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ondergronds

Opgraving in het drooggelegde grachtje Achter de kerk 
(foto P. de Mooij)

‘40 jaar Golda boven water’

Marcel van Dasselaar
78

In het jaar 2009 bestond de Archeologische 
Vereniging Golda 40 jaar. In het pandje Ach-
ter de Kerk 11 is een jubileumtentoonstel-
ling ingericht, die een aantal hoogtepunten 
laat zien uit 40 jaar archeologisch onderzoek 
van de vereniging. De nadruk ligt op pro-
jecten die te maken hebben met het water 
in de stad. Dit artikel belicht het deel van 
de tentoonstelling over de oudste ontwikke-
lingsfases van de stad. Verder is er veel aan-
dacht voor de opgraving in het grachtje Ach-
ter de Kerk, die vorig jaar plaatsvond tijdens 
de restauratie van de onderdoorgang van de 
Dubbele buurt (zie afbeelding). Dankzij de 
samenwerking met musemgoudA is de ten-
toonstelling tot en met augustus 2010 gratis 
toegankelijk, tijdens de openingstijden van 
het museum.

Natuurlijke situatie

Voor de tentoonstelling is de informatie die in de afge-
lopen jaren uit verschillende archeologische onderzoe-
ken is verzameld, opgenomen in kaarten, waarvoor de 
kadastrale kaart van 1828 als onderlegger is gebruikt. 
De eerste kaart beschrijft de natuurlijke situatie en de 

ontginningsperiode van het veengebied, waarin er nog 
geen sprake was van enige stedelijke ontwikkeling. De 
ondergrond bestaat uit veen en alleen langs de oevers 
van de oevers van de Gouwe en de Hollandsche IJssel is 
een smalle oeverwal van klei gevormd. Bij de vele opgra-
vingen in de Goudse binnenstad is door Golda in de laat-
ste 20 jaar ook regelmatig booronderzoek uitgevoerd, 
waardoor nu meer inzicht is verkregen in de natuurlijke 
bodemopbouw van het veengebied waarop de stad Gou-
da is ontstaan. De belangrijkste ontdekking is de loop 
van een kleirug in de binnenstad en de Kadenbuurt, die 
is gevormd door een veenriviertje, dat in het centrum 
van de stad uitmondde in de Gouwe. Vermoedelijk is 
met deze kleirug het uit archiefbronnen bekende rivier-
tje ‘Oude Gouwe’ getraceerd!

De grote kaart met oude Gouwe: Natuurlijke situatie en de ontginnin-
gen nabij de Gouwemonding.(Golda)              >
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Ontginning van het veen

In de 11e en 12e eeuw werd het gebied rondom Gouda op 
grootschalige wijze ontgonnen, onder leiding van de Bis-
schoppen van Utrecht en de Graven van Holland. Hierbij 
werd het veen ontwaterd door middel van gegraven slo-
ten, die het water op de rivieren loosden. Kades werden 
opgeworpen om de ontginningen te beschermen tegen 
overstromingen. Na de ontginningen ten oosten en ten 

westen van Gouda, die uitwateren op de Hollandsche 
IJssel, bleef het stroomgebied van de monding van de 
Gouwe nog braak liggen, terwijl in het noordelijke deel 
van de binnenstad op de Gouwe werd afgewaterd. Op 
de kaart van 1828 zijn de eerste ontginningshoeven met 
een breedte van 30 roeden, of circa 112 meter, nog te 
herkennen buiten de stad en in het grootste deel van 
de binnenstad. Bij het riviertje de Oude Gouwe is aan 
de waaiering van de perceelsgrenzen te zien dat bij de 
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ontginning nog rekening moest worden gehouden met 
dit watertje. De Boelekade vormde hier wellicht de grens 
tussen de percelen die vanuit de Gouwe zijn uitgezet en 
het water van de Oude Gouwe.

In het latere stadscentrum van Gouda zijn niet alleen 
de ontginningsloten, maar ook de kades langs de mon-
ding van de Gouwe nog zichtbaar. De kades herkennen 
we nu in de Tiendeweg, de Hoge Gouwe, de Groeneweg 

en de Keizerstraat. Mogelijk is er nog een kade aangelegd 
tussen Kuiperstraat en Walestraat vóór de komst van de 
Haven rond 1250. Vanaf dat moment kwam de bedijking 
op ‘zeenivo’ langs de Oost- en Westhaven tot stand en 
werd Gouda een echte damstad. Vóór die tijd lag in dit 
open gebied het Hof van de Heren van der Goude, waar-
van op de tweede kaart de belangrijkste structuren zijn 
weergegeven.
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De Motte, het hof en de voorhof

Het middelpunt van de ontginningen in de omgeving van 
Gouda was het Hof van de heren Van der Goude, in het 
centrum van Gouda. In 1990 werd door een aantal leden 
van Golda het vermoeden geuit dat de Molenwerf, een 
ronde door water omgeven structuur, wel eens het over-
blijfsel zou kunnen zijn van een motte of rond kasteel, 
die wel moest zijn aangelegd door de eerste stadsheren 
van Gouda, de familie Van der Goude. Bij de opgraving op 
het oostelijke deel van het Hof in de Patersteeg (1992), 
zijn tot nu toe de oudste vondsten uit de Goudse bin-
nenstad gedaan. Sinds de negentiger jaren zijn er nieuwe 
ideeën over het Hof en de motte gevormd, waarbij met 
name de plaats van de voorhof(stede) een belangrijke 
plaats inneemt. Niet alleen het gebied ten oosten van 
de Molenwerf behoorde tot het gebied van de heren Van 
der Goude, ook in het noordelijke deel van de Oosthaven 
ligt een terrein dat tot het oudste bezit van de stadshe-
ren behoorde. Op het kaartmateriaal uit 1828 geven de 
kavellijnen het beloop van de ringgracht rond de voorhof 
aan. De motte zelf heeft meestal een hoogte van 6 meter 
of meer en de voorhof ligt enkele meters boven maai-
veld. Op de voorhof kunnen huizen, een boerderij en een 
kapel worden aangetroffen. Wij vermoeden dat het koor 
van de huidige Gasthuiskapel de plaats aangeeft van de 
eerste kapel van omstreeks 1150. Tevens zou de as van 
deze kapel evenwijdig aan de as van het mottecomplex 
liggen.

Aanleg van de Haven en het ontstaan van de stad

Omstreeks het midden van de 13e eeuw nam de invloed 
van de Hollandse graaf in de omgeving van Gouda toe. 
Vanwege de strategische ligging van Gouda in het grens-
gebied tussen Utrecht en Holland was Sophie, de doch-
ter van de Goudse heer Dirk van der Goude, een gewilde 
bruid voor de bondgenoten van de Hollandse graaf, Flo-

ris de Vijfde. Door te trouwen met Sophie kreeg de be-
langrijkste metgezel van Floris, ridder Jan van Renesse, 
de zeggenschap over de heerlijkheid Gouda. In deze tijd, 
de tweede helft van de 13e eeuw, komt Gouda ook als 
stad tot bloei. Dat werd gehonoreerd met het verlenen 
van stadsrechten in 1272. Met name de aanleg van de 
Haven heeft een belangrijke rol gespeeld bij de econo-
mische ontwikkeling van de stad. De Gouwe, zoals die 
oorspronkelijk langs de Spieringstraat liep, zal weinig 
geschikt zijn geweest voor de scheepvaart. Er werd een 
plan ontworpen om een nieuwe haven ‘in den droge’ aan 
te leggen. Op de kaart is aangegeven hoe dit ruimtelijk 
vorm kreeg, in het gebied waar vóór die tijd het adellijke 
complex van de heren Van der Goude lag. We zien dat 
de oorspronkelijk rechte lijn van de Haven ombuigt bij 
de Voorhofstede en gedeeltelijk samenvalt met de ring-
gracht. De toegangsweg naar de Motte liep waarschijnlijk 
vanaf de dam over de Gouwe en via de Dubbele Buurt. 
Deze route zou afgesneden worden als de Haven recht-
door getrokken was. Waarschijnlijk stonden er al panden 
bij de kruising met de Gouwe. Dit buurtje, dat nog lang 
de naam ‘Voorhofstede’ droeg, werd in het uitgevoerde 
plan geïntegreerd. Dat kan dan tevens de verklaring zijn 
waarom de ligging van de Donkere Sluis bij de achterge-
vels de indruk wekt van een verbouwing en niet van een 
geplande situatie.

Conclusie

De afgelopen 40 jaar is er door Golda veel onderzoek ver-
richt, met name in de Goudse binnenstad. Het overgrote 
deel van de informatie die wordt opgegraven dateert van 
na 1600, maar heel af en toe komen er ook oudere snip-
pertjes van de stadsgeschiedenis naar boven. We hebben 
nu een redelijk goed beeld van het ontstaan van de stad, 
waarvan de tentoonstelling een beeld geeft. Met name 
voor de  alleroudste geschiedenis van Gouda, is er voor 
de archeologie echter nog veel ‘nieuws’ te ontdekken!   

<  Proeve van reconstructie van de Motte met voorhof en aanleg van  
     de Haven. (Golda)


