
TIDINGE  VAN DIE GOUDE

Bart Ibelings’

In de voorgaande jaargang van de Tidinge is te geven).3
opgenomen de ordonnantie van de marktkra- Een Goudse ordonnantie op Engelse en
men (‘Ordinarttie  vanden  cramen  van  Gerijt Schotse wol dateert reeds van 1414.4 In dat jaar
Baerntsz,  ter kercwairt an’)  die door M. Win- werd in de veel belangrijkere textielstad Leiden
nink bij toeval in het oud-rechterlijk archief van de invoer van (de grovere) Schotse wol voort-
Gouda gevonden werd.” Met name de beargu- aan verboden. Dat beide soorten wol in Gouda
menteerde vroege datering van ca. 1480, de her- nog wel gebruikt werden blijkt bijvoorbeeld als
komstplaatsen van de handelaars en de erin ge- in 1456 de vrouw van Jacob Pietersz. bekeurd
noemde topografische ‘houvasten’ voor de wordt door het Goudse gerecht omdat zij Engels
plaats waar gehandeld werd, maken de ordon- geverfd laken verkocht had voor Gouds laken.
nantie interessant. Dat haar man gezworene (gildelid) van de dra-

Zowel in de transcriptie als in de gegeven perie was, maakte de zaak nog erger. Als straf
‘vertaling’ door Winnink van de ordonnantie diende zij 4 el ‘voorwollen’ (na het zgn. ‘puik’
van ca.1480 zijn echter enkele misverstanden de beste kwaliteit laken) grauw Schots laken
geslopen, waarvan ik de belangrijkste hieronder aan de stad te geven en een bedrag van 10 pond.
eerst wil noemen. De inhoud van de ordonnan- Ook dienden beide te beloven slechts laken dat
tie geeft vervolgens aanleiding dieper in te gaan binnen Gouda gereed (bewerkt) was te verko-
op de Goudse markt, de plaats daarvan en die pen.5  Aardig is om te zien dat toen de ‘genadige
van de bijbehorende publieke gebouwen, in de vrouwe van Bourgondië’ (bedoeld is Isabella
periode tot ruwweg de Opstand. van Portugal, de vrouw van hertog Filips de

Geselschap heeft in een aantal belangrijke I Goede) Gouda bezocht in 1444, zij bij de sluis
artikelen hier al het nodige over gezegd. Deels werd ontvangen en naast 104 1/2  el linnen laken .
zijn die artikelen geschreven voor de krant en van de Nonnen op de Gouwe (klooster st.Marie)
daarom niet geannoteerd. Ook bij herdruk van ook een Schots laken van de stad kado  kreeg.6
enkele daarvan in een bundel van Die Goude is Na de plaats van de kramen van de Engelse
dat niet overal gebeurd. Hieronder heb ik zoveel en Schotse drapeniers ‘van der Goude’ staat in
mogelijk die bronnen wel genoemd (dit tevens de transcriptie van de ordonnantie: ‘nyement en
als excuus voor het fors uitgevallen noten-appa- sul  laten hy  en sul  hebben een verdecte  craem’,
raat), de gegevens uit de diverse artikelen sa- er staat echter niet ‘laten’ maar ‘loten’ I In het
mengevat  en aangevuld en vergeleken met ei- eerste keurboek van 1488-95 staat ook de bepa-
gen vondsten. Het beeld wordt daarmee niet ling dat de overdekte kramen samen dienden te
altijd helderder, maar geeft hopelijk aanleiding loten.7  Dit loten was om de beste plaatsen zo
tot nader onderzoek. eerlijk mogelijk te verdelen, De niet overdekte

kramen stonden achter de overdekte en lootten
De lakenmarkt op hun beurt onderling. Bij de overdekte kra-
De opsomming van de volgorde waarin de kra- men hoeft niet altijd aan het huidige type markt-
men dienen te staan op de Goudse markt begint kraam gedacht te worden Bij de vleeshandela-
volgens de vertaling door Winnink van de or- ren die buiten de vleeshal stonden was eind vijf-
donnantie van 1480, met de plaats van de En- tiende eeuw al sprake van een soort permanente
gelse en Schotse lakenwevers. Bedoeld zijn overdekte staanplaats; onder de ‘loeffen’ , ‘leu-
echter de Goudse drapeniers die respektievelijk yffen’ of ‘loyffen’ (luifels), afdakjes die hingen

t met Engelse en Schotse wol laken maken. Daar- aan haken die aan het gebouw waren beve-
om staat er in de eerste regel van de ordonnantie stigd.*  In de tweede helft van de zestiende eeuw
ook ‘die Engelse drapers  vander  Coude’  - De- kenden de verkopers van linnenlaken ook der-

I zelfde fout wordt overigens gemaakt door gelijke luifels. Deze hingen aan het st.Anthonis-
Schouten in zijn bekende beschrijving van gasthuis. De handel diende binnen in het gast-
Gouda uit 1969, die blijkbaar de ordonnantie huis te geschieden, maar als dat te klein was,
ook al gezien heeft (zonder er een datering aan moesten degenen  die het slechtst geloot hadden
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buiten onder de luifels staan.’ Dat men zich hièr nantie op de verkoop van vlees uit 1410, waarin
niet altijd aan hield (ontduiking van stalgeld!)~ naast de plaats van de verkopers van vlees ook
blijkt als in 1569 door de officieren van Gouda die van vogels, pluimvee en warmoes (groente)
op klacht van de kapelmeesters van de st.An- en kruiden is geregeld. l5 Ook hier is al het on-
thoniskapel (zie de afbeelding van het detail van derscheid tussen de plaats van de poorters en de,
de stadsplattegrond uit 1.585 waar de kapel bo- ‘vrc?emde  Zuden’  gemaakt, ook geldelijk was er
venaan  al als afgebroken wordt vermeld) diver- een bevoordeling van de poorters: de van buiten
se personen (zowel poorters als vreemde laken-, de stad komenden dienden dubbel accijns te

/
l

handelaren) worden gearresteerd, die tegen het betalen, behalve op donderdag en tijdens de

kochtenfO
gebod in linnen per el in of voor de huizen ver- twee jaarmarkten. Uit dit laatste blijkt dat de

regeling van toepassing was op de dag-’  en’
In de vertaling van de ‘ordonnantie van 1480 weekmarkten (wat ook blijkt uit de genoemde -

wordt steeds gesproken ‘van  ‘lakenkopers’\  die bederfelijke - produkten). Donderdag moet
de kramen bemannen, bedoeld moet zijn ‘laken; voor de omliggende dorpen de weekmarktdag
verkopers’. De ordonnantie van 1.480 is vooral geweest zijn, dit is eind vijftiende eeuw nog
belangrijks  omdat de herkomstplaatsen van die ~0.‘~ De ordonnantie van 1480 is gezien de ge-
lakenverkopers genoemd worden, iets dat in de noemde steden en produkten van toepassing op
latere kraam-ordonnanties niet meer gebeurt. de jaarmarkten, waar bezoekers van veel grotere
Niet onbelangrijk is dan ook dat halverwege in afstanden kwamen, De plaats van de kramen
de opsomming (hoewel doorgehaald en daarom lijkt voor beide typen markten niet veel te heb-
door Winnink waarschijnlijk niet in de trans- ben verschild.17
criptie gegeven’ ‘) ook genoemd wordt ‘Bergen
opten  Zoom’, die naast die van Heusden dien- De plaats van de marktkramen
den te staan, tot aan de kerk. Lakenhandelaren In de ordonnantie van 14 10 worden twee (drie?)
uit deze plaats zijn te verwachten, want omge- publieke gebouwen genoemd die als plaatsaan-
keerd hadden Goudse lakenverkopers op de be- duiding voor het opstellen van de kramen fun-
roemde jaarmarkten in Bergen op Zoom zeker geren: de vleeshal, (hal?) en het raadhuis, die
sinds 1448 een gereserveerde plaats, evenals die blijkens de gegeven omschrijving dicht bij el-

l uit Dordrecht, Leiden en Delft.‘” kaar lagen. Vleesverkoop vond plaats in een
De in het opschrift van de ordonnantie ge- vleeshal. De warmoes- en kruidverkopers moe-

noemde Gerrit Baemtszoon heeft zich zelf zeer sten,ten  zuiden van het raadhuis staan voor de-
/ waarschijnlijk ook met lakennijverheid bezigge- genen die ingewanden verkopen, deze laatsten
1 houden. Zijn weduwe Katrijn  behoort namelijk dienen buiten langs de hal te staan, ‘overnaest

f tot degenen  die in 1489 worden bekeurd omdat [tegenover?‘“] der door [deur] van der vleyshal-
zij ‘puycken  [puik: laken van de beste kwaliteit] ’ le zuutwaerts  op’, van de vogelverkopers werd
gereet  hebben boven tverbot van den waerdeyns  \ hetzelfde bepaald ‘maar dan noordwaarts op-
[controleurs van het drapeniersambacht]’ . l3  Het gaand. l9 Of hal en vleeshal hetzelfde zijn is niet
huis van deze Gerrit aan de Markt dat diende als duidelijk, ik kom hier nog op terug. Het ràad-i
begrenzing van de plaats van de kramen, stond \ huis is niet het huidige op de Markt, dat pas in
blijkens het werk van C.J. Matthijs op de hoek 1450 werd gebouwd. De plaats van de markt-
van de Korte Groenendaal, ten zuiden van het \’ kramen is daarmee nog onzeker. In 1413 werd

/
stadhuis dus. V verder bepaald dat goederen ter markt gebracht
kerk de kramen dienen te worden op de sluis en voor de hal en; daarbinnen op de markt.20  Helemaal helder is
Oudere marktordonnanties \ ‘\ \n ook deze formulering niet, moet gelezen wor-

\!
\

Dat het de oudste ordonnantie in zijn soort zou den tussen de sluis en de hal op de markt? De
.- zijn, is niet helemaal waar. Er zijn eerdere, sluis lag voor het st.Catharinagasthuis aan de

maar minder gedetailleerde voorbeelden. Oosthaven. De ordonnantie~van  1480 noemt deI
In het oudste verhuurboek ( 1390- 14 19) staat sluis ook; tussen de sluis en ‘de  Molenwerf die-1

een \ ongedateerde (maar waarschijnlijk ,laat- nen de mandemakers te staan2’,  die daarmee
veertiende eeuwse) keur op de draperie die on- buiten het eigenlijke marktveld stonden. Verder
dermeer  bepaalde dat alle vreemde lieden (niet-~ wordt in 1480 zoals al gezegd indirekt de Markt
poorters) die met laken op de marktdagen, ko- zelf (waar Gerrit Baemtsz. woonde) en de kerk
men aan het eind van de stallen van onze poor- (in het opschrift van de ordonnantie, maar ook
ters dienen te staan, behalve tijdens de vrije in de genoemde doorgehaalde passage betref-
jaarmarkten en de poorters zelf niet boven ‘de fende Bergen op Zoom) als begrenzing van de,
halle’  .14 Met deze hal zal de lakenhal zijn be- plaats van marktkramen aangegeven. Ook hier
doeld. In dit verhuurboek staat ook een ordon- gaat het om de zuidzijde van het marktveld,
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waarvandaan men (via de Kerksteeg en de worden beide in 1395 in een adem genoemd,
WijdstraatRillebrug)  stond richting de kerk en zou de plaats een bestraat gedeelte van het veld
sluisBMo1enwer-f. zijn? Plaats en marktveld diende verder rond de

hallen ‘onbetimmert...uutgheset  van des der
Het marktveld hallen noot, nutscap ende  orboir is’  te blijven.27
Vaak wordt de indruk gewekt of het marktveld Het laatstgenoemde bedrag van 300 franken
tot de bouw van het huidige stadhuis in 1450 staat geboekt in de rekening van de rentmeester-
een onbenut en onbebouwd, laaggelegen en generaal van de graaf van Blois over 1395,
daarom nat stuk land was.22  Hoewel inderdaad vreemd is dat daar alleen van het te maken wan-
bekend is dat het marktveld geregeld opge- thuis wordt gesproken.28 Door te bepalen dat
hoogd is met afval, klei en zand, vooral na de naast de genoemde gebouwen niets anders ge-
stadsbrand van 1437 en bij de bouw van het bouwd mocht worden op het marktveld, dekte
huidige stadhuis (dit gebeurde overigens ook na de graaf zich in tegen inkomstenverlies. Als
1450 nog”“), lijkt het mij toch heel onwaar- tijnsgebied was hij het immers kwijt en de stad
schijnlijk dat een dergelijk groot, centraal in de had veel kunnen verdienen door het te verkave-
stad gelegen terrein ongebruikt bleef. Uit de len en te verkopen als tijnsvrije percelen.
rekeningen van de graven van Blois blijkt dat De ontwikkeling te Gouda heeft veel weg van
hier in de tweede helft van de veertiende eeuw die te Delft. Ook hier ligt een grote centrale

l (net als in Schoonhoven) boomgaarden lagen. markt (die bijvoorbeeld in Leiden ontbreekt), in
Toch moet het deels ook reeds als handelsplaats 13 15 voor het eerst als marktveld genoemd, in
zijn gebruikt: de naam ‘marktveld’ komt name- 1484 opgehoogd en bestraat. Het marktveld
lijk al in 1368 voor. 24 Zowel het veld zelf als de werd hier in 1436 door de graaf aan de stad af-
jaarmarkttollen en waaggelden kwamen in deze gestaan (in Gouda dus al eerder), maar hij be-
periode toe aan de graven van Blois. Het lijkt hield (net als in Gouda) de jaarmarkttollen.
dan ook logisch dat deze het veld indien nodig Dat Gouda in de tweede helft van de jaren ‘90
aan de stad ter beschikking stelden; zij hadden van de veertiende eeuw blijkens het dissertatie-
er financieel voordeel bij te halen. Zeker voor onderzoek van De Boer (Graaf en Grafiek
de paardenmarkten was veel ruimte nodig, die 1978) een sterke economische groei doormaak-
hier gevonden kon worden en niet langs de te, zal zeker van invloed zijn geweest op het
grachten. Dat op de jaarmarkten in de veertien- verzoek en het verkrijgen van het privilege in
de eeuw de paardenhandel al een belangrijke 1395.
plaats innam, blijkt voor het eerst als in de gra- De behoefte aan nieuwbouw van de genoem-
felijke rekening van 1381 gesproken wordt van de gebouwen is voor het want- en het vleeshuis
een paarden- en een lakenjaarmarkt.  Tevoren niet onverwacht, daar ze in 1361 bij de stads-
wordt slechts gesproken van de tollen van de brand verwoest waren Aanvankelijk spreken de
twee jaarmarkten in het algemeen, zonder nade- grafelijke rekeningen slechts van het verbrande
re specificatie. wanthuis, vanaf 1378 wordt dit veranderd in

Zoals hieronder zal blijken stonden een aantal want- en vleeshuis, mogelijk wijst dit op een
van de belangrijke publieke gebouwen al in de gecombineerd gebouw vóór 1361. Het is tevens
tweede helft van de veertiende eeuw op/aan  het de eerste vermelding van een vleeshuis in
marktveld, dit maakt een handelsfunktie daar- Gouda. Tot 1398 werd voor beide geen erfhuur
van in deze periode zeker. meer betaald, soms onder de letterlijke vermel-

ding (zoals in 137 1) dat er geen wanthuis meer
/ Het privilege van 1395: wanthuis, vleeshuis is, Het oude wanthuis moet, zo heeft Gesel-
, en raadhuis schap aannemelijk gemaakt, vrijstaand voor de

Toestemming na veelvuldig verzoek door oostzijde (Oudelle) van het marktveld hebben
Gouda om “ene halle,  wanthuus,  raedhuus ende gestaan iets noordelijk van de Kerksteeg (die de
vleischuus te hebben bijeen op onse plaetse en- Oudelle, de latere Botermarkt, verbond met het
de marctvelt’, werd door de graaf op 1 juli 1395 terrein rond de kerk).s’
gegeven bij de ‘schenking’ (naar onze maatsta- In 1384 werd aan het marktveld door de stad
ven meer ‘koop in erfpacht’) van dat veld aan een wolhuis  gevestigd (tegelijk kwam aangren-
de stad, tegen een betaling van 40 schelling zend een waaghuis, zie hierna), misschien ter
jaarlijks en 300 oude franse franken ineens (zie (gedeeltelijke?) vervanging van het verbrande
de afbeelding van het charter). Een nader (taal- wanthuis. Merkwaardig is dat dit wolhuis niet in
kundig?) onderzoek naar de betekenis van het een onlangs door mij teruggevonden ongeda-
woord ‘plaats’ is met recht op z’n plaats. In teerd maar laat veertiende eeuws (ca. 1390) regi-
Schoonhoven verving vanaf ca,1400 de bena- ster van hofsteden-gelden van Gouda3’  ge-
ming ‘plaats’ die van ‘marktveld’ .26  In Gouda noemd wordt, ook niet vermomd als erf van de
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” stad. Dit kan slechts verkIaard worden door aan Koestraat bewoonde, of dat dat wijst op een
te nemen dat het intussen (tijdelijk) in particu- conservatief beleid ten aanzien van het opstellen

i lier bezit was gekomen3* Geselschap zegt dat van de marktkramen op het marktveld, laat ik
í na de (tweede grote) stadsbrand in 1438 de stad hier nog in het midden.

dit wolhuis,  dat aan de Regenboog (noordzijde In het hofstedegeld-register van ca, 1390
marktveld) lag, aan de Heilige Geest heeft afge- wordt het ‘raethuus’  ook genoemd, waarvoor de

*i staan, waarna het vervolgens als Heilige Geest- stad wordt aangeslagen met 40 schelling. OokI/ huis tot 1573 heeft gefunktioneerd.“s  Voor een hier is geen nadere plaatsaanduiding gegeven.
voortbestaan van het wolhuis tot 1438 zijn vol- Geselschap die (onbekend met het register) het

-4 gens mij echter geen bewijzen, meer voor de beroemde extract van Walvis van het hofstede-
hand ligt dat het bij privilege van 1395 nieuw te geld gedateerd 1382 gebruikte, stelt zonder op-l

i maken wanthuis het wolhuis verving. Het nieu- gaaf van reden hieruit vast dat het raadhuis (van

#i we vleeshuis van na 1395 kom ik (naast de vóór 1395 dus) op het marktveld stond.“’ Den-
\ reeds gegeven vermelding in de ordonnantie op kelijk  is de motivering daarvoor het overeen-

de marktkramen van 1410) slechts tegen in een komstige bedrag van 40 schelling. Tegen een
:\ keur van 14 15, waarin een kamer in een deel plaatsing van het raadhuis van voor 1395 in één

van de vleeshal gemaakt wordt voor de nieuw multifunktioneel gebouw met het reeds ge-’ 1
aangestelde stadstimmerman, een nogal merk- noemde wanthuis/vleeshuis  pleit het feit dat na
waardige lokatie.s4  De vleeshal stond, zo bleek 1361 nergens gesproken wordt van het verbran-
uit de ordonnantie van 1410, dichtbij het raad- de raadhuis. Want- en vleeshuis komen in het
huis, zoals het ook in 1395 bepaald was. register van ca. 1390 niet voor, wat overeen-

De rentmeesterrekening van het kwartier van stemt met de conclusie van hierboven dat deze
Gouda over 1396 vermeldt als eerste de inkom- tussen 1361-98 in Gouda ontbraken (hoe raar
sten van 40 stuivers die als hofstedegeld betaald dat op zich ook is). Het hofstedegeld werd door
diende te worden door Gouda voor ‘het markt- de graaf in 1400 verkocht aan de heer Van Was-
veld’. In 1398 wordt dit veranderd in 40 stui- senaer en ontbreekt vanaf dan in de grafelijke
vers voor ‘het wanthuis en vleeshuis’s5;  deze rentmeesterrekeningen. Helaas is het daarmee
moeten intussen dus gebouwd zijn op het onmogelijk om te zien of naast het nieuwe
marktveld. Geselschap ging er (zonder bewijs) want- en vleeshuis nu het, blijkens de oorkonde
vanuit dat de lakenhal (=wanthuis) die in 1399 van 1400, nieuw gebouwde raadhuis wordt ge-
ook blijkens een keur gebouwd was, in het nieu- noemd.40
we stadhuis op de Markt was gesitueerd.36  Van In de oudst bewaarde Goudse stadsrekening
een raad- of stadhuis wordt in de rekeningen van 1437 wordt voor het eerst de uitgave van 40
echter geen melding gemaakt, evenmin trou- stuivers aan hofstedegeld voor ‘het raadhuis’
wens van de ‘halle’ die in het privilege van gevonden, in 1438 wordt gesproken van ‘het
1395 wordt genoemd. marktveld’, in die van 1448 weer van ‘het stad-

Het (oude) raadhuis wordt slechts &n  keer in huis’ .41 Dit bewijst nogmaals dat ook vóór 1450
alle bewaarde Goudse charters genoemd, in het stadhuis op het marktveld stond. Met deze
1400, zonder nadere plaatsaanduiding. De oor- constatering, die door Geselschap in 1968 reeds
konde  spreekt van 17s~.  aan rente op een huis werd getrokken, kan het hardnekkige misver-
‘bi der stede raedhuus’ van Heynric Heynricxz. stand dat het stadhuis voor 1450 op de Hoge
die hij schuldig is aan de Heilige Geest. Op Gouwe nabij de Keizerstraat stond, naar het rijk
grond van het afwijkende bedrag van 17 schel- der fabelen worden verwezen.42  Dat geen van
ling heeft Geselschap, via onderzoek in de leg- de publieke gebouwen ooit genoemd wordt als
gers van de st.Jan en het Gasthuis, de ligging echte belending in het toch bepaald niet karig
kunnen traceren van dit huis: aan de Koestraat, bewaarde Goudse chartermateriaal, maakt een
nu het tweede en derde pand aan de Markt noor- vrijstaande lokatie daarvan ook al zeer waar-
delijk  van de hoek met de Korte Groenendaal.” schijnlij k,
Heintgiin Willam Heinenz. die in het hofstede- Ondanks de vrijstaande lokatie op het markt-
geld-register van ca. 1390 op dezelfde plaats is veld liep het raadhuis bij de brand van 1438
te lokaliseren, is waarschijnlijk dezelfde per- veel schade op. De stadsrekening van 1438 laat
soon3s  Het raadhuis bevond zich dan ter hoogte uitgaven voor herstel zien. Helbers weet te mel-
van dit huis op het marktveld. Het huidige raad- den dat het raadhuis één van de slechts vijf hui-
huis zou in 1450 centraler op het marktveld zijn zen was (met het Minderbroederklooster aan het
verrezen. De ligging van het raadhuis vóór 1395 einde van de Spieringstraat, bij het Molenwa-
blijft hiermee nog onbekend. Of het toeval is ter), dat bij de stadsbrand van 1438 g e s a a r d
dat de Gerrit Baerntsz. uit de ordonnantie van bleef. Diens bron is waarschijnlijk Walvis B‘, het
1480 het zuidelijk aangrenzende pand aan de aantal doet kroniek-achtig en weinig betrouw-
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baar aan. Bijna een eeuw later, in 1535 verkla- zocht worden. 50 De stadsrekening van 1437 van
ren enkele zeer oude poorters voor schepenen juist voor de stadsbrand heeft uitgaven voor het
van Gouda dat hun ouders dikwijls hebben ver- maken van de straat voor de ‘halle’, mogelijk is
teld dat de stad en kerk bijna geheel waren afge- de Koestraat bedoeld.51

De hal na 1450 op het marktveld
In 145 1 werd een erf aan de Koestraat verkocht
‘bezyden  die halZe’;  dit bewijst dat althans~één
van de hallen ook na de bouw van het huidige \
stadhuis op het marktveld bleef staan. Bij Mat-
thijs is het erf te vinden als het zevende huis
noordelijk van de Korte Groenendaal.  Uit de
hierboven besproken oorkonde van 1400 waarin
het raadhuis genoemd wordt, was het tweede en

werd in 1395, 1410 en 1413. Reeds voor 1395 derde huis af te leiden. De hallen van 1395 heb-
is sprake van een hal, in het oudste poorterboek ben dus evenwijdig aan de rooilijn van de Koe-
(139O-  14 17) wordt er enkele keren melding van straat gestaan, noordelijk van de Korte Groe-
gemaakt bij de opgaven van de borgstelling nendaal.
voor het te verkrijgen poorterschap. In 1390 Blijkens de stadsrekening van 1454 werd toen
wordt twee keer gesproken van ’ WiZEem een nieuwe hal gebouwd. De oude hal, waar in
Spronxs huus  bi der halle’, zonder nadere 1453 nog aan vertimmerd was, werd in 1455 \
plaatsaanduiding. 45 In 1395 wordt het huis van verkocht aan Aernt Dircxz,53 Geselschap ver-
Pieter van Bymkenis ‘bi der haZZe  naest de moedde zonder opgaaf van reden, de nieuwe hal
kercsteghe  oestwaerts’ vermeld,46  Dit is maar in de buurt van de waag. Naar ik aanneem ba-
iets zuidelijk van de plaats van het wan- seerde hij zich daarbij op de vermelding in een
thuis/vleeshuis  dat in 1361 verbrand was. Ook oorkonde van een ‘halle’ aan de Regenboog in \
nog in 1395 wordt gesproken van ‘Gheryd Ly- 1495.54  Zeer waarschijnlijk voeg ik hier aan toe,
cZaes  huus  bi der halZe  naest Jan de Zwaertve- hing de waag ín deze hal, hierna zal nog blijken
gers  zuutwaerts’  v In het hofstedegelddregister dat vanaf 1494 in de stadsrekeningen gesproken
van ca. 1390 komen beide namen naast elkaar werd van een hal waarin de waag hing.
voor, ze zijn te plaatsen aan de Koemarkt, noor- De oude hal bevond zich nog geruime tijd aan
delijk  van de Korte Groenendaal,  Het kan hier de andere zijde op het Marktveld. In het eerste
om één en dezelfde hal gaan, die dan min of
meer dwars in de zuidelijke punt van het markt-
veld tussen Kerksteeg en Korte Groenendaal
moet hebben gelegen. Verkeerstechnisch lijkt mag worden gelegd.
dit niet zo’n geslaagde lokatie, het vormt als het
ware een stop op de Wijdstraat, maar de oplos-
sing lijkt me logischer dan aan twee aparte hal-
len zo dicht bij elkaar te denken. De funktie van
deze hal blijft onbekend, het raadhuis lijkt een tussen Gerrit Baerntsz. en de hal; hier moet wel
goede gegadigde; het werd in het hofstedegeld- de oude hal bedoeld zijn, Gerrit Baerntsz.
register van ca. 1390 genoemd. woonde immers op de hoek van de Korte Groe-

In het privilege van 1395 wordt de hal ge- nendaal. Het gaat daarmee om een smalle
noemd naast een want- en een vleeshuis. Vaak strook aan de Koestraat waar de schoenmakers
wordt met ‘hal’ een vleeshal of lakenhal be- zich hadden op te stellen, speciaal bepaald werd
doeld, hier blijkbaar niet. Geselschap meende dan ook dat zij aan anderen vrije doorgang dien-
dat ín de hal het wanthuis, de vleeshal en raad- den te laten. De vertaling van deze ‘halle’ door
kamer werden gemaakt. Hoe aantrekkelijk deze
oplossing ook is, zo staat het niet in het privile- de niet zeker.
ge van 1395 omschreven. Hierin wordt van Een keur op de vleesaccijns uit 1482 spreekt
‘hallen’ in meervoud gesproken en later wordt ook .van  een hal, waarmee naar aangenomen

mag worden de vleeshal bedoeld wordt. Waar
die staat blijft onvermeld, wel dienen degenen
die vlees verkopen eind vijftiende eeuw aan de
noordzijde van het raadhuis te staan, waar ook

vond een onthoofding plaats vóór de halle, die de keurpaal  van het slachtvee stond.57  De vlees-
dan logischerwijs op een ruime plek moet ge- hal die in 1514 gepland werd onderin het raad-



T I D I N G E  V A N  D I E  COUDE

,,

ll Charter van 1 j’uli 1395 waarbij graqf  Guy van Blois het marktveld verkoopt aan de stad Gouda, met de toestem-Charter van 1 j’uli 1395 waarbij graqf  Guy van Blois het marktveld verkoopt aan de stad Gouda, met de toestem-
ming er een hal, raadhuis, wanthuis en vleeshuis op te bouwen (OAG inv.nr.851, foto Streekarchief Hollandsming er een hal, raadhuis, wanthuis en vleeshuis op te bouwen (OAG inv.nr.851, foto~Streekarchief Hollands
Midden)Midden) _,

huis, verving dan ook mogelijk een voorgangerhuis, verving dan ook mogelijk een voorganger Raam te denken aan een lakenhal, temeer daarRaam te denken aan een lakenhal; temeer daar
// daar. Dat deze er ook daadwerkelijk gekomen isdaar. Dat deze er ook daadwerkelijk gekomen is een letterlijke vermelding van de ‘lakenhal’een letterlijke \ vermelding van de ‘lakenhal’

sinds 1399 totaal ontbreekt. Slechts een verrnel-sinds 1399 totaal ontbreekt. Slechts een verrnel-
11

blijkt als in 1526 wordt bepaald naar aanleidingblijkt als in 1526 wordt bepaald naar aanleiding
van het verzoek van de vleeshouwers de deurenvan het verzoek van de vleeshouwers de deuren ding uit het Tuigboek  in 1523 dat in de hal eending uit het Tuigboek  in 1523 dat in de hal een

,, achterin de vleeshal te mogen verplaatsen, datachterin de vleeshal te mogen verplaatsen, dat ‘pelser uit Leiden geld eiste van Jan Veen van‘pelser’  uit Leiden geld eiste van Jan Veen van
eerst onderzocht dient te worden of de geveleerst onderzocht dient te worden of de gevel zekere vellen, wijst voorzover ik weet nog opzekere vellen, wijst voorzover ik weet nog op

ii
van het stadhuis dan niet ‘in pericul’  [gevaar]van het stadhuis dan niet ‘in pericul’  [gevaar] ‘\ het bestaan van een lakenhal (hoewel de vlees-het bestaan van een lakenhal (hoewel de vlees-
zal komen.‘” Een dergelijke combinatie vanzal ‘komen.‘” Een dergelijke combinatie van hal hier niet helemaal kan worden uitgesloten).hal hier niet helemaal kan worden uitgesloten):

,, funkties in één gebouw was ook toen niet onge-funkties in één gebouw was ook toen niet onge- Aanwijzingen dat deze bij de Raam stond ken ikAanwijzingen dat deze bij de Raam stond ken ik
woon: het stadhuis te Middelburg, bijna gelijk-woon: het stadhuis te Middelburg, bijna gelijk- ’ echter niet. In 1522 wordt een groot waardijn-echter niet. In 1522 wordt een groot waardijn-

/
i
;

tijdig met dat te Gouda gebouwd tussen 1452-8,tijdig met dat te Gouda gebouwd tussen 1452-8,

t was tegelijk vlees- en lakenhalJ9was tegelijk vlees- en lakenhalJ9
sijzer geleverd waarmee de lakens ‘in densijzer geleverd waarmee de lakens ‘in den

\ raem’ bezegeld worden en in 1534 kopen deraem“  bezegeld worden en in 1534 kopen de
Voor wat betreft het begrip ‘hal’ moet gecon-Voor wat betreft het begrip ‘hal’ moet gecon- tresoriers met consent van de kamer de tuin entresoriers met consent van de kamer de tuin en _

cludeerd worden dat het een algemene bena-cludeerd worden dat het een algemene bena- het huis dat ligt voor het raam van Jan van Zwolhet huis dat ligt voor het raam van Jan van Zwol

!!
ming was voor een gebouw waarin vlees, lakenming was voor een gebouw waarin vlees; laken om er de lakens te wegen die uit ‘den raem’om er de lakens te wegen die uit ‘den raem’
of zelfs waaggoederen verhandeld werden. Ditof zelfs waaggoederen verhandeld werden. Dit komen. In hetzelfde jaar wordt mr.Jan ‘diekomen. In hetzelfde jaar wordt mr.Jan ‘die

1, :d maakt een juiste identificatie vaak moeilijk.maakt een juiste identificatie vaak moeilijk. droochsceerder’ uit de Naaierstraat beboet, om-droochsceerder’ uit de Naaierstraat beboet, om-

De hal bij de RaamDe hal bij de Raam ’
dat hij een ongewaardeerd laken in het huisjedat hij een ongewaardeerd laken in het huisje

‘, \ ‘by den raem’ heeft gebracht en laten bezege-‘by den ram’ heeft gebracht en laten bezege-
Om de puzzel compleet te maken besluit ik metOm de puzzel compleet te maken besluit’ikmet len.6’  Hiermee moet bedoeld zijn de plaats waarlen.6’  Hiermee moet bedoeld zijn de plaats waar
de vermelding van de oude halle(-  steeg) tegen-de vermelding van de oude halle(-  steeg) tegen- de lakenramen staan en die lag allang niet meerde lakenramen staan en die lag allang niet meer
over het Brigitten-klooster op de Lange Raam,over het Brigitten-klooster op de Lange Raam,
die vanaf 1478 genoemd wordt en in het boven-die vanaf 1478 genoemd wordt en in het boven-
staande al helemaal niet ingepast kan worden.60staande al helemaal niet ingepast kan worden.60
Het is verleidelijk hier in de omgeving van deHet is verleidelijk hier in de omgeving van de

bij de Raam. Voor het plaatsen van lakenramenbij de Raam. Voor het plaatsen van lakenramen
is ruimte nodig, vaak zijn ze dan ook aan deis ruimte nodig, vaak zijn ze dan:  ook aan de‘
buitenkant van de stad te vinden (net als de lijn-buitenkant van de stad te vinden (net als de lijn-
banen). Het genoemde raamhuisje wijst op eenbanen). Het genoemde raamhuisje wijst op een

53‘5 3 ‘
11
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vaste plaats voor de ramen, zoals die ook uit
andere steden bekend is.62 Geselschap toonde
aan dat de lakenramen in de vijftiende eeuw
(sinds 1391?)  buiten de Tiendewegspoort ston-
den; een plaats zelfs buiten de stadsmuren. Een
‘steeg naar de ramen’ (soms ‘raamstraat’) bui-
ten de Tiendewegspoort wordt tenminste ge-
noemd tussen 1407- 1488,6-3 Het tiende-penning
kohier van Gouda van 1557 noemt het raamhuis
van de stad en de ramen ook nog bij de Tiende-
wegspoort. 64 Op de stadskaart van Blaeu van
1649 staan de ramen getekend op het ravelijn
(verdedigingswerk) dat buiten deze poort lag.
Op de kaart van Braun en Hogenberg van 1585
zijn ze niet aangegeven; vanaf 1574 zijn al la-
kenramen geplaatst op de vrijgekomen plaatsen
van de inmiddels afgebroken of geseculariseer-
de kloosters.6s Vanwege de Opstand werd (net
als voor de windmolens) tijdelijk een veiliger
plaats binnen de stadsmuren verkozen.

jaa&arkten  in Gouda van ondermeer wollen

Linnenlakenverkoop vond zo bleek in ieder
geval in de zestiende eeuw plaats in het st.An-
thonisgasthuis. Een lakenhal wordt niet ge-

lakens,66  Hier dient aan toegevoegd te worden

noemd in het tiende-penning kohier en moet
daarom ontbroken hebben, het raamhuisje nam

dat de lakenaccijns (de enige kwantitatieve indi-

sinds 1534 een deel van de funkties over. Dit
als bewijs te zien voor het geringe belang van
de lakennijverheid in Gouda gaat te ver. De
doorgaans goed ingelichte Italiaanse diplomaat
Guicciardini sprak rond 1566 in zijn beschrij-
ving van de Nederlanden van drie vermaarde

l Detuil IYUI  de ,stcrdsl>latte~~r-or?n  van Gouda uit de
a t las  van  Braun  en  Hogenberg  van  1585  met  de
markt en omgeving

(foto Streekarchief Hollands Midden, THA 2.201 F 6)

of de inkomsten uit de verpachting van het

aan het marktveld kwam in 1384 een waaghuis

waagrecht (een vergelijkbaar probleem ,als bij

dat aan de graaf toebehoorde, die in Gouda ook \
het waagrecht bezat.@’

‘raam’).

In het hofstedegeld-regi-

Naast het al genoemde wolhuis  van de stad

ster van ca.1390 is naar berekeningen van J.C.
Visser (mond.meded.) oostelijk van de huidige
waag een tijnsvrij perceel te plaatsen: hier moet
de waag van 1384 hebben gestaan, die als grafe- *,
lijk eigendom immers geen hofstedegeld op
diende te brengen. Uit het feit dat het waagge-
bouw zo opvallend ontbreekt in het privilege
van 1395 is af te leiden dat de graaf naast het
waagrecht ook het waaggebouw in eigendom
wilde houden. Dat in 1398 Gouda blijkens het
verhuurboek accijnsrecht mag heffen van kaas
en hennep die ter waag gebracht worden, is hier’

cator  voor de,  conjunctuur van de lakennijver-
heid in Gouda), blijkens de cijfers uit stadsre-  \
keningen en verhuurboeken, rond,deze  tijd op
een ongekend hoog nivo lag.

Hoe misleidend is het is af,te  gaan op,de  hui-
dige straatnamen blijkt als in 1566 de turfmarkt
deels verplaatst wordt naar de Raam daar ,de
oude te klein is en de vaart daar belemmerd
wordt.67  De oude (hoofd)markt voor turf I.ag  op \
de huidige Turfmarkt, en wordt als zodanig ook,
aangegeven op de stadskaart van 1585 (sub
nr.34).

\
De waag

‘ ,

Een gebouw dat al even ter sprake kwam en van
groot belang was bij de regulering vande  han-
del inde stad is ,de waag. De situering vàn de
waag kan nooit ver van de markt zijn geweest:
veel van ‘de goederen die op de markt verhan-
deld werden, dienden eerst gewogen te worden
in de waag, Problematisch bij vermeldingen van
‘de waag’ kan zijndat  onduidelijk is wat be-
doeld wordt: het waaghuis, de waag als instru-
ment (bestaande uit waagschalen en gewichten)

niet mee in strijd. Het gaat om een eenmalige
grafelijke toestemming ter bestrijding van de ’
financiële lasten die de Hollandse steden ken-
den, als gevolg van de op te brengen belastin- ‘,,
gen voor de oorlog tegen de Friezen.69 : \

Verrassend is dat in 1448 de plaats waar de
waag hing, het stadhuis is geworden. De grafe-
lijke rentmeesterrekening van dat jaar vermeldt
uitgaven voor nieuwe gewichten van de waag
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die zeer versleten en te licht waren geworden en
deels ook gestolen waren omdat de waag in het
stadhuis hing ‘dak veel volcs  vertiert’ .70  De

schreven als ‘de waag’. Toch betreft het wel
degelijk de Goudse waag, in 1495 luidt de gege-
ven omschrijving: ‘waag van de stad’, in 1497

bouw vanhet  huidige stadhuis was toen net be- wordt gesproken van de ‘waag van de heer’ (het \
gonnen, bedoeld moet dus,  zijn het oude stad- betrof immers een grafelijk domein). In de hal
huis. Een plaats in het stadhuis was overigens waar de Goudse stadswaag hing huurden de
niet ongewoon, ook in Leiden hing de waa
1458 waarschijnlijk onderin het stadhuis7 F

tot, inwoners van het Land van Stein blijkbaar een \
De \ aparte plaats om, hun produkten ter waag te

’stadsrekening van 1438 van na de stadsbrand brengen.,De grafelijke rentmeesterrekening van
geeft echter forse uitgaven voor hout (onder- 1522 bevat een gratie aan de Goudse waagpach-
meer 50 s

p7
arren), ijzerwerk en metselen aan het ter op zijn pachtsom, die ondermeer verleend

waaghuis. ’ Uitgaven die er toch op lijken te werd omdat hij gedurende de voorgaande pacht-
”wijzen dat de waag toen nog een apart gebouw periode als~  gevolg van afbraak van de plaats

was dat flinke schade had opgelopen bij de waar de waag hing een nieuwe moest vinden,
brand. Niet onmogelijk is dat er twee wagen waarvoor hij \ 9r.gl. uitgaf.76  Dit bewijst nog-
waren, een grote en een kleine waag met een maals  dat het in,  1520 Born het stadswaaghuis ’
gewichtsgrens ter onderscheiding, zoals ik die ging, gezien het bedrag huurde de pachter een
in Leiden in deze periode vond (daar op 32 nieuwe plaats. De ‘hal’ waar de waag voor 1520
pond gesteld). Ter herstel van de schade door de werd opgehangen, is de hierboven reeds ge-
stadsbrand aan de hoofdkerk en andere godshui- noemde hal aan de Regenboog. Het waag-
zen stond de graaf in 1438 eenderde  van ‘alEen huis/gevang dat na 1484 gebouwd werd heeft
den opcomyngen  ende  rente’ die hij in Gouda dus niet lang stand gehouden en kan onmogelijk
bezat, gedurende vijf jaar af. Hieronder bevon-
den zich de waaggelden.

In 1484 kreeg Gouda opnieuw de grafelijke
waaggelden voor een korte periode onder zich.
Met de rekenkamer te Den Haag werd overeen-
gekomen dat Gouda als bijdrage in de kosten
van een nieuw te bouwen waaghuis ‘ter plaet-
sen dat hun best gelegen werf  met daarboven
een gevangenis, gedurende zes jaar ondermeer
het grafeliik waaerecht mocht vernachten. Ge--_-_ c> -_.----  Jap . . ..“~~
selschap vond hiervoor geen bewiji  in de stads-
rekeningen en meende dat de ongunstige econo-
mische tijden tot uitstel en uiteindelijk afstel
hadden geleid, 74 Dit \ is echter onjuist, in de

een duurzaam, goed geoutilleerd gebouw zijn
geweest.

In de loop van de zestiende eeuw bevond de
waag zich weer (of nog?) dichtbij of op de hui-
dige plaats. Degenen  die hennep verkochten
dienden in 1507 op de markt ‘over die goet’77
van de straat voor de waag te staan, in 1560
werd hieraan toegevoegd tussen de Stoofsteeg
en de Hoogstraat; aan de Regenboog dus.78  De
waag wordt niet aangegeven on  de afgebeeldevv
stadsplattegrond  van 1585, maar is lijkt mij te
herkennen als het huis met de luifel in de knik
van de Regenboog, ongeveer in het verlengde

stadsrekeningen van 1485 tot en met 1490 is het
waagrecht samen met de ,hennepaccijns  ver-
pacht. De bouw van een nieuw waaghuis,  zal
dus doorgang hebben gevonden, ,waar  is echter
niet bekend. In 1492 wordt door de grafelijke
rentmeester in ieder geval 9p.  betaald aan de
stad als huursom voor het gebruik van het

van het stadhuis (zie de afbeelding). Onder deze
luifel is het pand aan de voorzijde~open,  dit is
mogelijk wat bedoeld wordt met een ‘hal’. Op
de kaart van C.J. Visscher uit 1612, die opgeno-
men is in het hoofdstuk over Gouda in de Ne-
derlandse vertaling van Guicciardini’ s genoem-
de beschrijving van de Nederlanden, is de waag
wel op deze plaats aangegeven (sub nr.32). In

waaghuis. Is
Een post in de stadsrekening van 1520 waarin

vermeld wordt dat slechts voor een half jaar van
de waag werd ontvangen omdat deze daarna
werd afgebroken, heeft tot de nodige verwarring
geleid. Geselschap meende dat De Lange van
Wijngaerden deze post ten onrechte op de
Goudse waag: betrok, het zou om de waag in het

1554 was dit waaghuis in eigendom van de Hei-
lige Geest, het tiende-penning kohier van 1553
spreekt nog van ‘die waech van der stede’ (be-
doeld is het waaghuis), gelegen naast de Heilige
Geest ‘mit zij, bedrijf .79

De kraan
Aan de Haven bij de sluis bevond zich de stads-

Land van Stein gaan, waar de stad (sinds 1438)
gezagsrechten had, waartoe het waagrecht gere-
kend mocht worden. Inderdaad staat in de stads-

kraan, die voor het st.Catharinagasthuis aan de‘
Oosthaven stond en waarmee zware produkten
,(vooral  wijnvaten en molenstenen) uit de sche-

rekeningen vanaf 1494 (tot 1520) onder de in-
komsten  van het Land van Stein een jaarlijkse
post van 30s.gr.  voor de huur van de ‘plaats in
de hal waar de waag hangt’, soms alleen om-

pen werden getakeld. Geen publiek gebouw dus
maar wel, net als de waag, een instrument dat
van belang was in het markt- en handelsverkeer.
De inkomsten uit de verhuur van de kraan kwa-
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men sinds 1429, na schenking door de stad, aan
dit Gasthuis toe.80 Hierboven bleek al dat de
marktkramen tot aan de sluis opgesteld werden,
ook op die ,wijze  was er een verbinding tussen
beide zones van handelsaktiviteit. Sluis, kraan
en Gasthuis zijn respektievelijk met de num-
mers 4, 3 en 27 (in het dak van ,het  Gasthuis)
aangegeven op het afgebeelde detail van de
plattegrond uit 15 85.

Conclusies
Het zal al wel duidelijk zijn dat hier in veel ge-
vallen geen harde conclusies getrokken kunnen
worden. Toch lijkt het zinvol hier op basis van
het besproken materiaal dat zoveel mogelijk
toch te proberen. Het is nu eenmaal onontkoom-
baar dat het bewijsmateriaal in de middeleeuw-

De kraan stond‘bij de sluis aan de‘Oosthaven.
--de  oude hal bij de Raam blijft nog onopgehel-
derd.

Besluit
Veel is nog onzeker omtrent de precieze situe-
ring van de zo belangrijke publieke gebouwen
in het middeleeuwse Gouda. Wel moeten ze
steeds dicht bij de Markt gezocht worden, het
economiscl  1 ***’ - 1r en bestuurlijk centrum van Gouaa
ook vóór 1~ $50.

Misschien zijn er‘voor Gouda nog aanvullen-
de gegevens te vinden, maar dehoop  moet
vooral gevestigd worden op de archeologie. Al-
leen op die manier kunnen de hiaten in het ‘pa-
pieren’ bewijs dat ik hierboven heb gegeven
worden opgevuld. Onderzoek op de markt is

se periode hiaten vertoont. Zie hierbij ook de
tekening,van  de Markt waarop, met het nodige
voorbehoud, de conclusies in beeld zijn ge-
bracht.

De plaats van het.opstellenvan  de marktkra-
men lag aanvankelijk vooral aan de zuidzijde
van het marktveld met uitlopers naar de kerk en
richting de sluis en Molenwerf. Na de bouw van
het huidige stadhuis is ook aan de noordkant
daarvan en verder naar het noorden toe meer
marktaktiviteit te zien, ondermeer bij het st.An-
thonisgasthuis aan de Hoogstraat.

Het marktveld dat in 1368 voor het eerst gè-
noemd wordt, moet reeds in de tweede helft van
de veertiende eeuw daadwerkelijk als marktveld
hebben gefungeerd. De belangrijke publieke
gebouwen stonden ook toen al aantoonbaar op
of aan dat marktveld.

Op het marktveld hebberrin  ieder geval voor
1395 gestaan: een wanthuis (met vleeshuis?) tot
1361 bij de Kerksteeg, een hal in de zuidpunt
met onbekende funktie (het stadhuis?) tussen de
Kerksteeg en Korte Groenendaal,
-na 1395: een vleeshal en lakenhal,vanaf 1398
met een raadhuis (en hal?) vanaf rond 1400
evenwijdig aan de Koestraat,,noordelijk van de
Korte Groenendaal. Onduideliik is wanneer dit
CC 1t
hl Y
rr

htvy 11v
marktveld gebouwd. Hierin bevond zich in ie-
der geval kort na 15 14 een vleeshal, mogelijk al
eerder. _\
-de waag heeft sinds 1384 aan de Regenboog
gestaan (in 1384 met aangrenzend een wolhuis),
waarschijnlijk, zoals Geselschap al vermoedde,
bijna steeds op nagenoeg dezelfde plaats als
waar de huidige staat, dus niet op het markt-
veld,~maar  er aan. Slechts de vermelding van de
plaats in het stadhuis in 1448 past daar niet in.

dringend gewenst, zoals Geselschap in zijn arti-
kel over het stadhuis uit 1968 al aangaf!*l  Bij
de restauratie van het stadhuis rond het midden
van deze eeuw is wat dat aangaat een schot voor
open doel gemist.

NOTEN
1. Met dank aan dr.K.  Goudriaan en profdrir.  J.C. Visser

voor hun opmerkingen en aanvullingen bij de tekst.
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Illdinge  van die Goude 13 (1995) p.856,  de daar niet ge-
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inv.nr. 176 p.89

3. ,J.  Schouten, Gouda vroeger en nu (Bussum 1969),p.64
4. Rechtsbronnen der stad Gouda, eds. L.M. Rollin Couquer-

que en A. Meerkamp van Embden, WOVR 2e r. nr.18 (‘S-
Gravenhage 1917) p.26/7  art.XXIV, zie verder het artikel
van J.E.J. Geselschap, ‘De lakennijverheid’ in de bundel:
Gouda zeven eeuwen ~stad  1272-1972, OKG 15 (Gouda
1972) p.129-148

5. ORAG inv.nr.176 p.33 dd.mrt.26
6. SHM OAG invnr.  1 1 2 8  f6v ( s t a d s r e k e n i n g )
7, Rechtsbronnen p. 120 art.LXIII
8. Zie bv. Rechtsbronnen p.182 art.CCLXXXIV z.d.  (1494)
9. Rechtsbronnen p.386 art.IV.28/9,  z.d.,  3e keurboek (1560-

6). Al in 1502 was de plaats van verkoop van linnenlaken
tijdens de st.Jacobs(jaar)markt  voor het st.Anthonisgasthuis
‘daarbezijden’ (OAG inv.nr.540 f30 nieuw), merkwaardig
is dat bijna tegelijkertijd, in 1506 de plaats van de varkens-
handel voor dit gasthuis werd gelegd (Rechtsbronnen p.245
art.cLxxIII)

10. ORAG  inv.nr.226 f216v ddmrt.8 \ ,
ll.  In het algemeen verdient het aanbeveling doorgehaalde

artikelen te vermelden, heel vaak gaat het (zeker in keur-
boeken) niet om verschrijvingen, maar om wijzigingen die
later in de tijd zijn aangebracht, vaak herkenbaar aan een
andere schrijfhand.

12. Zie de omvangrijke studie van C:J.F.  Slootmans, Paus- en
koudemarkten te Bergen‘ op Zoom 1365-1565 (Tilburg
1985,3  delen) p.53 en 272

13. ORAG  inv.nr.176 p.123 z.d.
14. Rechtsbronnen p.44 art.XLII.5,  direkt volgend op een keur

betreffende de lakenramen uit 1391 en mogelijk, gezien de
aanhef, daarbij horend (zie echter ook noot 36 hierna).

15. Rechtsbronnen art.LIX.4, 10, 11 en 12 op p.56/7
16. Rechtsbronnen p.178  art.CCLXX z.d.,  le keurboek (1488-

95)
17,  vgl. over het onderscheid jaannarkt/weekmarkt‘mijn  artikel

in De Schatkamer 9 (1995) p.l-11 over de zuivelmarkt in
Gouda en vooral L. Noordegraaf, ‘Markten hun ontstaan en
ontwikkeling’, in diens Atlas van de Nederlandse marktste-
den (Utrecht 1985) p. 10-5 1. Voor jaarmarkt-ordonnanties

57 ~~



zie Rechtsbronnen p.363-5  art.DXXXI (2e keurboek 1.507-
21) en p.383-6  art.IV en p.411-3  art.IX (3e keurboek 1560-
fí1  vnnr PP” ltituphrpide  wpPkmnrkt-nrrlnnnantie  n.413  e.v.
“,,  .VV.__I.  ““.  -Y_1_-- ..____________  __--  ____  -  _____  r --

art,XII e.v.  (3e keurboek 1560-6)
152 LI&  Mi~d~ltid~rlands  wnnrdenhnpk  kent  dit woord niet.

driaan en J.C. Visser.
32. AGB inv.nr.110  f67, Geselschap, lakennijverheid p.133. De

term ‘wolhuis’ ken ik in deze periode slechts voor Leiden,
een wanthuis en wolhuis  naast elkaar voorkwamenwaar

(N.W

, UyJallllLj  ““R 1.1  11et  le R”UI”“I‘.  “U.. 1 .“” ‘d,

ltsbronnen p. 121 art.LXIV
>v  Cr  l.l Pots ‘De houwrekening van het Goudse stad-

1x,.  liV.  I...-U1...--~.-----~, . --_--  __ --___  __-___ -__ ---- ---- 7
het Woordenboek der Nederlandse taal heeft ‘onlangs’ als
betekenis, wat hier zeker niet bedoeld wordt.

19. Ook eind 15e  eeuw is de plaats van de ‘warmoeswyven’
nog voor de hal (Rechtsbronnen p* 173/4  art.CCLIV  z.d.,  le
keurboek 1488-95)

20. Rechtsbronnen art.LXX. 1 p.66
21,  Deze hm.ol;nrr  nr\lr ;n hot 10  b,mrrhn~L+  ,,c,,,  lARQ-Q<

Recl
22 .  Z ie t . .  _.“.“.  _  __ , -_ --- ._----  --AD

huis van 1450’ in Bulletin KNOB 6e serie jg.3 (1950) 129-
145, idem (zonder transcriptie van de rekening) in de bun-
del over het stadhuis: OKG 7 (1952) p. 161-8 en het achter-
haalde artikel van G.C. Helbers in dezelfde bundel, p.83-
156, getiteld ‘De geschiedenis van het gebouw en zijn
voorgangers’ en recent nog: K. Btiiskool,  ‘De Gouwestreek
en Gouda’, De Schatkamer 4 ( 1990) p. 1-27,  p.20

23. In 1484 werd bijvoorbeeld nog aarde naar het marktveld
gebracht (OAG inv.nr.1147 stadsrekening f21). De Znfor-
macie van 1514 (ed. R. Fruin, Leiden 1866 ~‘379)  stelt dat
het marktveld (opnieuw?) bestraat dient te worden en dat
de straat rondom het veld verhoogd dient te worden (ko-
<ten. 7Wn 1 omdat het met repen dikwijls onder water  Staat

--7 r’-. .‘-->
. --_ -- -_----_-__- -_-_._  --2L AltiUZfjU  uu”~~*I~Iu

aan de Groenendaal, na 1572 kwam het samen met het
Weeshuis in de Jeruzalemstraat.

Y_-_-.  --  - =.,,  -___--_  ___.  ..--.  ..~.~~ IJ

en onbruikbaar is. Zie ook noot 77.
74  ARA Archief Gaven van Rlois  CAGB\  inv.nr.1  fl 19~:  een

Posthumus, De geschiedenis van de Leidsche laken-
indusirie  1  (‘s-Gravenhage 1908) p.165)

33. Geselschap, ‘De geschiedenis van de waag’, OKG 19 (Alp-
hen ad. fijn 1982): Die Goude 1932-1982,  p.61-7  (herdruk
zonder noten uit Goudsche Courant 2017 apr.1968) p.63,
vgl. idem, ‘Het Verenigd Wees- en Aalmoezeniershuis te
Gouda 1495-1948’,  in: Gouda zeven eeuwen stad, p.241-
Rh n 3Adl4  vnnr ríp  ~tadshrand  stond  het  u&t;--  ~*-cthl~;~

34. Rechtsbronnen p.77 art.LXXXVlII,  vgl. J.  Heinsius, ‘De
financiën van de stad Gouda in de 15de eeuw’, BVGO IV,
3 (1903) bijl.III  p.359

35. AGB inv.nr.122 f9v en AGH inv.nr.1765 (ongefol,),  vgl.
ook De Boer, Graaf en Grafiek p.297

36. Geselschap, lakennijverheid, p. 133 en Rechtsbronnen p.45
art.XLIII.  1 voor de keur uit 1399, de hal uit de ongedateer-
de keur die hierboven (zie noot 14) al als zeer waarschijn-
lijke lakenhal werd beschreven, wordt door Geselschap
(a.w. p.145 nt.  12) ook als uit 1399 geïnterpreteerd en in
verband gebracht met de dan nieuw verrezen lakenhal.

37. Geselschap, artikel in de Goudsche Courant van 1 juni
1968 tx14  over het stadhuis, zie st.Jan  regest nr.204

de speurtocht van Geselschap in de leggers,dd. 1460.  Voor
zie diens aantel

TIDINGE  VAN DIE GOUDE

- . . _ _^.__  ----  _ __-_ ___.___  -__ -_-_- \.._-,  -
hofstede aan het marktveld. Deze hofstede wordt in 1384
de plaats van het wolhuis  en de waag, zie hierna.

25. AGB inv.nr.108  f33
26. J.C. Visser, Schoonhoven (Assen 1964) p.58 en 173. De

huidge  Dam in Amsterdam wordt op de bekende kaart van
Comelis Anthonisz uit 1544 als ‘die plaets’  aangegeven,
met daarop vrijstaand de wtig  en er aan het stadhuis. In
Den Haag is op de stadsplattegrond uit de atlas van Braun
en Hogenberg van 1574 zowel een Dlein  dat de plaats heet
als een plein dat marktveld heet te (inden.

37 OAG inv.nr.851.  vgl.  regest nr.40 (waarin foutief &!esDro-

meningen  voor dit kranten-artikel (SHM coll.
Geselschap nr.33)

38. In het register bij de Vismarkt opgegeven, de opgave daar-
van heeft (blijkens vergelijking met de 16e eeuwse hofste-
degeld-registers) doorlopend via de Wijdstraat ook betrek-
king op de Koestraat (vriend.meded. J.C. Visser, vgl. ook
Geselschap, ‘De ruimtelijke ontwikkeling van Gouda’, in:
Gouda zeven eeuwen stad, p.35-49,  p.40)

39. Geselschap, ruimtelijke ontwikkeling, p.40,  in zijn artikel
over het stadhuis uit 1968 durfde hij daarover nog geen

e n .

ken wordt van franse scuhilden,  de koopsom zou dan \eel
hoger uitvallen, zie ook noot 28), waar ‘plaats’ met ‘plein’
vertaald wordt, gedrukt bij F. van Mieris,  Groot Charter-
boek enz, dl.111 p.631, waar foutief van 14~~ ipv. 40s.  ge-
sproken wordt (en nogmaals, korter op p.178 foutief
dd. 1365,  maar met het juiste bedrag van 4Os.,  waarschijn-
lijk heeft Van Mieris  hier het regest van een oude inventa-
ris van de Secrete Kast gebruikt, OAG inv.nr.3573 flO/v,
waar ook 1365 staat). Het privilege werd in 1398 bevestigd
door hertog Albrecht (OAG inv.nr.357  en regest nr.46
dd.okt.3, gedrukt Van Mieris  dl.111 p.687, vgl. ARA Ar-
chief Graven van Holland (AGH) inv.nr.400  f31)

39  ACR  ;n.r nr<h  fo,,  AP  ?M  &n,,k,a,,  ,,~n  ?c lrl  nP+ Chlk

uitspraak te do
40. 1400: st.Jan  regest nr.201,  de mening van De Boer, Graaf

en Grafiek p.298 als zou het ontbreken van de huur van het
want- en vleeshuis in de rekening van 1400 het gevolg zijn
van de bouw van de lakenhal is dus onjuist.

41.  J. Heinsius, ‘De oudst-bewaarde stadsrekening van Gouda
(1437) [=OAG inv.nr.1125]‘,  BMHG 25 (1904) p.259-321,
p.316  en OAG inv.nrs.1126  fll en 1131 f22v.  Hofstede-
geld werd door de stad ook betaald voor de school, sinds
1407 ook aan de Markt aan de Regenboog gelegen, zie Ge-
selschap, ruimtelijke ontwikkeling p.40)  en J.C. Visser, ‘De
kerk in het midden’, Tidinge  14 (1996) p.l-9, p.8 en
Rechtsbronnen p.18  art.XVII (1407) en XVIII (z.d.): erop
stond 5s~.  ‘tsheren pacht’ ofwel hofstedegeld.

43  1  W(alvis\  Reschryving  der  s tad  Gouda (Gouda/Leiden
Helbers, stadhuis p.89 en J.G.W.F. Bik, Vijf
,h  leven in een Hollandse stad (Assen 1955)
gaan om de latere brouwerij De Zwaan, zie
eselschap, stadhuis.
uis  p.89, vgl. Schouten, Gouda vroeger en
Valvis  dl.1 p.32
49 charter dd.nov.6, voor de ligging van de

LU.  r?uu ,,,“.,LL.J”  1,*>  u1 4”” IIU.lA.VI&  .-- _“. -... rv‘ Y--__

worden daar omgerekend tot 46~. 5s.
29. G. Verhoeven,‘Boter,  kaas en eieren: de markt [van Delft]‘,

in: Over kaken, broodbanken & etstoelen. Sporen van mid-
deieeuws Nederland (Utrecht 1995) p.115.  Aan de markt
liggen hier de Nieuwe kerk, het stadhuis en daarachter de
waag, de laatste twee gebouwen in hun huidige gedaante
van na de middeleeuwen.

XI G=cPlcrhnn  lnkpnniiverheid  n 13% vgl.  st.Jan  regest  nr.47““.  --.,  1 .--.̂ -  r’ _  -.__ ~-~-11 -___-_-  r.---, o- - -
en kloosters regest nr.31 dd.1362: huizeh (nu Markt nrs. 3
en 4) ‘neffens’ het wanthuis, ‘neffens’ hier als ‘in de nabij-
heid van’ te verstaan, merkwaardig blijft dat hier niet van
het verbrande wanthuis  wordt gesproken, verder: D.E.H.  de
Boer, Graaf en Gra$ek  (Leiden 1978) p.297 (in noot 19
staat foutief 1388 i.p.v. 1378). De erfhuur  voor het wan-
thuis wordt al genoemd in de oudst bewaarde rekening van
de graven van Blois over het jaar 1357 en bedroeg 5p.  (en
niet 7sc.,  zoals Geselschap, ruimtelijke ontwikkeling p.39
heeft), voor wat betreft de inkomsten is deze rekening ge-
drukt bij: S.A. Waller  Zeper, Jan van Henegouwen. Heer
van Beaumont (‘s-Gravenhage 1914) biilage  V, zie aldaar

anaere nronnen  van rona 14uu  uu  uz geveri  I.S.III.  R.  uw-

.-. -. \-_.-- ,1 --

1714) 1  p.145,
eeuwen medisc
p.41. Het zou ;
hierover ook G

43. Helbers, stadh
nu, p.2213  en \1

4 4 .  O A G  i n v . n r . 2 3
Houtsteeg zie Kloosters regest nr.315 en Weeshuis regest
nr.279 dz1437/8 en de stadskaart van Blaeu van 1649, sub
nr.37. In 1447  vond blijkens de stadsrekeningen in de na-
bijheid een flinke brand plaats aan de Peperstraat en het
Veerstal tot aan de Dijkspoort (OAG inv.nr.1130  f22v-3 en
2 5 )

45. OAG ínv.nr.288 f4/v
46. OAG inv.nr.288 f13v en 15. In het genoemde hofstedegeld-

register van ca. 1390 komen beide namen niet voor, noch in
de bewaarde charters. Voor de vermelding van ‘Diirc van
Moerts  huus bi der halle’  in 1407 (f38) geldt hetzelfde.

47. OAG inv.nr.288 f13v,  genoemd bij de opgave van de Vis-
markt, die zoals reeds eerder aangegeven ook betrekking

estraat, vgl. noot 38, tussen de daar genoem-
Villam  Heinenz en Gherit (Li)Claesz en Jan

U= ~war;lrvGser  staat in het hofstedegeld-register s l e c h t s

p.476 \
I-

3 1. Het ,is  de bedoeling dit register met toelichting en enkele. 1 I I *nn  >.‘L  AA  I . ..__ f ^  ___ rf t-.,...

heeft op de Ko
de Heintgiin T
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