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HET GOUDSE STAD
P

In de afgelopen jaren is er in Gouda in toene-
mende mate aandacht besteed aan het bouwkun-
dige en het stedebouwkundige verleden van de-
ze stad in de Middeleeuwen. Vooral oudheid-
kundig bodemonderzoek heeft in de laatste tijd
de gedachtenontwikkeling over de oudste fasen
van de groei van Gouda als stedelijke nederzet-
ting sterk gestimuleerd. Naar aanleiding van
archeologisch onderzoek zijn in recente tijd stu-
dies verschenen over het Kasteel en de Keizers-
traat. Een opgraving in de Patersteeg heeft ge-
leid tot nieuwe veronderstellingen omtrent de
ligging van de Hof van de heren Van der Goude
en over de Molenwerf als de oudste vestigings-
plaats van dit geslacht in het Goudse’. Een meer
omvattende studie over onderwerpen van bouw-
kundige en stedebouwkundige aard wordt -
door een team van medewerkers - voorbereid in
het kader van het verschijnen van het deel
Gouda van de Geillustreerde Beschrijving van
de Monumenten van Geschiedenis en Kunst.

De nu volgende korte beschouwing over de
omgeving van de Sint-Janskerk omstreeks het
midden van de 14de  eeuw is tot stand gekomen
bij de voorbereiding van een bijdrage aan de
genoemde monumentenbeschrijving over de
ruimtelijke ontwikkeling van Gouda gedurende
de Middeleeuwen. Aanleiding tot het onder-
zoek, waarvan de resultaten in dit artikel wor-
den vermeld, is de herontdekking van een regis-
ter van de hofstedegelden uit omstreeks 13902.
In dit register worden negen namen vermeld
van personen, die jaarlijks een bedrag aan hof-

stedegeld (ook wel tijns genoemd)3  moesten
opbrengen voor een aantal huiserven, dat gele-
gen was After  die Kercke die Zwtside. Deze ver-
melding was reeds bekend uit een uittreksel, dat
zowel Walvis als De Lange van Wijngaarden
eertijds in hun boeken over de geschiedenis van
Gouda hebben gepubliceerd. Dit uittreksel was
ontleend aan een register van hofstedegelden uit
1382”. Hierin is echter alleen het totale bedrag
vermeld, dat voor de erven ‘Achter de kerk
zuidzijde’ aan hofstedegeld moest worden be-
taald, alsmede het aantal personen, dat dit be-
drag moest opbrengen. Het volledige register
van omstreeks 1390 (hierna aan te geven als
‘tijnsregister 1390’) geeft naast de namen van
de betaalplichtigen ook de hoogte van de bedra-
gen, die een ieder moest afdragen. Er van uit-
gaande, dat iedere naam heeft gecorrespondeerd
met een erf is mogelijk de breedte van de erven
afzonderlijk te bepalen aan de hand van een
eenheidsbedrag voor de tijns per roede. Voor de
binnenstad van Gouda was dit bedrag per roede
18 dan wel 21,6 penningen”.

In 1375 wordt in de rentmeestersrekening
voor Gouda van de toenmalige heer van de stad,
Jan van Blois, melding gemaakt van een bedrag
aan hofstedegeld, dat opgebracht moest worden
door de Sint-Janskerk. Dit bedrag had betrek-
king op een terrein dat in genoemd jaar in ge-
bruik was als kerkhof, doch dat eerder opge-
deeld was geweest in een aantal huiserven. Het
verschuldigde bedrag was in 1375 al gedurende
negen jaar niet afgedragen6.
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Zoals hierna zal blijken, kan van bovenge- eertijds het Sint-Catharinagasthuis en in onze
noemde erven de ligging bepaald worden. Dit is tijd het Stedelijk Museum.
ook mogelijk voor een erf in de direkte omge- Hierna zal op de verschillende onderdelen
ving van de huidige Sint-Janskerk, dat in de van het gebied zoals dat er omstreeks het mid-
schriftelijke bronnen wordt aangeduid als het den van de 14de eeuw kan hebben uitgezien,
erf dat gheheiten is ‘t Hof en voor de eveneens nader worden ingegaan door het maken van een

I
bij de kerk gelegen parochieschool. Het erf met ‘rondgang’ op de kaart. Daarbij zal in het bij-
de benaming ‘Hof’ wordt voor de eerste maal zonder aandacht gegeven worden aan:
vermeld in 1361, de school spoedig daarna in * de ligging van de huiserven en percelen aan
1366. de verschillende straten en wegen, beginnende

Naast het bepalen van de ligging van ge- bij de percelen ter plaatse van het huidige tran-
noemde erven en de school worden in dit artikel sept en koor van de Sint-Janskerk, vervolgens
de waterlopen in het beschouwde gebied gelo- de erven aan de zuidzijde van de Markt, de
kaliseerd zoals die opgesomd worden in de keur Wijdstraat/Dubbele Buurt, de Oosthaven, de

t
op de Wijte van de Waterschappen binnen de Molenwerf, de JeruzalemstraatlSpieringstraat
stad. In deze verordening worden alle waterlo- (met het perceel, dat de Hof genoemd werd) en
pen (behoudens de Gouwe en de Haven) in de de Lange Tiendeweg,
stad vermeld met de breedte, die hiervoor door * de waterlopen en bruggen,
de stedelijke overheid was vastgesteld. De keur *  de Sint-Janskerk, en
begint met de opsomming van de sloten en * de school.
grachten in de omgeving van de Sint-Janskerk,
De oudste gedeelten van de tekst zullen om-
streeks 1335 op schrift zijn gesteld7.  Gezien

De ligging van de huiserven

deze vroege datering (vóór het midden van de Erven ter plaatse van de Sint-Janskerk
14de eeuw) is deze bron van bijzondere beteke- Volgens het tijnsregister 1390 lagen After  die
nis voor de oudste geschiedenis van de topogra- Kercke die Zwtside  negen percelen. Omstreeks

1410 werden deze huiserven opgekocht ten be-
jn vastge- hoeve van de uitbreiding van het kerkhof van de
t van het Sint-Janskerk. Een van deze erven - vermoede-

Zoals hierna zal blijken, kan‘  van ‘bovenge- eertijds het Sint-Catharinagasthuis en in onze
noemde erven de ligging bepaald‘worden. Dit is tijd het Stedelijk Museum.
ook mogelijk voor een erf in de direkte omge- Hierna zal op de verschillende onderdelen
ving van de huidige Sint-Janskerk, dat in de van het gebied zoals dat er omstreeks het mid-
schriftelijke bronnen wordt aangeduid als het den van de 14de eeuw, kan,  hebben uitgezien,
erf dat gheheiten is ‘t Hof en voor de eveneens nader worden ingegaan door het maken van een
bij de kerk gelegen parochieschool. Het erf met ‘rondgang’ op de kaart. Daarbij zal in het bij-
de benaming ‘Hof’ wordt voor de eerste maal zonder aandacht gegeven worden~aan:
vermeld in 1361, de school spoedig daarna in * de ligging van de huiserven en percelen aan

Naast het, bepalen  Yan  de ligging van  ge-
de verschillende straten en wegen, beginnende \
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bij de percelen ter plaatse van het huidige tran-
sept en koor van de Sint-Janskerk, vervolgens

de waterlopen in het beschouwde gebied gelo- de erven sari  de zuidzijde van de Markt, de
kaliseerd zoals die opgesomd worden in de keur Wijdstraat/Dubbele Buurt, de Oosthaven, de

t
op de Wijte van de Waterschappen binnen de Molenwerf, de JeruzalemstraatlSpieringstraat
stad. In deze verordening worden alle waterlo- (met het perceel, dat de Hof genoemd werd) en
pen (behoudens de Gouwe en de Haven) in de de Lange Tiendeweg,
stad vermeld met de breedte, die hiervoor door * de waterlopen en bruggen,
de stedelijke overheid was vastgesteld. De keur *  de Sint-Janskerk, en
begint met de opsomming van de sloten en * de school.
grachten in de omgeving van de Sint-Janskèrk,
De oudste gedeelten van de tekst zullen om-\
streeks 1335 op schrift zijn gesteld7.  Gezien

De ligging van de huiserven

deze vroege datering (vóór het midden van de Erven ter plas tse van DDE  Sin t-Janskerk
14de eeuw) is deze bron van bijzondere beteke-~ Volgens het tijnsregister 1390 lagen After~  die
nis voor de oudste geschiedenis van de topogra- Kercke die Zwtside  negen percelen. Omstreeks

1410 werden deze huiserven opgekocht ten be-
jn vastge- hoeve van de uitbreiding van het kerkhof van de
t van het Sint-Janskerk. Een van deze erven - vermoede-

sli-LUb~t;llLlUI11up  uc;  SLllilLll  vm1 11 .. ~~30 ‘(bij be-~~30 ‘(bij be- lijk de laatste in eèn  rij van aankopen door delijk de laatste in eèn  rij van aankopen door de
nadering). De bijgaande tekst gèeft een onder2nadering). De bijgaande tekst gèeft een onder2 kerk - werd aangekocht op 29 februari 14129.kerk - werd aangekocht op 29 februari 14129.
bouwing van de gegevens, die in deze kaart zijnbouwing van de gegevens, die in deze kaart zijn Het perceel was gelegen ten  westen van enHet perceel was gelegen ten  westen van en ’’
verwerkt. De ondergrond van,de  kaart geeft deverwerkt. De ondergrond van,de  kaart geeft de langs de gracht achter het huidige koor Van delangs de gracht achter het huidige koor Van de
situatie aan, zoals die is afgebeeld op het oudstesituatie aan, zoals die is afgebeeld op het oudste Sint-Janskerk, Het op dit perceel gelegen huisSint-Janskerk, Het op dit perceel gelegen huis
kadastrale minuutplan uit 1828.kadastrale minuutplan uit 1828. \\ was gesitueerd aan de zuidzijde van het erf, duswas gesitueerd aan de zuidzijde van het erf, dus

Centraal in het beschouwde gebied ligt deCentraal in het beschouwde gebied ligt de aan de zijde van de Molenwerf”.  Dit erf wordt,aan de zijde van de Molenwerf”.  Dit erf wordt,
\ Sint-Janskerk. Uitbreidingen van het gebouw tot\ Sint-Janskerk. Uitbreidingen van het gebouw tot als eerste van de percelen ‘Achter de kerk zuid-als eerste van de percelen ‘Achter de kerk zuid-
in het begin van de 16de eeuw hebben maarin het begin van de 16de eeuw hebben maar zijde’ opgesomd in het tijnsregister 1390. Alszijde’ opgesomd in het tijnsregister 1390. Als
weinig afstand gelaten tot de omringende be-weinig afstand gelaten tot de omringende be- laatste van de namen onder het genoemde kopjelaatste van de namen onder het genoemde kopje
bouwing. Vooral aan de westzijde, bij de Wijd-bouwing. Vooral aan de westzijde, bij de Wijd- in dit register wordt het Goothuus aangegeven.‘in dit register wordt het Goothuus aangegeven.‘
straat, zijn de stadshuizen zeer dicht bij de torenstraat, zijn de stadshuizen zeer dicht bij de toren Dat wil zeggen dat de Sint-Janskerk de eigenaarDat wil zeggen dat de Sint-Janskerk de eigenaar
gelegen. De onderbouw van deze toren, moge-gelegen. De onderbouw van deze toren, moge- van dit~perceel  is geweest. Het is, zoals hiernavan dit~perceel  is geweest. Het is, zoals hierna
lijk daterend uit het tweede kwart van de 14delijk daterend uit het tweede kwart van de 14de zal blijken, aannemelijk dat op dit perceel dezal blijken, aannemelijk dat op dit perceel de
eeuw’, is het oudste onderdeel van het huidigeeeuw’, is het oudste onderdeel van het huidige school heeft gelegen.school heeft gelegen.
kerkelijke complex en hiermee één van ‘vaste’kerkelijke complex en hiermee één van ‘vaste’ De hier genoemde negen erven waren gele-,De hier genoemde negen erven waren gele-,
punten van de rekonstruktie. Aan de noordzijdepunten van de rekonstruktie. Aan de noordzijde gen ter plaatse van het huidige koor van de Sint-~gen ter plaatse van het huidige koor van de Sint-~

I nadert de bebouwing aan de Markt en aan de \nadert de bebouwing aan de Markt en aan de \ Janskerk, aan de oostzijde grenzend aan deJanskerk, aan de oostzijde grenzend aan de
Koster Gijsensteeg het kerkgebouw eveneensKoster Gijsensteeg het kerkgebouw eveneens gracht langs de Willem Vroesentuin (met Agracht langs de Willem Vroesentuin (met A
tot op korte afstand. Aan de oostzijde laat detot op korte afstand. Aan de oostzijde laat de aangegeven op de bijgaande kaart). Deze ervenaangegeven op de bijgaande kaart). Deze erven
Willem Vroesentuin daarentegen enige ruimteWillem Vroesentuin daarentegen enige ruimte moesten totaal 167 penningen aan tijns opbren-moesten totaal 167 penningen aan tijns opbren-
ten opzichte van het koor van de kerk. Daar‘ten opzichte van het koor van de kerk. Daar‘ gen. Bij een eenheidstarief van 21,6 penningengen. Bij een eenheidstarief van 21,6 penningen
werd na de bouw van het huidige koor, hetwerd na de bouw van het huidige koor, het per roede (gemeten over de erfbreedte), komt
kerkhof aangelegd (in gebruik tot 1832). Aan dekerkhof aangelegd (in gebruik tot 1832). Aan de ‘,‘, dit bedrag overeen met een totale breedte van’l
zuidzijde van de kerk is de Molenwerf gelegen,zuidzijde van de kerk is de Molenwerf gelegen,
een cirkelvormig omgracht gebied met een dia-een cirkelvormig omgracht gebied met een dia-
meter van circa 60 meter. Tussen de Molenwerfmeter van circa 60 meter. Tussen de Molenwerf
en de Haven ligt tenslotte een gebouwencom-en de Haven ligt tenslotte een gebouwencom-
plex met een vanouds bijzondere bestemming:plex met een vanouds bijzondere bestemming:

het blok van erven’ van 7,75 roeden (ruim 29
meter) ’ ’ .

Zoals reeds‘is opgemerkt moest de Sint-Jans-Zoals reeds‘is opgemerkt moest de Sint-Jans-
kerk in 1375 hofstedengeld opbrengen voorkerk in 1375 hofstedengeld opbrengen voor

(een gedeelte van) het toenmalige kerkhof. Uit,(een gedeelte van) het toenmalige kerkhof. Uit,
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de omschrijving in de betreffende rekening- zelfde eeuw zou in deze omgeving een tweede \ , ~
post12  blijkt dat daar in vroeger tijd (huis)erven verbreding plaatsvinden door de aanleg van de
hadden gelegen. De post heeft namelijk betrek- \ Nieuwe straat omstreeks 158019.  De kaart van
king op-de  &-ven  di; aan het kerkhof genomen
zijn. Het is aannemelijk, dat deze erven ten wes-
ten van eerder genoemde groep van erven wa-
ren gelegen (zie op de kaart B). Voor dit ge-
deelte  van het kerkhof moesten 234 penningen
aan hofstedegeld worden opgebracht. Bij een
tarief van 18 penningen per roede komt dit be-
drag overeen met een gezamenlijke breedte van
deze erven van 13 roeden. In 1375 was er spra-
ke van een achterstand in de betaling van de
tijns van negen jaar, dat wil zeggen vanaf 1366.
Het is mogelijk, dat deze huiserven in dat jaar
door de Sint-Janskerk verworven zijn; een aan-
tal jaren eerder is echter ook mogelijk, bijvoor-
beeld kort na de stadsbrand van eind mei 136 1.
Het is bekend dat de kerk toen schade heeft op-
gelopen13. De naastgelegen (houten) huizen
kunnen toen ook zijn afgebrand. Hoeveel erven
hier waren gelegen is niet meer na te gaan,
evenmin waar de achterbegrenzing van deze
erven was gelegen.

Erven aan de Markt
De oudste vermelding van een huis aan de zuid-
zijde van de Markt (toenmaals aangeduid met
Oudelle  of Oude Delle, later - in de 16de eeuw
- als Buttermarkt)  is van 1330*4.  Tegen het ein-
de van de 14de eeuw was de gemiddelde breed-
te van de percelen aan deze zijde van de Markt
reeds vrij gering en vrijwel gelijk aan de gemid-
delde  breedte van de erven ten tijde van de ver-
vaardiging van het oudste kadastrale minuut-
plan (1828). Dit blijkt uit een vergelijking tus-
sen het aantal namen dat in het tijnsregister
1390 vermeld wordt voor de Oudelle en het
aantal percelen op de oudste kadastrale kaart
(zie bijgaande figuur). Het betreft 32 namen in
het tijnsboek en 33 percelen op de kaart uit
1828.

Erven aan de Wijdstraat en de Dubbele Buurt
De oudste vermelding van een huis in de Wijd-
straat (toenmaals Twistraat) is van 1334”.  Bij
de Donkere sluis lag in de 14de eeuw bebou-
winE, die werd aangeduid als de Voorhofste-
de’ . De aan de noordzijde van de sluis gelegen
zeer kleine erven brachten aan het einde van de
14de eeuw te samen 54 penningen aan tijns op.
Ten oosten van de sluis - aan de Dubbele Buurt
- zal omstreeks het midden van de 14de eeuw
nog geen bebouwing hebben gelegen. Voor de-
ze erven was namelijk geen tijns verschudigdr7,

De Hoornbrug was toenmaals smaller dan nu
het geval is. In 1501 kocht de stad een huis ‘Op
‘t Sluis’ ter verbreding van deze brug’s.  In de-

Jacob van Deventer van circa 1562 geeft langs
dit deel van de Gouwe een talud aan. Een der-
gelijke walkant zal daar ook omstreeks het mid-
den van de 14de eeuw gelegen hebben.

Erven aan de oostzijde van de Dubbele Buurt en
de Oosthaven
De percelering aan de oostzijde van de Oostha-
ven en de oostzijde van de Dubbele Buurt geeft
omstreeks 1390 een beeld te zien gelijk aan dat
in 1828. De tijnsbedragen verschillen wat be-
treft de eenheidsbedragen per roede. Dit wijst
erop, dat deze erven niet alle tegelijk zijn uitge-
geven. Ten zuiden van het huidige pand Oostha-
ven 12 bedroeg het tijnsbedrag 48 penningen
per roede, Voor Oosthaven 11 tot en met 8
moest het gebruikelijke bedrag van 18 pennin-
gen per roede worden op gebracht; de percelen
ten noorden hiervan in de richting ven de To-
renstraat betaalden 27 penningen per erf bij een
wisselende breedte en een zeer gering diepte.
Deze erven zullen als laatste zijn uitgegeven,
evenwel toch nog vóór het midden van de 14de
eeuw2’ . Het perceel waarop het Sint-Catharina-
gasthuis was gelegen, was tijnsvrij,

De Molenwerf
De verbinding tussen de Oosthaven en de Mo-
lenwerf kwam tot stand in 1369, nadat de stads-
heer Jan van Blois een huis aan de Oosthaven
had aangekocht. Deze nieuwe straat diende ter
ontsluiting van de Molenwerf, die in genoemd
jaar door Jan van Blois in erven was uitgege-
ven. Ook aan de oostkant van de Molenwerf
werd een straat aangelegd, die liep op den Hof
van miins  Heren. Dat gedeelte moest worden
opgehoogd, omdat dat Hof veel te laghe  wa.?l.

Met de aanleg van deze toegangswegen en de
daarbij behorende bruggen werden de 16 nieuw
uitgezette erven op de Molenwerf bereikbaar. In
de rekening van Blois worden de voor deze er-
ven op te brengen hofstedegelden verantwoord
vanaf de rekening over het boekjaar 1368-
136922.  Bij de opsomming van deze bedragen is
ook de breedte van de verschillende erven aan-
gegeven. Deze blijkt voor 12 erven (6 aan iede-
re kant van de straat die over de Molenwerf
loopt) 1,5 roede te bedragen. Drie erven hadden
een breedte van 2 roeden en één van 2,5 roede.
De vermelde bedragen zijn veel hoger dan de
hofstedegelden elders in de stad (zoals eerder is
aangegeven 18 of 2 1,6 penningen per roede ge-
meten langs de aan de straat gelegen zijde van
het perceel), Bij de Molenwerf variëren de be-
dragen van 31 tot 62 schellingen per erf (1
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schelling = 12 penningen). De ‘eènheidsprijs’ wijzing van de stadsheer weer àfgebroken
was 4 schellingen per vierkante roede, met als \ \ moest kunnen worden, zij het tegen een bepaal-
uitzondering een drietal erven aan de noordzijde de schadevergoeding. Dit erf (met een breedte
van de Molenwerf waarvoor 5 schellingen per \ :\ van 4 roeden) is goed te lokaliseren. Het werd
vierkante roede verschuldigd was. aan de noordzijde en de westzijde begrensd

Uitgaande van deze waarden kanvoor  de ver- \ \ __ door de Vaart; aan de oostzijde grensde het aan
schillende erven afzonderlijk, de (gemiddelde) de straet beneven  Jacobs  husin.ghe  van der
diepte worden vastgesteld. De omtrek van de \Goude. Met deze straat werd de Jeruzalem-
Molenwerf zoals die op de bijgaande kaart is straat, toenmaals de Hofstraat, bedoeld. Het

’aangegeven, is mede bepaald aan de hand van huis van Jacob van der Goude moet gelegen
hebben ter plaatse van het huidige Raoul Wal-de gevonden waarden voor de diepte van de

verschillende percelen. Het is opvallend hoezeer, lenbergplantsoen27, met de vaart is de gracht
de gerekonstrueerde omtrek samenvalt met de bedoeld tussen de Willem ,Vroesentuin  en het
omtrek van de Molenwerf, zoals die staat aan- :‘ \ koor van de Sint-Janskerk.
gegeven op de kadastrale minuut van 1828. ‘_ In 1366 werd het erf van Meester Willem

_,  Vóór 1369 wordt de Molenwerf slechts vèr- uitgebreid tot 7 roeden, waarvan de zuidelijk
meld in verband met de verhuring van het ter-
rein in de jaren 1364-1367. In 1364 verhuurde

gele$en 3 roeden niet bebouwd mochten wor-
den’ . Een erf ten zuiden hiervan wordt in 1400

Jan van Blois de Molenwerf voor de tijd van door Albrecht van Beieren, graàf ,van  Holland
drie jaar aan Ermbout Matthijszoon voor een
bedrag van 15 schellingen per jas?.  Waarom

en sedert 1397 rechtsopvolger van de heren van

Jan van Blois de Molenwerf in 1364 heeft ver- : \
Blois, voor 5 schellingen perjaar in erffacht
uitgegeven aan Garbrant Meijnenszoon*  . Het

huurd is niet duidelijk. In 1367 werd de verhu- \ \ perceel lag aan de Hofstraat en wel tussen deze
ring overigens niet verlengd, waarschijnlijk in ’ straat en de gracht voor Dirc Roelofsz. In 1402
verband met de mogelijk toen reeds voorgeno- blijkt Meester Godevaert Sonderdanck, chirur-
men uitgifte van het gehele terrein van de Mo- \’ gijn en zoon van Meester Willem de chirurgijn,
lenwerf, die in 1369 zou plaatsvinden. Ermbout dit erf gekocht te hebben3”.  Deze verkoopt het
kreeg een ander perceel ter beschikking (een : een jaar later aan Dirk Roelofsz”‘. Het erf was
doekje voor het bloeden?) en wel op onse  Hof-

lande  o f  Goude”‘.
toen gelegen uutgaende bider  mueren van den

Dit perceel was 5 roeden wedde toter  grqfte  voor het huus van Dirk
breed en grensde aan een perceel waarop het
huis van Ermbout was gelegen”“. Het nieuw

voepn.  Dit erf was vervolgens in 1412 als twee-
de betrokken bij de eerder genoemde aankoop

verworven perceel mocht niet bebouwd worden
(onbetymmert blive).  Beide erven van Ermbout
lagen ten zuiden van het erf van Meester Wil-
lem’“. Het laatst genoemde erf lag, zoals hierna
zal blijken, ter plaatse van de huidige Willem
Vroesentuin bij de Jeruzalemstraat. De erven
van Ermbout zullen daarom ongeveer ter plaat-
se van het Willem Vroesenhuis gelegen hebben.

De aanduiding Ho$and  is opvallend. Voor
zover bekend komt deze aanduiding met betrek-
king tot percelen of terreinen in Gouda in ande-
re bronnen niet voor. Het is mogelijk - de over-
geleverde notitie betreft een afschrift van een
oorkonde - dat hier sprake is van een verschrij-
ving en dat bedoeld was aan te geven dat het
perceel op de Hqf  gelegen was.

De Jeruzalemstraat  en Spieringstraat
Het eerder genoemde erf van Meester Willem
blijkt in 1361 deel uit te maken van een perceel
dat gheheiten is ‘t HofI  Meester Willem, die de
chirurgijn van Jan van Blois was, kreeg de be-
schikking over dit perceel voor drie capoenen
per jaar. Een bijzonderheid bij deze uitgifte was
de bepaling, dat het erf wel bebouwd mocht
worden, maar dat eventuele bebouwing op aan-

door de Sint-Janskerk van een erf ten behoeve
van uitbreiding van het kerkhof. De ligging van
dit erf wordt dan omschreven als: oestwaerts
van der waterscap tot an die straet toe die man
hiet die Hoflstrate.

Het in 1403 vermelde wed (een drenkplaats
voor paarden?) wordt tot op het eind van de
15de eeuw vermeld. In 1467 wordt een terrein
genoemd op dat wedde was; in 1494 is sprake
van een perceel op ten hoeck  van de Spierings-
traet opt oude wedde met aan de westzijde de
waterscap van de Molenweti2.

De Lange Tiendeweg
Wat betreft het meest westelijke gedeelte van de
Lange Tiendeweg kan worden vastgesteld dat
aan het einde van de 14de eeuw voor de perce-
len aan de zuidzijde van deze straat geen tijns
moest worden opgebracht. Aan de noordzijde
van deze straat lag een perceel met een breedte
van 2,5 roede. Dit perceel grensde, naar blijkt
uit het tijnsregister 1390 in deze tijd met de
voorzijde aan de Korte Tiendeweg. Later, wan-
neer is niet bekend, is dit perceel opgedeeld
voor bebouwing aan de noordzijde van de Lan-
ge Tiendeweg.
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De oudste vermelding van panden langs de lopende om die grafte  von  de hove. Met de
zuidzijde van de Lange Tiendeweg dateert uit gracht om de Hof zal de in 1361 vermelde
1336 en betreft een rente op het huis van Arend vaart bedoeld zijn. Een andere mogelijkheid
Ricoutsz., die het pand (de voorganger van de lijkt niet voor handen. De in de keur bedoelde
huidige panden Lange Tiendeweg 12 en 14) sloot moet dan gelopen hebben langs het huidi-
kort daarvoor gekocht had van Heer Peter de ge pand Lange Tiendeweg 2. Een vermelding
pape van den gasthuse”‘. De ligging van het uit met midden van de 16de eeuw wijst hier-
huis wordt aangegeven als liggende oostwaerts 0~~~.  In 1450 wordt voorts van het huis van Jan
van de kerk, in een (latere) dorso-notitie als af- Dirksz. de goudsmid vermeld, dat dit gelegen
ter die kerk.

i

was After  de kere  an die kercroester en dat het
I aan de westzijde werd gegrensd door de Kerk-

De waterlopen en bruggen graf’. Dit huis zal gelegen hebben ter plaatse
van het huidige hoekpand Korte Tiendeweg

I Over de waterlopen en bruggen in dit gebied 22124.
omstreeks het midden van de 14de eeuw geeft De overige vermeldingen hebben betrekking

/
de keur over de Wyte  van de waterschappen op bredere grachten in het gebied. De ligging
binnen de stadt eigentijdse en daarbij uitvoerige van deze waterlopen is goed aan te geven.
informatie, Acht vermeldingen - vanaf de eerste De vijfde vermelding betreft de gracht (V)

l in het geschrift - hebben betrekking op het ge- ten zuiden van de kerk van der tiltebrugge zuut-
bied rond de Sint-Janskerk. waerts verbi t kerchof ende  verbi t gasthuus  tot

De eerste aantekening luidt: item die slote in de graft afier Houtemans 1  roede wijt. Dit
/ omme dat kerchof sal wesen  VIIII  voete wijd. was de verbindingsgracht tussen de Gouwe en

Van deze sloot (zie op de kaart 1) is de ligging de gracht langs de Spieringstraat. De laatst ge-

/
van het gedeelte achter de bebouwing langs de noemde gracht liep van der boemgaert tot verbi
Wijdstraat en de Markt eenvoudig te vinden, Houtemans tot Hughe Vynkens hofsteden toe.
omdat dit gedeelte staat aangegeven op de kaart Deze gracht (Vf) moest een breedte hebben van

/ van Jacob van Deventer (circa 1562). Het ge- 1,5 roede. De breedte van een brug in deze
deelte  ten oosten van de kerk, tevens grens met gracht diende voorts tussen de landingshoofden
de naastgelegen huiserven, wordt nergens in de even breed zijn als de doorvaartbreedte van de

l bronnen vermeld. Deze sloot zal als erfschei- Tillebrug. De Tillebrug, die was gelegen in de
ding tussen het kerkhof en de aangrenzende er- Oosthaven ter hoogte van de Donkere Sluis,

I
ven evenwel aanwezig geweest zijn. wordt voor de eerste maal vermeld in 138938.

Als tweede sloot (11)  wordt aangegeven die Een deel van het brugdek  kon verwijderd wor-
slote van Willem Ellyaes  huuse  . . . . . . afierwarts den om schepen door te laten (de tille).  Deze

I tot verbi Willem Scotelaers an die strate. Wil- voorziening wijst op scheepvaart in deze gracht
lem de Schotelaar woonde in 1353 in een voor- - en ook in de gracht langs de Spieringstraat -
ganger  van het pand Markt 1734. Dit is het vier- door schepen van een iets groter type, dan ge-

l de huis gerekend vanaf de hoek van de Korte bruikelijk was in poldersloten en -vaarten. Het
Tiendeweg, De sloot in kwestie kwam in deze benoemen van de gracht langs de Willem Vroe-

I
straat uit tussen de panden nummer 4 en num- sentuin  in 1366 als vaart duidt eveneens op
mer 6. In 145 1 wordt als noordelijke belending scheepvaart van enige importantie omstreeks
van het pand nummer 6 genoemd Hillebrant  die het midden van de 14de eeuw. Deze gracht

l Kistemaker met de halve sloo$“. (VII) wordt in de keur over de waterschappen
De ligging van de volgende sloten is niet ge- aangegeven als lopende van de thiendenweghe

heel duidelijk,
1

zuutwaerts  an . ..* tot Aernd Rycouts hoek toe
De in de keur als derde vermelde sloot (111) XVI voeten wijd en vervolgens van de hoek

begon tusschen ledige [erf?] ende  Grieten van voorgenoemt tot verbi Clues  Oenks neve. Dit

I
Delf oestwaerts an die strate. Het erf van ge- gedeelte (VIII) moest evenals de gracht langs
noemde Griete is niet te lokaliseren. Met die de Spieringstraat 1,5 roeden breed zijn.
strate zal de Korte Tiendeweg zijn bedoeld of In de Lange Tiendeweg lag bij de kruising

I
het westelijke deel van de Lange Tiendeweg. met de ZeugstraatjJeruzalemstraat  de Thienden-
Aansluitend op de sloot rond het toenmalige wechsbrugge. Deze wordt in de keur op de wa-
kerkhof zal de sloot bij Griet van Delft waar- terschappen genoemd als eindpunt van de

I schijnlijk de achterbegrenzing hebben gevormd gracht langs de Zeugstraat.
van de huiserven aan de Oudelle (Markt zuidzij- De genoemde boomgaard zal gelegen hebben
de)/Koster  Gijsensteeg. in het zuidelijke deel van de Willem Vroesen-

Van de volgende sloot (IV) wordt aangege- tuin, tegenover de uitmonding van de gracht die
ven dat deze oestwaerts  [gaat] in die wateringe vanaf de Tillebrug langs de zuidzijde van de
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kerk en de Molenwef liep.
Niet vermeld in de keur is een sloot die langs

de noordzijde van de kapel van het gasthuis
heeft gelopen. Deze waterloop was als afvoer-
koker nog aanwezig in de 17de eeuw. Via deze
koker werd toen water uit de stadsbinnengrach-
ten geloosd op de Haven.

De Sint-Janskerk

Over het wel en wee van de Sint-Janskerk in de
14de eeuw is weinig te achterhalen. De oudste

1366 als belending van een perceel dat gelegen
was a ter die kerck  op die oestside van de

fscoeZ4-.  Deze school was verbonden aan de pa-
rochiekerk&. In de akte van 1366 wordt een
tweede erf genoemd, dat gelegen was zuyt-
waerts van de hoec  van de Seoel.  Deze om-
schrijving wijst er op, dat het schoolgebouw
zodanig ten opzichte van dit erf gesitueerd was,
dat een hoek van het schoolgebouw als ‘vast’
punt voor de plaatsbepaling hiervan kon dienen.
Dit betekent dat de school onder een bepaalde
hoek ten opzichte van het aan te duiden erf was

vermelding van het kerkgebouw is uit 1336. gelegen. Dit erf strekte zich op tot de grapte.
Dan wordt het - hierboven reeds eerder ge-, Het erf had voorts belendingen aan de west- en \
noemde ,- huis van Arend Ricout aangegeven \ de oostzijde. Een dergelijk situatie is alleen te
als liggende oostwaarts van de kerk. In 1349 en \ vinden aan het begin van de Lange Tiendeweg. ’ I
1395 is sprake,van  timmeringhe  aan de kerksg. ‘_
Welke betekenis aan deze berichten gehecht kan‘

,,’  Het tweede erf waar het in de akte van 1366 om
gaat moet dan deel hebben uitgemaakt van de

worden is niet duidelijk. In 1395 of daaromtrent _’ erven Achter de kerk zuidzijde zoals die ver-
kan begonnen zijn met het koor van de nieuwe’ meld worden in het tijnsregister 1390. Een ver-
kerk. Deze werd op zondag 19 maart 1.4 13 tege- melding uit 1392 bevestigt deze conclusie. Dan ,
lijk met de uitbreiding van het kerkhof inge-
wijd40.  Zoals reeds eerder is vermeld was voor

blijkt Gyse Aelbrechtsz. die Messemaker te wo-
\ nen in een huis afier de kercke naest~de  scoep5,~

deze uitbreiding het jaar daarvoor een perceel Aelbrecht de Messemaker, waarschijnlijk de
aangekocht van Dirk Roelofsz. Van de in 1413 \ vader van Gyse, wordt vermeld in het tijnsregis-
gewijde kerk zijn op de bijgaande tekening de ter 1390. \ Hij betaalden  toen 13 penningen aan
contouren ingeschetst. De nieuwbouw zal be- hofstedegeld voor één van de erven gelegen
gonnen zijn met het koor, dat werd gebouwd op \ ’ ‘Achter de kerk zuidzijde’ (het vierde in de op-
de erven, waarvoor in 1375 door de kerk tijns * somming van namen). Het betreft waarschijn-
betaald moest worden (erven B). In 1404 werd lijk het perceel Lange Tiendeweg 8. De school
toestemming gegeven de bestaande kerk af te
breken4i.  Het nieuwe koor zal toen bruikbaar \

zal dan gelegen hebben op de percelen Lange
Tiendeweg 2 en 4. De school werd in 1407 ver-

geweest zijn voor de eredienst. De grens van het plaatst naar de oostzijde van de Markt (Regen-
koor van de nieuwe kerk en het na 1404 ge- _\ boog); in het register van de renten van het
bouwde nieuwe schip werd gemarkeerd door de Gasthuis uit 1408-142246  wordt het westelijke
blauwe dorpel. Dank zij de grafboeken uit de einde van de huidige Lange Tiendeweg dan ook
15de  eeuw is deze dorpel in de huidige platte-
grond van de kerk in te tekenen4’.  Deze schei-

\ aangeduid als die steghe daer die schole  plach
‘\ t e  staen.

ding, waarschijnlijk een handstenen trede, blijkt \\  ,\
op korte afstand gelegen te hebben van de wes- Aanbeding ’ \ \ ‘_
telijk begrenzing van het huiserven, die in de‘ \
jaren zestig van de 14de eeuw als kerkhof in Combinatie van gegevens uit de registers van de
gebruik genomen werden. Het is nu aanneme- hofstedengelden, in het bijzonder het oudste
lijk, dat de blauwe dorpel (ongeveer) de plaats register uit circa 1390, met het beeld van de
heeft gemarkeerd van de oostelijke gevel van percelering, zoals dat blijkt uit het oudste kadas-
het koor van de kerk, die in 1404 werd afgebro- trale minuutplan uit 1828 en met gegevens uit
ken. Uitgaande van deze veronderstelling is op contemporaine bronnen zoals de keur op de wa-
de bijgaande tekening deze oudere kerk indika- ” terschappen van omstreeks 1335, maakt het mo- \
tief aangegeven. Als breedte van het gebouw is ’ gelijk met een zekere mate van waarschijnlijk
hierbij de huidige breedte van het middenschip een stukje oude stad tot in het detail te rekon- \
aangehouden. Het bij deze kerk behorende ker-, strueren.  Slechts met een zekere mate van waar-
kelijke erf bedroeg in de richting west-oost 13~ schijnlijkheid, want zekerheid is alleen te ver-
roeden. Deze maat was gelijk aan de totale ’ krijgen met onderzoek naar hetgeen werkelijk
breedte van de erven aangeduid met 1B. \ ter plaatse nog aanwezig is.

Dat is alleen mogelijk door oudheidkundig
De school \\ bodemonderzoek. Bij de restauratie van de Sint-

De school wordt voor de eerste maal vermeld in \ _’
\ Janskerk zijn hiervoor kansen onbenut gelaten.

\ _ Alleen van de vroeg 15de-eeuwse  kerk zijn fun-
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