TIDINGE VAN DIE GOUDE

Dr. J.C. Smit

Inleiding
In het middeleeuwse Holland was het water
zowel vijand als vriend van de inwoners. Vijand, omdat de natuur het water tot ongekende
krachten kon opzwepen. In de dertiende eeuw
hadden de graaf en zijn onderdanen de reeds
eerder aangebonden strijd tegen het water gereguleerd door de oprichting van de hoogheemraadschappen. Vriend, omdat door de natuurlijke toestand van de Hollandse bodem behalve de
weinige zandgronden en de dijken alleen de
waterwegen als verbindingsweg bruikbaar waren. Voor de beheersing van het water was het
nodig dat dit binnen de verschillende beheerseenheden op het benodigde peil werd gehouden
en dat al het overtollige water er buiten bleef.
Tegen de dreiging van zee- en rivierwater,
opgezweept door getijden of stormen, verdedigde men zich met aaneengesloten dijken. Elke
zwakke plek daarin kon fataal zijn.
Voor de afvoer van het overtollige water
was het echter nodig dat in de dijken en in de
landscheidingen, de binnendijken tussen de
hoogheemraadschappen, openingen waren. De
eenvoudigste vorm daarvan was een heul, een
doorgang, of een spui of verlaat, een volledige
opening, waardoor men overtollig water kon
kwijtraken of bij ongewenste lage waterstand
water kon inlaten. Maakte men een dergelijke
heul of spui niet te laag en niet te smal, dan
konden er kleine schepen of schuiten door.
Vloeddeuren werden altijd in gereedheid gehouden om de openingen af te sluiten, hetzij draaiend (‘waaideuren’), hetzij takelend. Zo moet de
waterbeheersing van bijvoorbeeld Rijnland er in
de vijftiende eeuw hebben uitgezien. Als er
geen heul was, moesten ladingen worden overgeladen of de schepen werden in hun geheel
over een dam of dijk heen getrokken van het
ene water in het andere.
Waar de scheepvaart het drukst was, werden
de openingen logischerwijze het grootst gemaakt en werden schutsluizen aangelegd. Binnen Rijnland was dat in of omstreeks 1253 in
Spaamdam, waar het Spaame in het IJ uitmondde en waarlangs de grootste afwatering van
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Rijnland plaatsvond,2 in Gouda, waar de Gouwe
in de Hollandse IJssel kwam, de zogenaamde
Donkere sluis,3 en bij Bodegraven in de Oude
Rijn. Als complement van de Goudse sluis
legde men ook bij de samenkomst van (de verlengde) Gouwe en Rijn ten zuiden van Alphen
een sluis aan, de Gouwesluis. Alle andere middeleeuwse vermeldingen van Hollandse namen
met het bestanddeel -sluis betreffen afwateringsluizen. Vóór de komst van de schutsluizen
waren er op die plaatsen alleen enkele deuren,
die bij niet te grote waterhoogteverschillen of
niet te hoge stroomsnelheden konden worden
geopend.
Spaamdam en Gouda vormden het begin- en
eindpunt van de vaarroute door het midden van
Holland, waarvan niet alleen de Hollanders die
van noordelijk Holland naar het stroomgebied
van Lek, Maas, Merwede en Schelde wilden,
gebruik maakten. Ook de middeleeuwse intemationale koopvaart tussen de handelsgebieden
rond de Golf van Biscaye, Bretagne en Normandië enerzijds en Noord-Duitsland en de Oostzeelanden anderzijds (in het contemporaine
taalgebruik west- en oosthandel genoemd), die
Holland aandeed om te verladen, nam de binnenroute.
Voornoemde vaarroute door Holland liep als
volgt: binnenkomend uit zee, uit Vlaanderen of
Brabant, via de (0oster)Schelde langs Zierikzee
of door de Maasmond langs Den Brie1 en Rotterdam, of stroomafwaarts uit Duitsland en
Gelderland via de Rijn en de Lek, de Hollandse
IJssel op, bij Gouda door de stadssluis de Gouwe in, door de Gouwesluis de Oude Rijn op tot
Alphen en vervolgens over de Heimanswetering, de Braassem en de Leidse en Haarlemmer
meren naar het Spaame of de Liede, en daarna
bij Spaamdam het IJ op. Via Amsterdam, de
Zuiderzee, het Marsdiep of het Vlie voer men
dan naar Overijssel, Friesland, Groningen,
Noord-Duitsland, Skandinavië en de Baltische
kusten, of andersom.
Een andere doorgaande binnenlandse route
was er niet. Bovendien was dit de door de overheid voorgeschreven route, de gecostumeerde
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binnenvaart zoals zij in latere tijd werd genoemd, want eraan lagen de grafelijke tollen.
Voor onvrije goederen moest tweemaal tol
worden betaald, éénmaal in het ‘zoute’ zoals dat
werd genoemd (te Geervliet) en éénmaal in het
‘versche’ of ‘zoete’: bij binnenkomst van Holland vanuit het zuiden of oosten te Gouda of
vanuit het noorden te Spaarndam, als men niet
langs Gouda voer.4 Onvrije goederen waren
meestal de niet-Hollandse. Van de ‘buitenlanders’ hadden de Hanzeaten (de kooplieden uit
Noord-Duitsland), de Utrechters en de Nìjmegenaren weer speciale tarieven. Te Gouda was de
centrale tol, geheven aan de ingang van de
Gouwe;’ Spaarndam was een ‘wacht’, een bijtol6 Te Gouda moest bovendien sluisgeld worden afgedragen en aan de Gouwesluis bij Alphen was een tol gevestigd, waarvan de oybrengst aan de heer van Wassenaar toekwam.
Hoe oud dit deel van het Hollandse tolsysteem was, is onduidelijk. De Goudse tol wordt
pas in 1331 voor het eerst verme1d.s De stad en
het omliggende gebied zijn dan in het bezit van
Jan van Henegouwen, een broer van graaf Willem 111. Eerder in de dertiende eeuw behoorden
zij toe aan achtereenvolgens de heren van der
Goude en van Kats, lokale grondheren. De tol
maakte blijkbaar geen deel uit van hun goederen, omdat hij in 133 1 grafelijk bezit is. Daarom
veronderstelt men wel dat de Goudse tol oorspronkelìjk in Moordrecht heeft gestaan, die in
1250 en 1274 als grafelijke tol wordt vermeld.’
Deze tol zou dan, na het uitsterven van de heren
van der Goude en Kats, waardoor Gouda rechtstreeks onder de Hollandse graaf kwam, naar
die stad zijn verplaatst.”
Andere binnen-Hollandse vaarroutes dan de
Gouwe, die theoretisch mogelijk waren, waren
alle afgesloten door een dam: behalve enkele
kleinere mogelijkheden, alleen van lokaal belang, waren dat in de Vliet tussen Delft en Leiden ten noorden van Delft de ‘Korstange’ en de
dam in het huidige Leidschendam; tussen Rotterdam en de Oude Rijn, aan het begin van de
Rotte, de Hildam; tussen Amsterdam en Gouda
/ Woerden / Leiden de Aardam en de Bilderdam; tussen Rijnland en het Land van Woerden
in de Oude Rijn oorspronkelijk de Zwammerdam, later vervangen door de sluis te Bodegraven, Wel waren deze dammen, die in de meeste
gevallen deel uitmaakten van de landscheidingen, vaak voorzien van een ‘overtocht’ of overtoom, een installatie van twee hellingbanen met
een of meer kaapstaanders (windassen) om
schepen over de dam heen te trekken van het
ene vaarwater in het andere.”
Een aantal hindernissen belemmerde op
voornoemde route een snelle doorvaart: de

continue verlanding en verzanding van de Hollandse IJssel en Gouwe en de breedte (of liever
gezegd de engte) van de sluizen in Gouda, de
Gouwesluis en die te Spaarndam. Het kostte dan
ook een aantal dagen voordat een schip Het IJ
of de Maas bereikte. Degenen die het grootste
belang hadden bij het handhaven van deze route
in ongewijzigde vorm waren de Goudse neringdoenden, die goed konden verdienen aan de
schippers die in de sluis vastzaten.
Behalve Gouda waren ook Haarlem en Dordrecht door hun ligging belanghebbenden bij de
vaart via IJssel en Gouwe. Een andere route zou
hebben betekend dat de scheepvaart aan hen
voorbij ging. De Dordtenaren hadden bovendien
door hun stapelrecht, dat de schippers op de
Lek, de Maas en de Merwede verplichtte hun
onvrije goederen in de stad over te laden en ten
verkoop aan te bieden, er in het bijzonder belang bij dat de riviervaart hun stad passeerde.
Ten einde verzekerd te zijn dat men zich hield
aan het stapelrecht, en aan het Maasrecht dat
gold voor schepen die vanuit zee de Maas invoeren, had de Merwedestad vaak bewapende
schepen, ‘uitliggers’ genoemd, op het rivierengebied van Maas, Lek, Noord, Merwede en
IJssel paraat. Dordrecht, Gouda en Haarlem
hadden dus gemeenschappelijke belangen in de
vaarroute en wij zullen de drie steden dan ook
vaak gezamenlijk zien optreden tegen diegenen
die hun belangen bedreigden.
Tegenover Dordrecht, Gouda en Haarlem
stonden Amsterdam, Leiden, Delft en Rotterdam. Hun gemeenschappelijke belang was dat
er andere, kortere vaarroutes in de binnenvaart
mogelijk waren. Bij deze steden voegden zich
vaak de Maasmond- en riviersteden Den Briel,
Schiedam, Schoonhoven en Gorinchem (Rotterdam hoort uit dien hoofde ook bij deze groep
thuis, en door haar ligging Zierikzee). In tijden
dat bij deze steden de economische groei ging
toenemen, bleken zij keer op keer te botsen op
en geremd te worden door de oude gevestigde
belangen: de voorgeschreven vaarroute GoudaHaarlem en het Dordtse stapelrecht.
In de tweede helft van de vijftiende eeuw en
in de zestiende eeuw werd bijna continu geprocedeerd tussen Dordrecht, dat de stapel met
alles wat daarmee samenhing als haar voornaamste economische activiteit had, die met
gebruik van alle geoorloofde en (volgens haar
tegenstanders) niet-geoorloofde middelen werd
beschermd, enerzijds, en de riviersteden en de
daar gevestigde kooplieden en schippers, die de
stapel op alle mogelijke manieren probeerden te
ontduiken, anderzijds.
Deze strijd op de grote rivieren blijft hier
verder buiten beschouwing; in dit artikel zal de
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strijd om de binnenvaartroute centraal staan.
Behalve de veranderingen in de routes zullen
vooral de betrekkingen tussen de steden in de
navolgende paragrafen aandacht krijgen. Nagegaan zal worden hoever de coalities en de tegenstellingen gingen en in hoeverre daarin verschuivingen
optraden. Uiteraard moet ook de
houding van de landsoverheid tegenover de
binnenvaartproblematiek aandacht krijgen.
Deels was zij belanghebbende bij de status quo;
via de tollen van Gouda en Spaarndam vloeiden
aanzienlijke geldbedragen in haar kas.
Geografisch beperk ik mij tot Rijnland in
Midden-Holland. De vaarroutes aan de zuidkant
van Delf- en Schieland en de veranderingen
daarin, zoals de Schie en de aanleg van Delfshaven, blijven buiten beschouwing. Gouda, de
spin in het web van de binnenvaart, en de Gouwe, de essentiële schakel in de waterroute, staan
centraal in het verhaal. Vandaaruit worden de
pogingen gevolgd om alternatieve routes te
creëren via de Leidsche dam, de Hildam en de
Bilderdam. Amsterdam en Schoonhoven probeerden door de Kostverlorenvaart en de Goejanverwellesluis routes te verkorten en Gouda
en Spaamdam te mijden. Bij deze alternatieve
routes gaat het vaak niet alleen om handelsvaart,
maar juist ook om regionaal- en lokaal-gerichte
activiteiten. Omdat soms het onderscheid daartussen in de bronnen niet is te maken, is er voor
gekozen alle bekende gebeurtenissen rond genoemde routes te beschrijven.
1. De vijftiende eeuw
1, Gouwe, Gouwesluis en Goudse sluis
De route via de Gouwe kende twee sluizen, één
in de verbinding met de Oude Rijn en één binnen de stad Gouda, die in feite de verbinding
met de Hollandse IJssel was. Bochten, geringe
breedte en vooral ondiepten en verzanding
waren de grootste euvelen in deze vaart. Het
oudst bekende initiatief om verbeteringen aan te
brengen staat op naam van de landsoverheid. Op
10 september 1358 gaf ruwaard Albrecht van
Beieren, die toen net een half jaar het bewind in
Holland voerde namens zijn krankzinnig geworden broer graaf Willem V, een aantal van zijn
raadsheren opdracht om te vergaderen en te
adviseren over de verbetering en verdieping van
de Gouwe. Als reden gaf hij op dat er groot
‘gebrek’ (tekortkomingen) in de doorvaart was;
dat had hij ‘verstaan en vernomen’. Ongetwijfeld zullen zijn informanten kooplieden en
bestuurders van de steden waar die kooplieden
woonden, zijn geweest. Niet voor niets werd de
opdracht te Haarlem uitgevaardigd, een stad die
e e n root belang had bij de binnenlandse
vaart. $ 2 In verband met de verbetering kregen de
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inwoners van Alphen, Hazerswoude, Boskoop
en Waddinxveen in 1354 en van Alphen in 136 1
van de landsheren toestemming nieuwe watergangen met kaden tussen de (Oude) Rijn en de
IJssel te graven, zodat de waterafvoer verzekerd
was.‘3
Aan het begin van de vijftiende eeuw traden
de verschillende steden en anderen die belang
hadden bij het aanbrengen van verbeteringen
aan de vaarroute en de afwatering via IJssel en
Gouwe, zoals de grafelijkheid en het hoogheemraadschap Rijnland, gezamenlijk op.l4 Dat was
het geval in 1413, toen op initiatief van de graaf
en met medewerking van Haarlem, Leiden en
Rijnland een verlaat en een kolk aan weerszijden van de ‘grote’ sluis in Gouda werd gepland,
maar niet uitgevoerd. Op verzoek van hoogheemraden van Rijnland nam het Goudse stadsbestuur bij die gelegenheid maatregelen om de
doorvaart door de sluis te bevorderen. l5 In 1424
kwamen Haarlem, Leiden, Gouda en Oudewater
bijeen om de Gouwesluis te verbeteren.16
Werkelijke verbeteringen startten in 1436.
Op 5 maart van dat jaar kwamen voor de grafelijke Raad in Den Haag de steden Haarlem,
Leiden, Amsterdam, Gouda, Alkmaar, Hoorn,
Medemblik en Edam overeen binnen Gouda een
nieuw verlaat te maken. Haarlem zou het aanleggen, met medewerking van Leiden en Amsterdam, en op kosten van die steden die naar
het oordeel van de Raad moesten bijdragen.t7
In
Gouda werd daarna door vertegenwoordigers
van de steden, bestaande uit leden van de stadsbesturen die zich lieten bijstaan door timmerlieden, de bouw van het verlaat aanbesteed.18
Dit
alles resulteerde in de aanleg van het verlaat aan
de Lage Gouwe, die tevens als een soort noordelijke sluisdeur voor de sluis werkte.” In
1441/‘42 werd er nog aan gewerkt. In die tijd
betaalde Haarlem ‘smeergeld’ aan de Goudse
baljuw om te zorgen dat het verlaat in de nieuwe
stenen sluis zó hoog gemaakt werd, dat de schepen erdoor konden. Dat was dus niet vanzelfsprekend.20
In 145 1 was weer sprake van tekortkomingen in de doorvaart door de Goudse sluis. Een
bijeenkomst in Gouda in juni van 145 1, waaraan
Haarlem en de ‘watersteden’ (zo werden de
koopvarende steden uit Amstelland, Waterland
en West-Friesland aangeduid) deelnamen, was
daaraan gewijd. Men wist uiteindelijk van hertog Filips de Goede op 20 februari 1452 een
ordonnantie te verkrijgen, waarin hij voorschriften gaf om de doorvaart te verbeteren. Daarin
werd onder meer het volgende bepaald:
1) geen aanmering van turfschepen in de vaart,
behalve voor het laden en lossen; deze schepen
moesten verder in de zijgrachten meren;

2. Op zoek naar een %&mwe doorvaart’
Deze nieuwe overheidsregels hebben niet het
nodige effect gesorteerd; ‘sabotage’ of, milder
uitgedrukt, weinig medewerking en vertragingsakties van de kant van Gouda zullen daaraan
niet vreemd zijn geweest. Daarom werd vervolgens door de steden ervoor gekozen om te onderzoeken of zij het zonder de Gouwestad konden stellen, Al in 1453 werd verkend wat de
mogelijkheden waren om in het veengebied in
de buurt van Leiden een ‘nieuwe doorvaart’ te
maken, zodat men zonder Gouda aan te doen
Rotterdam kon bereiken Op initiatief van Haarlem vond hierover in mei 1453 een bijeenkomst
plaats; Enkhuizen, Medemblik, Hoorn, Alkmaar, Akersloot, Leiden en Rotterdam waren
daarbij aanwezig of ervoor uitgenodigd. Tevoren hadden afgevaardigden van Haarlem, Leiden en Amsterdam ter plaatse de situatie verkend. Aangezien Delft hierbij niet genoemd
wordt, zal de gekozen route vanuit het zuiden
van de Haarlemmermeer via bijvoorbeeld de
Zij1 en de Weipoortse Vliet richting Zoetermeer
hebben gelopen, of oostelijker langs Hazerswoude naar de Rotte.22
Voorlopig bleef het nog bij plannen. Vijf
jaar later dienden Haarlem, Leiden, Amsterdam,
Alkmaar en de watersteden het voorstel van de
nieuwe doorvaart bij de stadhouder in. Aanleiding waren de nog steeds toenemende klachten
dat de Goudse haven zeer smal was, dat hij vol
lag met schepen van de Gouwenaars, dat bij
vloed de tegenstroom zo sterk was dat men niet
de sluis kon uitvaren en dat de IJssel erg verlandde. Vooral als er weinig wind was konden
geladen schepen bijna niet varen, omdat de
vaargeul te smal was om te laveren. Het voorstel behelsde het graven van een nieuwe vaart,
lopend vanaf de Oude Rijn van een plek tussen
Leiden en Alphen door de Ovenzijdwinde heen
naar de Schie tussen Delft en Overschie. Door
Rotterdam of Schiedam heen kon men dan de
Maas bereiken. Het plan was ontwikkeld door
Haarlem, dat daarvoor de watersteden, Amsterdam en Leiden in de zomer en in het najaar van
1458 diverse keren ter dagvaart (vergadering)
bijeenriep. Ook gingen de stedelijke afgevaardigden in Schiedam en Rotterdam op inspectie
om te onderzoeken hoe daar de nieuwe vaart het
beste kon lopen en om daarover met de besturen
van die steden te onderhandelen. Rotterdam viel
af omdat zich daar de stadsvrijheid, het gebied
waar het stadsbestuur het voor het zeggen had,
niet verder uitstrekte dan de stadsmuren.23
Toen de steden van de stadhouder het groene
licht voor hun opzet hadden gekregen, zonden
zij de grafelijke raadsheer Dirk van Zwieten
erop uit om van hertog Filips toestemming te
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verkrijgen, uiteraard schriftelijk vastgelegd. Dat
lukte op 2 december 1458. Wel legde de vorst
vast dat voor het doorgraven van de Ovenzijdwinde, die irnmers de landscheiding tussen
Rijnland en Delfland vormde,24 raadpleging van
de hoogheemraden van Rijnland, Delfland en
Schieland verplicht was. In overleg met hen
moest een ordonnantie worden opgesteld, waarin alles inzake de verlaten, het spuien, de spuiwateren en de watermolens was vastgelegd.
Voor de uitvoering kregen de steden toestemming zoveel land te nemen als zij nodig hadden,
mits zij aan de eigenaren de waarde vergoedden.
Van tegenstribbelende eigenaren mocht de
grond onteigend worden. De kosten moesten
worden omgeslagen over alle steden en dorpen
die van de nieuwe vaart gebruik zouden maken.
Ten behoeve van de waterkering legde Filips
vast dat in de sluis bij de Maas verlaten gebouwd moesten worden.25
Aan de nieuwe vaart werden eind 1458 en
begin 1459 nog enkele dagvaarten gewijd,2”
maar het plan stierf een zachte dood. Door
tegenwerking van Dordrecht en Gouda lukte het
de andere steden niet hun plannen uit te voeren2’ Daarom richtte men de aandacht weer op
verbetering van de bestaande vaart. In 1460
kwamen op initiatief van Haarlem afgevaardigden van deze stad, van Leiden, Amsterdam,
Alkmaar, Hoorn, Monnickendam en Edam
verschillende keren bijeen om over het weghalen van dammen in en het uitdiepen van de
Gouwesluis bij Alphen te overleggen. De steden
namen de uitvoering zelf ter hand en leverden
ieder twee mannen om te graven en twee schouwen om de bagger weg te voeren.28
In februari 1462 stond de jaarlijkse verpachting van de sluis, dat wil zeggen van het sluisgeld, te Gouda voor het eerst op de agenda van
de Statenvergaderingen. Wat de precieze reden
daarvan is geweest, is niet duidelijk. Misschien
heeft de landsoverheid geprobeerd een hogere
opbrengst te krijgen. De steden hadden de zorg
dat de sluisgelden niet omhoog gingen en dat
hun burgers in de doorvaart niet werden
“bezwaert”. Bij het overleg waren behalve de
nabijgelegen steden Leiden, Haarlem en Amsterdam ook de koopvarende steden Edam en
Hoorn betrokken. Zowel de steden als de rekenmeesters die voor de verpachting moesten zorgdragen, legden hun voornaamste punten in een
ordonnantie vast.29
Ondanks dit ingrijpen bij de verpachting
namen de klachten van de steden over de sluis
niet af. In 1466 leidden nieuwe klachten, zowel
over de nauwte van de sluis als over het functioneren van de sluiswachters, tot een tweede
ordonnantie van hertog Filips. In dit stuk, uitge-
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vaardigd op 16 november, werd allereerst de
hiervóór vermelde ordonnantie van 1452 opnieuw afgekondigd, Tevens werden enige nieuwe bepalingen op schrift gesteld, waarvan de
belangrijkste waren: 1) vaststelling van de tarieven van het sluisgeld (daaruit blijkt dat er ook ‘s
nachts werd gevaren); 2) een verbod op het
liggen van schouwen in de vaart of de sluis; 3)
een verbod op het aanliggen van boten op de
plaats waar de schepen twee rijen dik mogen
liggen (let op het onderscheid tussen boten en
schepen!); 4) schepen die laden of lossen in de
‘rivier’ bij Gravelines (Grevelingen; bedoeld
wordt de vaargeul bij die plaats, gelegen tussen
Calais en Duinkerken, waar een belangrijke tol
was gevestigd) of die vandaaruit ‘westwaarts’
varen naar de Somme of Seine, mogen niet in
Gouda komen;“’ 5) de sluiswachters zijn gehouden altijd voor iedereen de deuren te openen,
tenzij weersomstandigheden of de getijden dat
niet toelaten.
Opdat niemand kon zeggen dat hij nergens
van op de hoogte was, eiste de hertog dat de
tekst van beide ordonnanties in grote letters op
een stuk perkament werd geschreven, op te
hangen op het stadhuis op een plek waar iedereen kwam. Men ontbood de sluiswachters naar
Den Haag, waar zij aan de Raad moesten beloven zich voortaan aan de ordonnanties te zullen
houden. De naleving van de verordeningen werd
nu beter geregeld dan in 1452. Alle bepalingen
werden door het Goudse stadsbestuur opgenomen in het keurboek, Op overtredingen werden
hoge boetes gesteld.31 Bij de eerstvolgende
verpachting van de sluisgelden, in februari
1467, waren de grote Hollandse steden nauw
betrokken.32
In oktober-november 1473 was weer overleg
over het uitdiepen van de Gouwesluis nodig.
Het initiatief hiertoe werd dit keer door de grafelijkheid genomen, omdat deze bang was dat
de schippers wegens de ondiepten andere vaarroutes zouden nemen en zo de tollen zouden
ontzeilen. De steden vonden het eerst te laat in
het jaar om nog aan het werk te gaan, maar toen
de grafelijke Raad alléén het werk aanbesteedde
en dreigde de kosten te verhalen door schepen
bij de tollen aan te houden, zwichtten zij en
besloten zij de benodigde gelden voor te schieten. Aan het overleg namen namens de steden
ook schippers-deskundigen dee1.33
De doortastendheid van de Raad hing samen
met het feit dat het internationale scheepvaartverkeer, wegens de ondiepe Gouwe, zijn route
had verlegd naar de Utrechtse Vecht. Wel werden, ter verzekering van de grafelijke inkomsten
uit de tollen, tolwachten gelegd te Muiden en
Weesp, dus op Hollands gebied, maar men had

toch geen zekerheid dat zo alle scheepvaart in
het oog werd gehouden. Daarom werd uiteindelijk in 1487 de vaart via de Vecht, als men op
die wijze de Goudse tol wilde vermijden, verboden. Behalve het handelsverkeer tussen de Hanzesteden in Noord-Duitsland enerzijds en Brabant en Vlaanderen anderzijds, waren ook de
Amsterdamse kooplieden belangrijke gebruikers
van de route via de Vecht.34

3. De strijd om de Leidsche dam en de Hildam aan het eind van de vijftiende eeuw
De nieuwe doorvaart bleef een door Haarlem,
Leiden en Amsterdam vurig gekoesterde wens.
In mei 1480, toen in aanwezigheid van de nieuwe landsheer Maximiliaan van Oostenrijk,
schoonzoon van Karel de Stoute, in Den Haag
werd onderhandeld over het toestaan van een
nieuwe bede (belasting), wisten de Staten van
Holland als tegenprestatie voor hun toestemming verschillende voorrechten op schrift te
krijgen. Daartoe behoorden voor de drie steden
de bevestiging van het recht om een nieuwe
vaart te graven, alsmede het handhaven van de
tolgelden aan de Goudse stadssluis op hun oude
peil. Wel deden zij de toezegging dat aan de
nieuwe verbinding eveneens tol mocht worden
geheven ten behoeve van de grafelijkheid.35
Omdat het Goudse stadsbestuur in deze tijd
Hoeks was, was de actie van de drie steden ook
een politieke daad.
Weer kwam een en ander niet tot uitvoering.
Toen echter de Hollandse burgeroorlog tussen
Hoeken en Kabeljauwen en de HollandsUtrechtse oorlog beëindigd waren en de economie de kans kreeg op te leven, werden de kooplieden en schippers direct weer geconfronteerd
met de ondiepten, de nauwe doorgangen en de
hoge toltarieven. Daarom werd naar alternatieve
routes gezocht, die in het waterrijke Holland
gemakkelijk te vinden waren. Een van de mogelijkheden was om de Rotte, aan het eind (beter
gezegd: aan het begin) afgesloten door de Hildam, te verbinden met de (Oude) Rijn.
In 1487 vatte de stad Rotterdam het plan op
“van een vaerte, hoe men die best soude maken
dat men mit platboemde scepen soude varen
tusschen Rotterdam ende Leyden”. Daarover
nam zij contact op met Leiden en samen confereerden de steden op het Hoogeveen bij de
Hildam;36 ze besloten verder te overleggen met
de hoogheemraden van Rijnland en Schieland.37
Die van Schieland maakten het plan, dat uitgewerkt was in de vorm van twee verlaten waardoor twee keer per dag schuiten geschut zouden
worden, publiekelijk bekend, zodat tegenstanders zich konden melden3* Dezen lieten niet
lang op zich wachten. Al terstond in 1487 vond
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druk overleg plaats tussen Gouda en Dordrecht.
Een ‘verspieder’ werd uitgezonden naar Delft,
Leiden, Den Haag en de Hildam om informaties
in te winnen.39
Een tweede alternatieve route bood de Vliet
in het westen van Rijnland. Deze waterloop,
waarin ten noorden van Voorburg een dam lag
die onderdeel uitmaakte van de landscheiding
tussen Rijnland en Delfland, zou zonder die
dam een snelle en korte verbinding mogelijk
maken tussen Delft en Den Haag enerzijds en
Leiden anderzijds, tussen de stroomgebieden
van de Schie en de Rijn. Tijdgenoten noemden
de dam de dam tussen Leiden en Delft, de dam
onder Voorburg of de dam bij Delft,40 maar wij
kennen hem als de “Leidschendam”. Ter voorkoming van onduidelijkheden zal hierna over de
Leidsche en niet over de Delftse dam worden
gesproken.
Over genoemde dam was een overtocht, die
in de vijftiende eeuw door leden van het geslacht Van Naaldwijk in leen werd gehouden
van de grafelijkheid van Holland.41 Oorspronkelijk behoorde hij tot het bezit van het
geslacht van de heren van Wateringen. Dank zij
het feit dat er tussen de stad Leiden en Willem
van Naaldwijk onenigheid was gerezen over het
tarief van de overslag van goederen, beschikken
wij over gegevens uit 1435 over de overtocht. In
het toen door beide partijen goedgekeurde tarief
wordt een veelheid aan overgeslagen waren
genoemd, uiteenlopend van wijn, bier, graan,
laken en wol, hout, inboedels, steen en huiden
tot varkens, hooi, bokking, aluin, glas, mede en
wede (kleurstoffen), Alleen hoeveelheden die
één persoon kon dragen, waren vrijgesteld. Uit
het feit dat ook lege schepen waren belast, is af
te leiden dat het gebruikelijk was dergelijke
schepen over te trekken.42
Uit de bekende gegevens blijkt niet, of er al
vóór 1473 een waterdoorlaat in de dam was. In
dat jaar verwierf Delft, waarvoor de bierbrouwnijverheid van levensbelang was en schoon
water ook om andere redenen welkom, op 12
juli van hertog Karel toestemming in de ‘zijdwind bij de overtocht’, dus in de Leidsche dam,
een sluis te maken waardoor vers water de stad
kon bereiken. Scheepvaart kon en mocht daarvan echter geen gebruik maken.43 Delft heeft
vervolgens ook het consent van het hoogheemraadschap Rijnland weten te verkrijgen. Of de
sluis, beter gezegd duiker, terstond is aangelegd,
is niet zeker, want al op 5 oktober van hetzelfde
jaar trok Rijnland de toestemming in en gaf het
opdracht de ‘heul’ te sluiten en op de deuren
een slot aan te brengen.u
Vóór 1489 waren er rond de Leidsche dam
geen moeilijkheden van noemenswaardige
Git& -^
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betekenis. Dat werd anders toen in dat jaar de
toenmalige leenman Hendrik van Naaldwijk,
maarschalk van Noordholland, met een plan
kwam om de overtocht door te graven. Het ligt
voor de hand om te veronderstellen dat de leenman op instigatie van Delft heeft gehandeld,
maar zeker is dat niet. In elk geval had hij er
zelf groot belang bij, want uitvoering van het
plan zou, door heffing van sluisgelden bij een
toenemend scheepvaartverkeer, een aanzienlijke
verhoging van zijn inkomsten hebben betekend.
In rekesten, die Hendrik bij zijn leenheer en
de hoogheemraden van Delfland indiende, gaf
hij allereerst te kennen dat zijn overtocht een
zogenaamde ‘overtoom’ was, een dam die door
de scheepvaart alleen was te nemen als de
schippers “hairluyder scepen, goiden ende
comanscippen heffen, trecken ende dragen . . . oft
die verleggen ende verdragen uuyt den enen
scepe int andere” of als de schepen over de dam
werden getrokken (‘gewonden’), “twelck die
coipman ende ander toomt tot groiten tosten
ende verderflijcke stade, overmits dat die voirs.
scepen verderven ende ontween gewonden
worden”. De “coipluyden, reysbair luyden
ende den landluyden” vonden het vooruitzicht
dat hun schepen in tweeën konden breken niet
zo aantrekkelijk, en hadden dan ook steeds meer
de neiging om ervan af te zien hun waren als
hout, turf en levensmiddelen over de dam te
brengen. Daardoor dreigden deze zaken in Leiden, Den Haag en Delft duurder te worden dan
nodig was.
De remedie was volgens Hendrik van Naaldwijk de aanleg van “een spoye ofte verlate”,
waardoor de kooplieden en schippers de mogelijkheid hadden door de dam te varen. Op 14
februari 1489 gaf de grafelijkheid te kennen
geen bezwaren te zien, als ook de hoogheemraden van Delfland het plan goedkeurden en als er
inderdaad voordelen aan waren verbonden. De
hoogheemraden kregen opdracht richtlijnen op
te stellen voor de gang van zaken in en het
onderhoud van de sluis. Op 24 mei 1489 besloten ook zij hun toestemming te geven4’
Twee jaar later waren ook de toestemmingen
voor het doorgraven van de Hildam rond. Op 22
juli 1491 kreeg Cornelis Cruesinck, ridder,
houtvester van Holland, als heer van Benthuizen
van hoogheemraden van Rijnland het groene
licht, op voorwaarde dat hij van de grafelijkheid
akte van non-prejudicie verkreeg dat Rijnland
buiten alle eventuele schade zou bliiven en dat
hij indien nodig de dam weer zou dichten.46
Deze toezeggingen deed hij onmiddellijk, waarna op 6 oktober 1491 Rooms-koning Maximiliaan en zijn zoon aartshertog Filips de verlangde
akte aan Rijnland en Schieland gaven.47

li
!.

TIDMGE

VAN DIE GOUJX

L

.

;i

Kaart van de Benthorn onder Benthuizen met de Hildam, 1612
(Streekarchief Hollands Midden, Oud-archief van de stad Gouda, kaart 10)
Na al die jaren van plannenmakerij werd
eindelijk met
eiridellJk
met graven
graven begonnen4*
begonnenTw Deze gang
van zaken werd door Gouda met lede ogen
aangezien. Evenals in 1487 voerde de stad in
149 1 overleg met Dordrecht en werden mensen
uitgestuurd “upte nyeu varte om dat werck te
besien” .49 In de daarop volgende winter vond
Gouda het tijd geworden om in te grijpen. Het
stadsbestuur stond daarbij onder grote druk van
de burgerij, omdat door de nieuwe doorvaarten
de verarmde inwoners grotelijks benadeeld
zouden worden in hun broodwinning. In de
verantwoording die het stadsbestuur achteraf
van zijn handelen opstelde, gaf het te kennen dat
de emoties in de stad zo hoog waren opgelopen,
dat als een ander besluit was genomen, de qovolgen niet te overzien zouden zijn geweest.
Wat hield dit besluit in? Niet wachten op de
afloop van processen voor het Hof van Holland
of klachten indienen bij de Rekenkamer,” maar
het heft in eigen handen nemen en iedereen voor
voldongen feiten stellen: men zou de bouwsels
vernielen en daarvoor mannen aannemen, die de
stad betaalde en voor wie de stad de verantwoordelijkheid op zich nam. Gouda zal hier
onder invloed van Dordrecht hebben gehandeld,
welke stad goede ervaringen had met het plegen
van feitelijkheden en het stellen van voldongen

feiten; vergelijk de hierna te noemen gebeurtenissen rond
rond de
de Haastrechtse
Haastrechtsesluis
sluisinin1444,
1444,
Op 19 januari 1492 trokken Gouda en Dordrecht er in eendrachtige samenwerking met
400 man op uit. Over de besneeuwde en bevroren landerijen en waterwegen ging men per slee
naar de Hildam en de overtocht tussen Leiden
en Delft en vernielde beide nieuwe verlaten.
Blijkens de Goudse stadsrekening bestond haar
stedelijk contingent uit 44 timmerlieden en
smidsknechten, voorzien van bijlen, zagen,
hamers, ‘handbomen’ (palen om te rammen) en
ander gereedschap. Zij werden beschermd door
174 gewapende gezellen. Het gehele gezelschap
werd vervoerd op 53 sleden. De timmerlieden
en smidsknechten
smidsknechten kregen
kregen voor
voor hun werkzaamwerkzaamheden vijf stuivers per persoon uitbetaald, de
gezellen drie stuivers. Vóór de uitreis was het
nodige bier gedronken. Behalve deze kosten had
het Goudse stadsbestuur ook nog de schade te
vergoeden die onderweg door boeren was geleden en de schade die was aangericht in de herberg, gelegen bij de overtocht “bij Delff” .52
Vijf dagen later deed Cruesinck zijn beklag
bij hoogheemraden van Rijnland. Gouda en
Dordrecht besloten een diplomatiek en juridisch
tegenoffensief in te zetten. Het gehele jaar 1492
werd tussen de beide steden druk overlegd over
de verlaten. Dit resulteerde onder meer in dure

TIDINGE VAN DIE GOUDE

en langdurige reizen naar Den Haag, waar Hof
en Rekenkamer van Holland zetelden, en naar
Mechelen, zetel van de Grote Raad, om “absolucie te werven van dat die spoyen onstucken
geslagen waeren”. Niet alleen wilden de twee
steden vergiffenis voor hun daad, zij vroegen
bovendien toestemming om, zonder boete, weer
ertoe over te mogen gaan, mochten zij dat nodig
achten.53
Dat was verstandig, want Hendrik van
Naaldwijk liet het er niet bij zitten. Nog in hetzelfde jaar 1492 moest Gouda 18 timmerlieden,
voorzien van ‘handbomen’, ‘breekbijlen’, zagen
en ander gereedschap, 48 gewapende knechten
en 16 schuiten, elk voorzien van twee roeiers,
inhuren om het Delftse verlaat opnieuw te vernielen. De gehele expeditie stond onder leiding
van de schout. Dat de strijd om de binnenvaart
escaleerde, bewijst de vermelding dat Gouda
ook 27 man uitrustte om de verlaten tussen
Amsterdam en Woerden stuk te slaan.54
In 1493 probeerden beide partijen elkaar
voor een derde keer uit. Van Naaldwijk ging er
weer toe over de dam in de Vliet door te graven,
en tweemaal achtereen trokken Dordrecht en
Gouda er weer op uit om te vernielen wat tot
stand was gekomen. Op 23 september bestond
het Goudse contingent uit 32 timmerlieden, die
nu ieder 7 stuiver kregen, 7 1 gewapende knechten en 24 wagens. Het geheel stond dit keer
onder leiding van de baljuw en de schout. Met
de Dordtenaren werd op de goede afloop gedronken. Op 6 oktober werd een en ander nog
eens dunnetjes overgedaan. Negen timmerlieden, beschermd door 47 knechten, rondden het
werk van hun voorgangers af. “Ende sy smeten
de sluuse te Delff weder een tween”, noteerde
de Goudse klerk triomfantelijk in de stadsrekening.55 Uit de Goudse rekeningen blijkt duidelijk dat het stadsbestuur actief participeerde in
de vernielingen en de inwoners daarbij aanvoerde.
Hiermee was de strijd om deze dam door
gebruik van geweld voorlopig in, het voordeel
van Gouda en Dordrecht beslecht. Hendrik van
Naaldwijk gaf zijn, pogingen tijdelijk op. De
steden Delft en Leiden, die sympatiseerden met
zijn streven, dolven ook op juridisch terrein het
onderspit. Hadden zij eerder in de vijftiende
eeuw de landsoverheid nog mee gehad in hun
plannen om een verlaat in de dam te maken,
zoals in 1458 en nog in 1489, het beroep dat
Dordrecht en Gouda deden op hun oude privileges vond gehoor bij de gerechtshoven. Dordrecht was in deze tijd toch al succesvol, want
ook in de processen die de stad rond 1500 voerde over haar stapelrecht en haar aandeel in de
landelijke belastingen werd haar beroep op oude

privileges of gehonoreerd of had het een verlammende werking op de procesgang. De steden
die aan het keurslijf van de gevestigde rechten
wilden ontsnappen, bereikten maar weinig.
4. De Kostverlorenvaart
Amsterdam had sinds 1413/’ 14 aan haar zuidwestzijde de mogelijkheid tot,een snelle verbinding over het water. Daar was in die jaren een
watergang met twee sluizen aangelegd, die het
‘Grote Meer’ (de Haarlemmermeer) via de
Schinkel verbond met Het IJ.56 Aan deze thans
nog bestaande ‘Kostverlorenvaart’ bleek Amsterdam in 1429 van plan, op het punt waar de
landscheiding tussen Rijnland en Amstelland de
vaart raakte en waar de stromen bedevaartgangers die het stedelijke Sacramentswonder wilden vereren, via de ‘Heilige Weg’ naar de stad
trokken, een overtoom te maken. Dat gaf aanleiding tot klachten van het Haarlemse stadsbestuur bij de grafelijke Raad en de hoogheemraden, omdat men daar “veel goets voerde ende
overscheepte dat also van outs niet en pleecht te
wesen ende oic niet en behoirde”.
Rijnland antwoordde hierop dat men dit niet
zou toestaan; mocht Amsterdam doorzetten, dan
zou het hoogheemraadschap palen laten slaan
zodat op platte schuiten alleen personen en geen
goederen de plaats van de overtoom konden
passeren. Amsterdam zette door en veranderde
de overtoom enkele jaren later toch in een doorvaart, maar daarvoor werd de stad zowel door
Rijnland als door de graaf in 1432/‘34 veroordeeld en beboet met 2.000 Hollandse schilden.57
Daarna is de opening inderdaad dichtgegaan; in
1459 is sprake van een dijkage op de plaats
waar eertijds de sluis van Kostverloren had
gelegen5’
In 15 14 waren de palen waarmee de door-,
vaart werd belet, zeer vergaan en probeerde
Amsterdam opnieuw een doorgang te maken.
Haarlem kreeg van Rijnland toestemming nieuwe palen te slaan om dit tegen te gaan; naar de
rechtmatigheid van de toen bestaande overtocht
zou Rijnland onderzoek doen. Aan het einde
van dat jaar kreeg Amsterdam uiteindelijk toestemming de dam in het gat te verlagen, zodat
kleine schuiten met levensmiddelen en met
landbouwprodukten en zuivel van de omliggende boeren overgewonden \ konden worden.59
Door tegenwerking van Haarlem, waarnaar het
machtige Amsterdam zich schikte, is de doorvaart er lang niet gekomen.“’ Daardoor werd de
weg van de ‘Overtoom’ richting binnenstad een
van de belangrijkste verbindingen van en naar
Amsterdam.
[wordt vervolgd]
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EEN DRUKKER ZOEKT I’UBLIE CK,
GHERAERT LEEU TE GOUDA 1~ 477-1484.
Red. K, Goudriaan e.a.. Delft, Ebm ron,
1993
[=Bijdragen Oudheidkundige Kring ” ‘Die Goude”, d1.23l _.-._.T /.,. -. rl - . 1 - ,. II
. 1SHN YU- lbb-344-‘/. j 3230
Soms lever en jubilea en herdenkingen iets meer
op dan de obligate en herkauwende loftuitingen
en toespraken. Slechts in een enkel geval leidt
zo’n toch betrekkelijk willekeurige aanleiding,
door een gelukkige samenloop van omstandigheden, tot een resultaat van meer blijvende
_-_--.1WtMI-Ue.

Dit is onge twijfeld het geval met dit boek rond
de figuur van de incunabeldrukker Gheraert
Leeu, dat de bewerkte teksten bevat van de
lezingen die gehouden zijn tijdens de studiedag
op 5 februari 1993 ter gelegenheid van de tentoonstelling ‘Gheraert Leeu, meesterprenter ter
Goude’ in het Stedelijk Museum Het Catharina
Gasthuis van 19 december 1992 tot 21 februari
1993.
De aanleiding voor deze manifestaties was het
samenvallen van het 60-jarig jubileum van de
Oudheidkundige Kring “Die Goude” en de
500ste sterfdag van één van Gouda’s grote
zonen. de belangriike uitgever/drukker
o- -~- ----------GheraW
--------Leeu die vanaf 1477 in Gouda zijn bedrijf uitgeoefend heeft totdat hij in 1484 zijn activiteiten
naar Antwerpen verplaatste, waar hij in 1492
overleed.
Het welslagen van dergelijke initiatieven lijkt
vaak afhankelijk te zijn van de mate waarin er
aansluiting gezocht en gevonden wordt bij het
actuele ond
terzoek ’ rona”net1te’ neraenken
’ ’ *
onder’
werp. De k.ans op succes wordt daarbij natuurlijk vergroc )t als dat een onderzoeksveld betreft
dat nation: dal, zowel als internationaal in de
belangstelling staat. En dat was bij deze onderneming zeker het geval. De 15e-eeuwse
boekproduktie in de Noordelijke Nederlanden in
ruimer verband - dus niet alleen van het gedrukte boek, dat vanaf de jaren ‘70 zijn intrede doet,
maar ook de produktie van het handgeschreven
boek, en vooral ook de overgang van het zwaartepunt in die produktie van het handschrift naar
het gedrukte boek - kan zich in de laatste jaren
in een sterk groeiende aandacht verheugen.
Talrijke (detail)studies,
dissertaties, bibliografieën en catalogi zijn op dit gebied verschenen
of zijn in voorbereiding; talrijke en vaak nieuwe
aspecten komen daarbij aan de orde, waarvan
met name genoemd kunnen worden: d e aan-
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