
TIDINGE VAN DIE GOUDE

Hoewel de Gouwe, evenals de IJssel, al vele
eeuwen, misschien wel duizenden jaren oud
is, wordt ze nimmer genoemd vóór 1139,
althans niet in enig geschrift.

Wanneer we nu de oorkonde van 1139,
waarin ze dan eindelijk vermeld wordt, gaan
lezen, nieuwsgierig naar wat er 850 jaren
geleden over ons woongebied verteld werd,
worden we tot onze teleurstelling niets wijzer.

De schrijver blijkt helemaal niet geïnte-
resseerd in de “Nove culture iuxta Goldam”,,
de nieuwe ontginning dicht bij de Gouwe.
Voor hem is die alleen maar van belang als
een baken, een markeringspunt in de in die
dagen nog grotendeels onontgonnen veen-
wildernis.

Het doel van de oorkonde is het aangeven
van de grenzen van een gebied dat de
bisschop van Utrecht aan het kapittel Oud-
munster schenkt met tijns, tiend en gerecht,
d.w.z. met het recht er inkomsten uit te
mogen genieten en het te mogen besturen.‘)

In een tijd waarin landmeter, kadaster en
kaarten nog onbekend waren, was zo’n
grensbepaling niet eenvoudig. In streken waar
al enige bewoning was, of al eerder grond was
uitgegeven, kon men de belendende percelen
als grenzen gebruiken; in de veenwildernis
moest men volstaan met het aangeven van
enkele duidelijke markeringspunten.

Voor de tijdgenoten was dit kennelijk

een drassig, waterrijk gebied, ideaal voor
watervogels als zwanen. Het moet wel meer
geweest zijn dan zomaar een poeltje of
vennetje: het moet door z’n omvang
opvallend genoeg geweest zijn om een
duidelijk herkenbaar markeringspunt voor de
tijdgenoten te kunnen wezen.

Met Geselschap en Buijskool menen we dat
een dergelijk gebied gelegen moet hebben
dicht bij de monding van de Gouwe in de-- _-.
1Jssel.L)

In de 12e en het grootste deel van de 13e
eeuw is de IJssel een waterrijke stroom: voert
een deel van het Rijnwater naar zee, krijgt bij
vloed aanvoer uit het westen van opgestuwd
Lekwater en bovendien permanent veenwater
van de Gouwe en andere veenstroompjes.

Bij de Gouwemonding, toen meer oost-
waarts gelegen dan nu, moet er aan de lagere
zuidzijde voortdurende wateroverlast geweest
zijn in die tijd toen dijken nog ontbraken.

De bovengrens van de ontginning moet
ergens tegen het onontgonnen veen hebben
gelegen maar wordt niet nader gepreciseerd.
Er wordt alleen meegedeeld dat de grens van
het geschonken gebied hiervandaan loopt
“sine interval10 post”, direct grenzend aan en
na het leengoed van Albero, de zoon van
Giselbertus.

duidelijk genoeg maar ons zet het voor een
puzzle: waar lagen die punten, hoe kunnen we
ze plaatsen op onze kaarten die een heel
ander landschap afbeelden dan dat van ruim
acht eeuwen geleden?

Het lijkt de moeite waard eens te proberen,
uitgaande van de bewoordingen van de
oorkonde en de schaarse gegevens uit de 12e
eeuw, een voorstelling te krijgen van het
gebied dat de bisschop in 1139 schonk.

In de eerste plaats is het opvallend dat geen

Met deze gegevens moeten we het doen: de
nieuwe ontginning met zijn onduidelijke
bovengrens ergens in het noorden en verder
geen enkele andere grens. Wel vermeldt de
oorkonde nog dat in het geschonken gebied
een stuk grond ligt ter grootte van vijf hoeven
dat aan het kapittel in erfelijk eigendom
worät  gegeven en dat dit stuk direct grenst
(nulla medietate) aan een 30 hoeven groot
gebied dat de bisschop in eigen bezit houdt.

We moeten dus zoeken naar drie
gebruik gemaakt wordt van wat wij als een
duidelijk markeringpunt of -lijn zouden
beschouwen, n.1,  de Gouwe zelf. Als grenslijn
doet de nieuwe ontginning dienst en daarvan
wordt genoemd een boven- en benedengrens,
wel op te vatten als “van hoog naar laag”
d.w.z. in de richting waarin het hoger gelegen
veen afwaterde op de lager liggende rivier,
dus uiteindelijk de IJssel.

Dit stemt ook overeen met de benaming
van die benedengrens, de Suanesdrisch d.w.z.

onbekenden: het leengoed van Albero, het
vijfhoevenblok en het dertighoevengebied. Dit
alles bij elkaar moet toch een vrij omvangrijk
oppervlak beslaan maar desondanks hebben
nasporingen in de omgeving van de Gouwe,
noch in het noorden of westen, noch in de
huidige Willens en Stein iets opgeleverd.

Maar aan het oostelijk eind van Stein, de
Steinse kade, grenzen twee polders,
gescheiden door de Enkele Wierikke die in de
14e  eeuw is gegraven door verbreding van een
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bestaande kavelsloot?) Voordien vormden ze gebieden waar anderen reeds rechten bezaten.
dus een samenhangend geheel; thans dragen De eindgrens van zo’n ontginning, de
ze twee namen: Negenviertel  en Elfviertel. ontmoetingslijn met anderen, is ook nu nog

Een viertel  (landmaat) is 1/  hoeve. Beide dikwijl duidelijk te herkennen doordat aan
tesamen  dus 20 viertel  = 5 hoeven, Hierin weerszijden verschillende verkavelings-
zouden we het erfelijk geschonken Vijfhoeven richtingen voorkomen.@
blok kunnen zien: het ligt, duidelijk In het gebied tussen Suanesdrisch en
omgrensd, apart ten opzichte van Stein in het Vijfhoevenblok lopen de kavelsloten

e westen en van Hekendorp in het oosten. Maar ongestoord in dezelfde richting verder totdat
het moet ook grenzen aan het ze in het noorden verdwijnen in de
dertighoevengebied van de bisschop, Sluipwijkse plassen. Alleen in het uiterste

De zuidgrens van de twee tegenwoordige oosten houdt de Steinse verkaveling abruptI
Viertelpolders is de IJssel, de noordgrens is op bij de zuidzijde van de tegenwoordige
de Broekkade, d.w.z. een kade tegen het polder Oukoop die een duidelijk andere
onontgonnen veen. Die naam moet dateren verkavelingsrichting heeft.
van vóór 1250 want toen pas werd het gebied Maar langs de westgrens van deze polder
ten noorden ervan, de huidige Langeweide, loopt de Steinse verkaveling weer ongestoord
ter ontginning uitgegeven.4)  Een oude naam door totdat ze onzichtbaar wordt in de
van deze late ontginning was “Bisschops- Sluipwijkse plassen. Kennelijk was Oukoop
weide” en de omvang dertig hoeven.5). een obstakel waar men omheen moest, de

enige hinderpaal die de ontginners op hun
De veronderstelling dat deze twee duidelijk weg naar het noorden aantroffen.

omgrensde stukken van de genoemde omvang Ook de oorkonde spreekt slechts van één teF en onmiddellijk aan elkaar grenzend, dezelfde vermijden gebied: Albero’s leengoed. We
zijn als in het in de oorkonde genoemde Vijf- menen dan ook in Oukoop het oude leengoed@/

/ i hoevenblok en Dertighoevengebied ligt voor van Albero te mogen zien.
de hand en wordt gesteund door het feit dat We weten van de geschiedenis van Oukoop9 nergens in deze omgeving dergelijke eigenlijk niets en van Albero weinig. Hiji/ aaneengrenzende gebieden met de gezochte behoorde tot de ministerialen van de. /:/ grootte voorkomen. bisschop, vertrouwde dienaren die met

11 Langzamerhand begint nu de begrenzing militaire en/of  bestuurlijke taken werden83 van het in de oorkonde bedoelde gebied vorm belast en daarvoor een leengoed ontvingen
te krijgen. Zowel de Suanesdrisch aan de waarvan de baten, geheel of gedeeltelijk, hun

1:
westzijde als het Vijfhoevenblok aan de oost- toekwamen. Welke functie Albero had weten
zijde grenzen aan de IJssel zodat we die rivier we niet. Mischien  had hij een taak in de curtis
als de zuidgrens van de schenking kunnen Vechten, in het gerecht Wiltenburg, gezien het
zien, feit dat hij daar grond verkoopt.7)

Dit ligt ook wel voor de hand want de Ook in Oukoop lag een Wiltenburg, in
ontginning van de noordelijk 1 Jsseloever later eeuwen de zetel van de Heer van
begint al voor 1100 en zal dus in 1139 reeds Oukoop: toevallige overeenkomst? Of
een eind verder naar ‘t noorden zijn voort- herinnering aan een vroege aanwezigheid van
geschreden: er waren dus opbrengsten waar- Albero?*)
mee het kapittel begunstigd kon worden. De Misschien kan een gelukkige vondst in de
oostgrens zal het Vijfhoevenblok zijn geweest. 12e eeuwse  archieven ons eens wat meer doen
Blijft over de bepaling van de noordgrens. weten, zowel over Oukoop als Albero.

Wanneer woeste veengronden in ontginning Voorlopig moeten we ons tevreden stellen met
werden genomen, groef men eerst een aantal de constatering dat de noordgrens zoals de
evenwijdige kavelsloten voor de afwatering. oorkonde die aanduidt - deels vaag, maar
Elke ontginning heeft voor die sloten een exact bij Albero’s leengoed - geheel overeen-
eigen richting, nl.  zo gunstig mogelijk voor stemt met de verkaveling zoals we die nu nog
de waterafvoer: de verkavelingsrichting. op onze kaarten aantreffen.

Daaraan zijn aaneengrenzende Maar waar lag nu in het westen de “nove
ontginningen van elkaar te onderscheiden: zo Culture” zelf? In ieder geval niet direct tegen
heeft b.v. Willens, een latere ontginning, een de Gouwe. Voor een onmiddellijke nabijheid
iets andere verkavelingsrichting dan het gebruikt de oorkonde ondubbelzinnige
oudere Stein. Tot hoever men met de bewoordingen als: sine intervallo, nulla
ontginning het veen in mocht gaan werd soms medietate. Hier wordt een minder directe
exact aangegeven en soms, zoals in het hier nabijheid uitgedrukt met “iuxta”: in de buurt
behandelde gebied, vrijgelaten: men kon van, dichtbij (à proxìmité de; near).
doorgaan zover men maar kon, d.w.z. totdat Uitgaand van het zuidelijkste punt, de
men stuitte op andere ontginningen, of Suanesdrisch, komen twee ontginningen in
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aanmerking: Oude Gouwe ten oosten van de
Kleiweg en Willens. Beide grenzen aan dat
waterrijke  gebied.

Willens is jonger dan Stein en Oude Gouwe

In diezelfde PPIIW  hmint clip  ndm-mdna
Gouda  mi

jonger dan Willens; de ontginningen volgen
elkaar op van oost naar west.
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----I  --- ige betekenis te krijgen, ontvangt
stadsrechten van de Hollandse graaf en blijft
sindsdien een Hollandse stad.

Drs. 3. Snoep

We zijn niet op de hooge  van de snelheid
waarmee  men van de IJS&1  noordwaarts het
veen introk, Gezien het gering aantal
bewoners en de grote hoeveelheid beschikbaar
land, zal die niet groot geweest zijn.

Van locatores, organisatoren van snelle
ontginningen in duidelijk omgrensde
gebieden, horen we hier niet. Er moest dus
wel een aantal jaren verlonen  voordat men
ver van de IJssel was doorgedrongen en dat

[NOTEN]

dan het eerst in Stein en het laatst in Oude
Gouwe.

Maar de westgrens van Oude Gouwe, de

1) A, C.  F. Koch,  Oorkondenboek van Holland en Zeeland 1
(OHZ), 1970, Oork. nr 119.

2 , J. E. J. Geselschap, De opkomst van Gouda, Gouda zeven
eeuwen stad. Oudh. Kring “die Goude”; 15e verzameling
bijdragen, 1972, pg 17.
K. M. Buiskool, De ruimtelijk ontwikkeling van Gouda tot
1398, 1988, pg 19.

3) D. J?  Blok, Toponymische verkenningen in het land van
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s) Buiskool (als boven) pg 19.
6) H. Kroon, J. M. W,  de Kunder, Een onderzoek naar de

historisch-geographische waarde van het cultuurlandschap, :.
Hist.geogr. tijdschrift 1983, pg 34, 35.

7) lr~,.t.  AU7 T . ..r\rL  .̂.  IC?
Kleiweg, is een äangelegde  kade die een’paar
kilomter ten noorden van de IJssel begint
Tenzij onbekende omstandheden een rol
hebben gespeeld, is het onwaarschijnlijk dat
de jongste van alle ontginningen in 1139 reeds
zover noordwaarts zou zijn doorgedrongen.

Voor Willens geldt dit in mindere mate.
Het kan kort voor 1139 als ontginning zijn
gestart en in dat jaar al een zekere uitbreiding
noordwaarts heben  bereikt zodat het als
“nove culture” kon worden aangeduid. Het is
dus het meest waarschiinliik dat de westgrens
van het in 1139 geschonken gebied gevormd
werd door de toen jonge ontginning Willens.

Het oostelijk deel van het tegenwoordige \
Gouds grondgebied is dus in oorsprong
duidelijk Stichts,  in tegenstelling tot het voor-
al in de 13e  eeuw ontgonnen westelijk deel
dat van Hollandse oorsprong is, ofschoon
Oudmunster hier al eerder rechten bezat.

Dat het gevoel van verschillende afkomst
ook na de 13e  eeuw nog aanwezig was, blijkt
uit het gegeven dat de inwoners van Oude
Gouwe en Willens nog in de 17e eeuw bleven

&en  i n

als
tad

bijdragen in de kostenvan hun ke,,.,,, La.
Haastrecht, zowel de Rooms Katholieken
de Protestanten; de andere delen van de si
deden daaraan niet mee.91
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8) H. Griffioen van Waarder, Mijn herinneringen van Gouda,_^_.

9) P. van Balen, Uit de geschiedenis van Haastrecht, 1937,
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Bij deze betuig ik mijn dauk mn
de,n  heer .*

De oudste kerk stond in het wectpliik  dl--aJA. ,eel
(Bloemendaal) en was dochterkerk van
Moordrecht, dus westelijk georïërrteerd.

Ook de eerste Heren van Gouda moeten we 1 Neum  Hoven geraakte, en in Icvens-

30 April mijn.  kind, dnt  in dé  zij1 bij
de brag  van de Kleiwegsteeg  naar de’

waarschiinliik in Hollandse richting zoeken. I gernatltikm  toestand verhmle. GERED
De bewoning van Gouda5 grondgebied is

dus het resultaat van samenvloeïing van twee
stromen uit verschillende richting.

Vóór de 13e  eeuw is de Stichtse expansie
het grootst en bereikt bijna de Gouwe; in de
13e  eeuw komt Holland meer naar voren en
krijgt de overhand, ook in het oude Stichtse
gebied.
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Leeft,  &or er bij te springel;  -eir het
vart  onder Jetr  brug weg te Mm,  nadat
mijn twinligjtirige  2000,  C. van den
Berg, een welwillende, cloib vergesfPchrr
poging bed  gedaan;
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