was een belangrijke inkomstenbron voor de rentmeester. Ook 
turfwinning en bosbouw (het Broekbos ten hoogte van het huidige Westergouwe) rond Gouda 
behoorden tot die inkomstenbronnen.  

In de rekeningen heeft Verhoef ook de reglementen voor het brouwen van bier teruggevonden. De 
zesentwintig Goudse bierbrouwers stonden onder streng toezicht om de kwaliteit van het bier hoog 
te houden. Met deze kijkjes in een deel van de Goudse geschiedenis legde de spreker een link 
tussen de geschiedenis  van deze twee zo belangrijke Hollandse steden, Schoonhoven en Gouda.  

Al met al een bijzondere lezing die een beeld gaf van de rijke inhoud van de bron, de 
jaarrekeningen van de graven van Blois.(PvH). 

 


