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Dr. 3.G. Smit
11. De ,zestiende eeuw
1. De Leidsche dam
In de strijd om de Leidsche dam zetten de erfgenamen van de heer van Naaldwijk met juridische middelen het gevecht tegen Gouda in de
zestiende eeuw voort, In 1505 was een nieuwe
duiker aangelegd in plaats van de vernielde
verlaten, en was er inmiddels over de dam een
overtocht met twee windassen. Eén daarvan
moest van hoogheemraden van Delfland verdwijnen.“’ De druk van de grondheer om een
verlaat aan te mogen leggen bleef echter groot.
Op 17 juni 1506 verkreeg de heer van Montfoort van aartshertog Filips de Schone een mandement, waarin Gouda gelast werd hem gebruik
te laten maken van het aan de heer van Naaldwijk verleende octrooi van 14 februari 1489.
Van Montfoort had van zijn schoonvader Hendrik van Naaldwijk de heerlijkheid Voorburg
met de “plaetse geheeten den Dam ofte overtocht” geërfd.
Volgens het mandement lag de dam in een
waterloop tussen enerzijds Leiden, Amsterdam,
Haarlem en het kwartier van Waterland en
anderzijds Delft. Schippers die met hun handelswaren, geladen in kleine schepen, bij de
dam kwamen, waren nog steeds verplicht hun
goederen over te laden in andere schepen of hun
scheepjes over de dam te trekken. De deurwaarder werd gelast het nieuwe mandement aan
Gouda aan te zeggen; reageerde de stad hiet,
dan werd zij in een proces gedaagd voor stad-

houder en Hof van Holland.62
Ook nu weer bleek dat~het verkrijgen van
dergelijke papieren, zelfs als ze van de landsheer kwamen, geen garantie bood op een goede
afloop. Want in de uitspraak die het Hof in
datzelfde jaar 1506 deed, trok, Gouda aan het
langste eind. De dam moest een overtoom blijven en mocht niet worden doorgegraven ten
behoeve van de scheepvaart. Wel werd het
toegestaan koopmansgoederen óver de dam te
vervoeren. Eén van de twee windassen mocht
worden vervangen door een duiker, waardoor
Delft van vers water verzekerd bleef.
In 1520 probeerde Robrecht van Aremberg,
de volgende erfgenaam van de bezittingen van
de heer van Naaldwijk, opnieuw toestemming te
krijgen voor het maken van twee verlaten. In
haar verweer herinnerde Gouda de stadhouder
eraan, dat het toestaan van nieuwe verlaten
grote schade zou toebrengen aan de doorvaart
via de Hollandse IJssel, aan het economisch
welvaren van Gouda, aan het stapelrecht van
Dordrecht en aan de inkomsten uit de grafelijke
domeinen rond Gouda. Met andere woorden, de
belangen in deze van Gouda en de grafelijkheid
liepen paralle1.63 Het verweer van Gouda werd
gehonoreerd, Van Aremberg kreeg geen toestemming.
In 1555 diende de toenmalige graaf van
Aremberg, Jean de Ligne, wederom een verzoek
in twee verlaten in de Leidsche dam te mogen
maken, op de plaats van de bestaande overtocht.
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En opnieuw stuitte hij op juridische tegenwerking van Dordrecht, Haarlem en Gouda. Ook de
‘buren’, de inwoners van de omliggende dorpen,
zullen niet enthousiast hebben meegewerkt. Zij
hadden wel belang bij een op diepte gehouden
Vliet, zodat zij met hun (platte) schuiten hun
landbouw- en veeteeltproducten naar Den Haag
en Delft konden brengen en hun eigen levensbehoeften mee terug vervoeren, maar geen belang
bij een verzwakte landscheiding die kon doorbreken. Hun protesten zullen wel eerder hebben
geklonken, maar hebben bij deze gelegenheid
voor het eerst het papier gehaald.64
Gedurende de gehele zestiende eeuw bleef
de gekanaliseerde stroom van de Vliet een zorgenkind. Niet alleen moest er bijna permanent
w o r d e n ebaggerd om het water op diepte te
houden, 8’ tussen Den Haag en de Leidsche dam
lagen er ook vier bruggen overheen6 en bovendien waren er op verschillende plaatsen wedden,
doorwaadbare plaatsen voor mensen en vee en
ondiepten waar het vee kon worden gedrenkt.67
En dan was er altijd nog die dam. In het tarief
van de overslag over de dam uit 1562 wordt
gezegd dat dit eigenlijk was gebaseerd op schepen niet groter dan vier last. Weliswaar passeerden toen grotere schepen, maar meer dan twee
keer zo groot waren die niet. Als scheepstypen
worden damlopers en aalmannen vermeld, bij
uitstek geschikt voor de overtocht, en verder de
boei waarmee men naar de Voorschoter en
Valkenburger markten voer, de visschuit, het
veenschip, de Klager schuit (met een kaar voor
het bewaren van levende vis) en de veerschuit.
Alle dus kleine, lage, platte scheepstypen,
voortgetrokken of geboomd dan wel zeilend met
een mast die men kon strijken. Alleen dergelijke
kleine schepen konden worden overgetrokken of
door de duiker passeren6”
De Vliet bleef ook het slachtoffer van belangentegenstellingen. Delft, dat zijn plannen voor
een nieuwe doorvaart naar de Rijn in 1540 had
zien mislukken (waarover hierna meer), had
haar aandacht vervolgens naar de Leidsche dam
verlegd. In de ordonnantie die Karel V in 1548
uitvaardigde op het verdiepen van de Vliet,
regelde hij ook het openen van de duiker in de
darnhY Dat men het nodig achtte dit strikt te
regelen, geeft aan dat daar nog steeds bijzondere
belangstelling van Delft naar uitging en dat de
andere partijen op hun hoede waren. Het openen
mocht slechts minimaal gebeuren. Delft was
daarmee uiteraard niet tevreden, zodat het ook
na 1548 nodig bleef het openen van de duiker en
het gebruik van het slot erop te regelen.‘”
Omstreeks 1570 kwam de stad Delft weer
een stap verder; zij had van Margaretha van
Aremberg, de weduwe van Jean de Ligne, de
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dam met de overtocht in pacht weten te krijgen,71 terwijl het proces van de familie Van
Aremberg over de toestemming voor de verlaten
nog steeds hangende was.72 In dat proces had
Delft zich inmiddels aan de zijde van de familie
gevoegd, terwijl Delfland als tegenstander van
de verlaten versterking had gekregen van Dordrecht, Haarlem en Gouda. Zo kon het gebeuren
dat, terwijl de Watergeuzen Den Brie1 innamen,
de aandacht van Haarlem en Gouda grotendeels
werd opgeëist door de verlaten in de Leidsche
dam.73
De oorlogshandelingen veranderden de
toestand in Rijnland totaal. Tijdens het beleg
van Leiden, waarbij het omliggende land onder
water werd gezet, werd de overtocht over de
landscheiding vernield. Voor het vervoer van
troepen naar het zich in ‘s konings handen bevindende Haarlem en Amsterdam legde men in
de Leidsche dam verlaten aan. Wel moest aan
Gouda worden toegezegd dat dit maar een tijdelijke situatie was, maar de scheepvaart naar
Delft maakte er dankbaar gebruik van Gouda
had dan ook alle moeite om de verlaten weer
‘gestopt’ te krijgen, en ging in 1577 zelfs over
tot het absenteren van de vergaderingen van de
Staten van Holland en het staken van betalingen
aan de Staten. Zelfs dat was niet voldoende,
zodat het oude beproefde middel van eigen
rechter spelen van stal werd gehaald. Op 23
december 1577 bleek de Goudse magistraat,
onder dekking van twee vendels schutters, de
verlaten opnieuw te hebben vernield.
Uiteindelijk gaven de Staten op 30 april
1578 opdracht de Leidsche dam in de toestand
van vóór 1572 te brengen en gaven zij op 10
oktober 1578 last de dam te stoppen. Op 17
oktober kwamen Delfland en Delft echter overeen dat er twee verlaten mochten worden aangelegd. Ook Rijnland stemde in, zij het dat dit
hoogheemraadschap geen scheepvaart toestond.
Aan alle verwarring kwam een (voorlopig)
einde, toen Gouda op 7 augustus 1579 een voor
haar gunstige sententie van het Hof van Holland
verkreeg, die de gravin van Aremberg en Delft
in het ongelijk stelde.74
De loop van de krijgsgebeurtenissen deed de
gravin besluiten de dam met de overtocht van de
hand te doen (eerder al waren haar goederen
geconfiskeerd omdat zij ‘s konings zijde hield).
In juni 1580 kocht Delft voor 8.000 gulden het
gehele complex.7” Dat bood deze stad de mogelijkheid de druk op te voeren en de opening in
de dam langzaam maar zeker te vergroten. Acht
jaar later werd de overeenkomst met Delfland
uit 1578 bevestigd, waarna Delft de handen vri.
had om de zolder van de duiker te verhogen7 d
In 1589 bestond het geheel van de Leidsche
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Het protest van Dordrecht, Haarlem en
Gouda tegen de handelwijze van Delft aan het
eind van de zestiende en het begin van de zeventiende eeuw is zwak geweest, omdat de drie
steden toen alle aandacht en energie nodig hadden om te bestrijden wat Rotterdam bij de Hildam uitvoerde.

van a e vlier en ae Leiascne aam (met overtoom), 1556
(Gemeentelijke archiefdienst Delft, Hist. top. atlas,
1 e Afd. 9 16)
Kaart

dam inmiddels uit de dam zelf, daaroverheen
een overtocht met twee windassen, daarnaast
door de dam heen een duiker met een breedte
van bijna elf voet, en vóór de dam, aan de zuidzijde, een kolk, afgesloten door een verlaat met
twee waaideuren. Deze deuren werden zesmaal
per dag geopend om schepen door te laten.77
Ook na 1589 bleef de stad Delft in de weer
om de dam te openen en nieuwe vaarwegen te
zoeken. Haar plan om tot een nieuwe vaart te
komen leidde in 1617, midden tijdens de Bestandstwisten tussen remonstranten en contraremonstranten, tot een nieuwe aanvaring met
Dordrecht, Haarlem en Gouda. Het plan werd
door de Staten afgewezen, maar resulteerde wel
in een nieuwe doorvaartregeling. De uiteindelijke ‘doorbraak’ van de dam hing samen met de
opkomst van de trekschuit. In 1636 kwamen
Delft en Leiden overeen een trekweg langs de
Vliet te maken, in 1638 sloot Den Haag zich aan
bij de veerdienst op Leiden en eindelijk in 1648
gaven Delfland aan Delft en Rijnland aan Leiden toestemming de duiker in de dam door een
verlaat te vervangen. Daardoor behoefde men
bij de dam niet meer van trekschuit te wisselen
en was het mogelijk door de beide verlaten, die
samen als een schutsluis functioneerden, in één
keer door te varen7s
Wel procedeerden Dordrecht, Haarlem en
Gouda nog, maar de doorbaak was een feit.
Alleen over de afmetingen bleven de steden,
waarbij ook Rijnland en Delfland wegens tegengestelde waterstaatkundige belangen partij
waren, nog enige eeuwen twisten. De oplossing
moest dan ook van een hoger gezagsniveau
komen, het provinciebestuur. Daardoor kon in
1885-‘87 de huidige Leidschendamse sluis
worden gebouwd. Deze getuigt nog steeds van
de gesloten compromissen:
wel een sluis, maar
in feite te smal.7
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2. De Hildam
De strijd om de Hildam was in 1503 weer opgelaaid. Cruesinck, de lokale grondheer, was
blijkbaar weer begonnen met de aanleg van een
sluis in de dam, daarbij gesteund door Delft en
Rotterdam, Gouda zocht steun bij haar oude
bondgenoot Dordrecht en wist in 1504 van Hof
en Rekenkamer van Holland een voor haar
gunstige uitspraak te verkrijgen. Delft, Rotterdam en Cruesinck, onder de Hollandse ambtenaren toch niet de minste, dolven dus het onderspit, Tegen het monsterverbond van Dordrecht,
Gouda en de grafelijkheid, die haar tolrechten
ontdoken zag, konden zij niet op. Het verlaat
moest volgens de uitspraak worden vervangen
door een overtoom. Daar bovenop mocht een
windas worden geplaatst, waarmee men alleen
schepen met goederen van lokaal belang mocht
overhijsen. Tot die goederen behoorden turf,
takken, brandhout, mest, pootaarde en hooi,
afkomstig uit Benthuizen, Zoetermeer en Zegwaard. Ook schepen die met boter of kaas ter
markt gingen of die geladen waren met levensmiddelen voor dagelijks gebruik mochten er0ver.s’
Zo was de Hildam gedurende het grootste
deel van de zestiende eeuw een ‘grote dam, met
balken belegd, waarover met een windas de
schepen getrokken werden’ .*l Tot 1590 bleef
het rustig rond deze barrière in de binnenvaart.
In het najaar van het voorgaande jaar waren
echter op de dam windasssen en kaapstanders
geplaatst (waarschijnlijk waren de oude door
oorlogshandelingen vernield), wat tegen het
zere been van Gouda was. De bestuurders van
deze stad dachten de zaak elegant op te lossen
door het recht van overtocht op de Hildam met
een stuk veengrond daarbij in achterleen van de
toenmalige leenman te nemen. Daarna konden
medio 1590 de kaapstanders weggehaald worden. Dit, en het feit dat Gouda daarna ook de
van en naar Rotterdam varende schepen aanhield, betekenden een oorlogsverklaring aan de
Maasstad.
Deze antwoordde daarop door twee oorlogsschepen en vier jachten, bewapend met geschut,
de IJssel op te zenden en Goudse schepen, inwoners en goederen aan te houden en in beslag
te nemen. Dat gebeurde ook tijdens de Rotterdamse kermis, toen zich veel Gouwenaren in
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hun buurstad bevonden. In de krijgshandelingen
was Rotterdam de eerste stad die inbond, maar
Gouda kende geen pardon. Zij eiste uiterste
genoegdoening voor het ontduiken van de tol en
wilde absolute handhaving van het verbod door
de Hildam te varen. Tegenover de Staten werd
hoog spel gespeeld, door evenals in 1577 de
afdracht van gelden aan het land op te schorten
en de stedelijke vertegenwoordigers uit de Staten terug te trekken. Uiteindelijk krabbelde ook
Gouda terug en werd een juridische procedure
tegen Rotterdam in gang gezet, waarbij de stad,
gesteund door Dordrecht en Haarlem, ook de
drukpers als propagandamiddel inschakelde.
Dat proces liep door tot in de zeventiende eeuw.
In 16 13 werd eindelijk uitspraak gedaan:
men bepaalde dat de dam gesloten moest blijven
en dat van doorgaand verkeer dat de dam passeerde, de Goudse tol geheven moest worden.
Of de dam inderdaad altijd gesloten was, is de
vraag. Nog in de eerste helft van de zeventiende
eeuw was er sprake van een doorgaande veerdienst Rotterdam-Amsterdam, die onder de
Hilquakel (een kwakel is een hoge brug) kon
passeren. Tussen het wateroppervlak en de
onderkant van de kwakel was een ruimte van 9
voet en 6 duim.s2
In diezelfde eeuw bleef Rotterdam toch
verbeteringen aanbrengen in de binnenvaart
naar het noorden. Daarbij stond de stad de
werklieden soms met gewapende macht bij.
Uiteraard gaf een en ander steeds weer aanleiding tot nieuwe processen. In 1692 bleek dat
Rotterdam de heerlijkheid Benthuizen had gekocht en in onderhandeling was over de koop
van Hazerswoude. Men vreesde dat Rotterdam
“de geüsurpeerde binnenvaarten . . . naar Amsterdam [zou] faciliteren”. Er ontstond een
grote coalitie van Dordrecht, Haarlem en Gouda
met Leiden en Delft. Een beroep werd gedaan
op de Rekenkamer om de koop ongedaan te
maken en Benthuizen te naasten, en men stelde
voor alle land en water in de buurt van de Hildam dat nog in particuliere handen was, op te
kopen. Dit alles haalde niets meer uit; Rotterdam werd heer van Benthuizen en Gouda hield
de Hildam in achterleen van Rotterdam!s3
Tot een permanente doorgaande verbinding
heeft de Hildam nooit kunnen uitgroeien. In
1700 werd overeenstemming bereikt over het
vergraven van de Hoogeveense vaart, de verbinding van de Rotte naar de Oude Rijn, toen men
de uitgeveende Noordplas wilde droogmaken.
Amsterdam en Rotterdam gaven hun toestemming, mits zij voortaan door Delft en Leiden
naar de Rijn konden varen, met andere woorden
mits de Leidsche dam voor hen geopend bleef.
Rotterdam had inmiddels nog een andere route
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om over water Amsterdam te bereiken: aan de
oorsprong van de Rotte via Moerkapelle en
Noord-Waddinxveen naar het Hubertsverlaat,
waardoorheen men op de Gouwe kwam84
3. De Bilderdam
Van de derde dam in de landscheidingen van
Rijnland, die het onmogelijk maakte een doorgaande vaarroute te creëren, de Bilderdam bij
Kalslagen onder Aalsmeer, is in het voorgaande
nog geen sprake geweest. Deze dam moet in de
tweede helft van de dertiende eeuw zijn aangelegd. Ambachten als Nieuwveen en Kalslagen,
die daardoor niet meer westwaarts konden afwateren, kochten toen het recht om dat op de Amstel te doen.85 Waarschijnlijk wordt hij gerekend
onder de verlaten tussen Amsterdam en Woerden, die de Gouwenaars in 1492 vernielden. Dit
zou kunnen betekenen dat deze vaarroute aan
het einde van de vijftiende eeuw iets betekende
en dat hij door de Gouwenaren als bedreigend
werd ervaren.
Dat was zeker het geval in 1525, toen de
plannen van Leiden en Amsterdam voor een
nieuwe doorvaart door de Bilderdam bekend
werden. In de Goudse vroedschap werd onmiddellijk het besluit genomen de plannen tegen te
gaan, en daarvoor contact te zoeken met Haarlem, Dordrecht en de omwonenden.86
Deze
laatsten moet men om waterstaatkundige rede&
nen (overstromingsgevaar bij het maken van een
doorgang) erbij hebben willen betrekken, omdat
de lokale grondheer in het proces dat ontstond
over het ‘doorsteken’ van de dam aan de kant
van de ‘openende’ steden bleek te staan. Voor
hem zullen economische belangen, zoals de
mogelijkheid tot het heffen van een ‘doorvaartgeld’, voorop hebben gestaan.
Aan het juridische gevecht om de Bilderdam
kwam in 1530 een (voorlopig) einde. Op 31
januari wees het Hof van Holland vonnis in het
proces over het ‘doorsteken’ van de dam, dat
gevoerd werd door de procureur-generaal van
Holland met de drie steden Dordrecht, Haarlem
en Gouda als eisers tegen Jacob Coppier, heer
van Kalslagen, bij wie zich Leiden en Delft
hadden gevoegd. De uitspraak was ten nadele
van laatstgenoemden. Opdracht werd gegeven
de schotdeuren en het verlaat uit te nemen en
het gat te dichten. Het pikante aan deze zaak
was dat Cop ier tevens hoogheemraad van
Rijnland was.w Dat Amsterdam niet meer bij de
plannenmakers voor de doorvaart behoorde, is
begrijpelijk als we weten dat Jan Benninck,
vooraanstaand Amsterdammer en landbezitter in
Amstelland, het proces tegen Coppier was begonnenX8
In de jaren 1544-‘45 zijn het opnieuw Lei-
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den en Delft die een poging doen de Bilderdam
open te krijgen. Als redenen voeren zij aan dat
degenen die vrij van tolbetaling zijn, verschillende kleine vaarten tot hun beschikking hebben
om van Leiden naar Amsterdam te varen. Ook
de inwoners van Delft, Woerden, Oudewater en
Den Haag maken daar gebruik van. Als voorbeelden worden genoemd (Goe)Jan Verwellensluis, de routes via de brug bij Kalslagen, door
Zevenhoven, door Aalsmeer en door Kudelstaart. Binnen tien à twaalf uur is men op de
plaats van bestemming. Ook vinden Leiden en
Delft dat de route over Haarlem gevaarlijk is
geworden, omdat de meren door landafslag één
groot meer zijn geworden waarover men bij
storm zelfs met grote schepen niet kan varen,
Een kijkje op de gang van zaken in de binnenvaart is hun argument inzake de lengte van de
Haarlemse route: bier dat daarlangs per schip
wordt vervoerd, loopt de kans opgedronken te
zijn voordat het de plaats van bestemming heeft
bereikt. Leiden en Delft wijzen erop dat Amsterdam al ongehinderd de binnenvaart mag
gebruiken, evenals Woerden en Oudewater, dus
waarom zij niet.
Uit de stukken blijkt dat het hen vooral om
de opening van de Bilderdam te doen was.
Daardoor konden ook grotere schepen binnendoor varen. De reden voor dit rekest aan Karel
V was een nieuw verbod van de tollenaars van
Haarlem en Gouda op het gebruik van de binnenvaarten, De voornaamste tegenstand voor
hun plan ondervonden de beide steden van de
zijde van het hoogheemraadschap Rijnland. Dat
relativeerde het belang van de andere doorvaarten (die waren “trom, slom,s” bochtich ende
ondiep”, en werden gehinderd door windassen
zoals bij Goejanverwelle, Zevenhoven en op de
Aardam), en benadrukte het gevaar van een
open Bilderdam in de Drecht. Bij oostenwind
zou het water van Amstelland zó Rijnland kunnen binnenstromen. Dat de dam nu al open was,
en zelfs al meerdere jaren, was niet juist; dat
was “diefflick” gedaan. Leiden en Delft, die
bereid waren met kleine schuiten te varen, altijd
een tolteken bij zich te hebben en uitsluitend
naar Amsterdam te varen, waren niet overtuigd;
een dergelijk antwoord was voor hen blijk van
de pro-Haarlemse gezindheid van Rijnland.”
Ook na 1545 werd regelmatig opdracht
gegeven de Bilderdam te ‘stoppen’ of werden
daartoe overeenkomsten gesloten, maar in de
praktijk is hij vaak open geweest.‘i Na een
akkoord in 1670 werden door Rijnland eindelijk
verlaten in de Bilderdam en de Aardam toegestaan, waarbij de doorgang nog wel eng en
ondiep moest blijven. Uiteindelijk werd in 1824
bij het Huis te Drecht onder Nieuwveen de

Amstelsluis gebouwd, die beide dammen verving en de scheepvaart doorliet.92
4. De ‘nieuwe doorvaart’: een verbinding
Delft-Zoetermeer-Koudekerk
In 1536 verwoestte een brand een groot deel van
de Delftse binnenstad. Van de openbare gebouwen ging onder meer het stadhuis verloren. Als
compensatie voor de geleden schade kreeg het
stadsbestuur een groot aantal privileges en financiële tegemoetkomingen. Daartoe behoorden
de toestemming tot het graven van een nieuwe
vaart, om zo de omweg en de ondiepten van de
oude vaart (de Vliet) te vermijden, en het toestaan van de aanleg van twee verlaten en een
kolk in de Leidsche dam, waardoor schepen met
koren, bier en andere waren er doorheen konden
varen.
Niet alleen komt de nieuwe vaart hier weer
om de hoek kijken, voor het eerst is er na alle
discussies ook daadwerkelijk met graven begonnen. Delft vond echter een nieuwe coalitie van
steden tegenover zich. Niet alleen Dordrecht,
Gouda en Haarlem, de belanghebbenden bij de
vaart over de Gouwe, maakten bezwaar, ook
Leiden verzette zich nu. De plannen maakten
namelijk duidelijk dat de nieuwe vaart zou
lopen van het Duivelsgat bij Delft93 via Nootdorp en door de venen naar het ambacht Zoetermeer, vandaar via de Zoetermeerse Meer, de
Noord A (en de Weipoortse Vliet) naar de Oude
Rijn, die door de Zwietse of Meerburgse sluis
naast het kasteel Zwieten (bij Zoeterwoude aan
de Rijndijk) bereikt kon worden.94 Via de Does
kon men dan richting Haarlem of via (Nieuwe
en Oude) Wetering naar de Bilderdam. Daarmee
passeerde de scheepvaart Leiden, wat voor de
stad een onverdraaglijke gedachte was.
De rijen van de tegenstanders sloten zich
aaneen, en op 19 november 1539 wisten de vier
steden van landvoogdes Maria van Hongarije
een mandement te verkrijgen waarin opdracht
werd gegeven het graven te staken.95 In 1540
kwamen op Haagse dagvaarten de Delftse plannen herhaaldelijk ter sprake, maar er was geen
enkele kans op succes.96 Integendeel, op een
bijeenkomst in Leiden verbonden de tegenstanders zich, zich tot het uiterste te zullen verzetten9’ De Haarlemse vroedschap besloot zelfs
kosten noch moeite te sparen, wat aangeeft
hoeveel belang men eraan hechtte.98 Het bestuur
van deze stad maakte dan ook diverse reizen om
de binnenvaart van Amsterdam naar Leiden en
Delft te beletten. Er werd een kaart gemaakt van
alle meren, tochten en wateringen die gebruikt
konden worden, zoals de Bilderdam, de Heilige
Weg met de Overtoom, de Braassem en de route
via Uithoorn. Toen de Bilderdam door kennelij-
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ke voorstanders van de binnenvaart ‘s nachts
was o gebroken, werd hij onmiddellijk hersteld.’ 8 Het enige dat men aan Delft wel wilde
toestaan, was een onderzoek naar de ondiepten
in de Vliet.‘00 De resten van de aanleg van de
nieuwe vaart waren in 1569 nog te zien.“l
Het idee van een nieuwe doorvaart heeft
Delft nog lang gekoesterd. In 1583 wilde de
stad daarvoor een verlaat plaatsen tussen Leidschendam en Zoetermeer, zodat men op de
Zoetermeerse meren kon komen. lo2 In 1617
zocht Delft het in een afsnijding van de bocht in
de Vliet bij de Hoornbrug, waardoor men via
Nootdorp bij de Leidsche dam kon uitkomen.
Bij de uitvoering van dit plan werd Delft deze
keer gesteund door Leiden (en tegengewerkt
door Gouda en Haarlem). Met het graven werd
daadwerkelijk een begin gemaakt, maar nadat
de octrooi-aanvraag door de Staten was afk;wezen, bleef ook dit project verder slapend.
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5. Het alternatief voor Schoonhoven:
de GoejanverwellesluiS
In de route naar het noorden hadden schippers
uit Schoonhoven een meer theoretisch dan praktisch uitvoerbaar alternatief voor het afvaren
van de Lek en het daarna weer opvaren van de
Hollandse IJssel in de vorm van de vaart via de
Vlist naar de IJssel en vandaar via Gouda of
Kamerik naar het noorden. Daarvoor was het
nodig dat de Vlist onder Haastrecht met een
sluis op de IJssel aansloot. Die blijkt in 1444 te
hebben bestaan. Met groot machtsvertoon werd
het bouwwerk in juli van dat jaar door Dordtenaren vernield; de ijzeren staven werden gebruikt voor het roosteren van de meegebrachte
etenswaren, waarna men “met open wimpelen”, dus uitdagend tot de strijd, tot onder de
stadsmuren van Schoonhoven trok. Daar gebeurde echter niets, “want die van Scoonhoven
en dorsten niet uut comen” zoals de Dordtse
klerk sarcastisch noteerde.lm Later is de sluis er
opnieuw gekomen, maar uitsluitend voor kleine
schepen. In 1569 is hij acht voet wijd en liggen
er balken op om schepen erover heen te kunnen
trekken. los
In de zestiende eeuw was niet meer deze
sluis, maar de volgende in de Schoonhovense
route naar het noorden twistappel, de door de
gebeurtenissen uit 1787 bekend geworden Goejanverwellesluis. Deze verbond bij Hekendorp
de IJssel met de Dubbele Wierikke, via welk
water men tussen Bodegraven en Woerden de
Oude Rijn kon bereiken en zo Gouda vermijden.
Via de Rijn en de Grecht of de Kamerikse wetering voer men dan richting Mijdrecht, Uithoorn
of Amsterdam. Het spreekt vanzelf dat Gouda
de voorstanders en potentiële gebruikers van
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deze route (Schoonhoven, Oudewater en Woerden) zoveel mogelijk tegenwerkte.io6
In 1544, in het hiervóór vermelde rekest van
Leiden en Delft tot opening van de Bilderdam,
wordt van de Goejanverwellesluis opgemerkt
dat hij schotdeuren heeft die alleen bij laag
water geopend worden, dus dat hij eigenlijk een
verlaat is. Als het vloed is in de IJssel en de
schuiten willen niet wachten, kunnen zij met
een windas over de overtoom ten oosten van de
sluis worden getrokken. Hieruit blijkt dat de
sluis in de eerste plaats voor de afwatering is
bestemd en dat van de vaart alleen schuiten met
weinig diepgang en waarschijnlijk door paarden
getrokken, gebruik maakten. lo7
Pas in I556/‘57 kaartte Schoonhoven bij de
Haagse Rekenkamer de mogelijkheid aan, van
deze sluis en de route via de Heiligeweg gebruik
te mogen maken voor de binnenvaart. Onmiddellijk kwam Gouda in het geweer en mobiliseerde zi’ haar bondgenoten Haarlem en Dordrecht,” f! Dat heeft niet veel uitgehaald, want
uit een door een landmeter in 1569 opgemaakt
verslag blij kt Goejanverwelle inmiddels een
echte sluis te zijn, met daarvóór een kolk en een
verlaat met twee waaideuren. Het verslag geeft
een schildering van de plek: zij was erg verlaten, met alleen wat fruitbomen, wilgen, een
kapelletje en een klein huisje daarbij. In de
verste verte was geen toren, klok of tolwacht te
zien. Het water erachter (de Dubbele Wierikke)
was ruim en de bruggen daarover waren hoog of
hadden de vorm van een valbrug. Sinds 1544
was deze vaarroute dus aanzienlijk verbeterd. to9
Dit objectieve landmetersverslag laat zien
hoe geschikt de Dubbele Wierikke, en ook de
vaart via de Reeuwijker wetering (de Breevaart)
naar Bodegraven, waren voor de binnenvaart en
welke concurrentie een route langs Goejanverwellesluis kon betekenen. Voor Gouda was het
dus van belang, aan de commissarissen die de
verschillende vaarwegen zouden komen inspecteren, uitgebreid te laten zien hoe goed de stad
haar doorvaart onderhield, hoe goed alle bruggen er uitzagen, hoe goed de invaart in de sluis
was geregeld (naast het tolhuis was een ‘paalhuis’, waar loden werden uitgedeeld zodat iedereen op zijn beurt kon binnenvaren”‘), hoe
stevig de sluisdeuren waren (veel dikker dan
van Goejanverwelle), hoe de Nood Gods Kapel
als kerk voor de schippers functioneerde “met
schone diensten”, hoeveel neringdoenden er
langs de binnenroute waren gevestigd, allemaal
ten dienste van de scheepvaart, en hoe kort de
bochten in de Kromme Gouwe waren in vergelijking met die van de Kromme Mijdrecht. Men
had zoveel positiefs te laten zien, dat een en
ander van te voren uitgebreid op schrift werd
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gesteld?’
In het proces dat Gouda tegen Schoonhoven
had aangespannen, werd de stad gesteund door
de procureur-generaal van het Hof van Holland.
In opdracht van de Rekenkamer diende deze
voor de rechten van de grafelijkheid (lees de
tolinkomsten) op te komen.“’ Goejanverwellesluis bleef door het Goudse optreden een verbinding van nagenoeg alleen lokaal belang. In
de grote doorgaande routes heeft hij geen rol
van betekenis gespeeld.

6. De vaart door en om Gouda
Ten slotte dient nog de geschiedenis van de
vaart over de Gouwe en door Gouda in de zestiende eeuw te worden hernomen. De Gouwesluis, de aansluiting van de Gouwe op de Oude
Rijn, was in het begin van die eeuw in opdracht
van het Hof van Holland door de baljuw van
Rijnland vernield. Dit vond plaats “ter defensie
van tlandt”, dat wil zeggen dat het was gebeurd
om de doortocht van de Gelderse vijand (veldheer Maarten van Rossum maakte in Gelderse
dienst door onverwachte krijgstochten geheel
Midden-Holland onveilig) te verhinderen. Toen
de toestand veiliger was geworden, vonden de
steden dan ook dat het Hof maar moest zorgen
dat de sluis en het bijbehorende verlaat werden
hersteld. Het Hof zette echter door dat de gebruikers het herstel betaalden”” en in de jaren
1532-‘33 werd de sluis hersteld. Uit de omslag
en de afrekening van de kosten komt naar voren
dat Gouda het meeste betaalde en dat alle steden
en grotere dorpen uit Holland boven Het IJ als
gebruikers werden aangeslagen. De steden uit
Zuid-Holland ontbreken in het overzocht van
aangeslagenen, vermoedelijk omdat zij als gebruikers van de Vliet en de Bilderdam een andere 1
a
k o n uoor een In prmcipe gemakkeqke ingreep
worden bevorderd. Indien men de stadsgrachten
verbreedde en verdiepte en via sluizen in verbinding bracht met de IJssel, zouden de problemen van de krappe passage door het stadshart
worden weggenomen. Keizer Karel V stond in
1536 toe aan de oostkant van de stad een dergelijke sluis te maken. Voordeel mocht de scheepvaart er echter niet van hebben. Gouda was
uiteraard alleen bereid mee te werken, als de
handelsschepen die sluis- en tolgeldplichti
waren, er geen gebruik van mochten maken.”g
Met zijn wijdte van zestien voet in 1569 was
deze sluis wijder dan de Goudse binnensluis en
vele andere sluizen, maar onnut voor de scheepvaart, daar alleen bij eb schuiten, en geen schepen, konden passeren.
In 1569 was de vaart door Gouda nog de

hoofdroute. Aan de IJsselzijde voer men de
haven in, waaroverheen drie houten bruggen
lagen, elk voorzien van een draaiboom. Afhankelijk van het getij en de drukte vóór de sluis
kon de schipper binnenvaren. Vanaf de sluis tot
het verlaat lagen achter elkaar zes vaste bruggen, inclusief de sluis zelf, waarvan een van
hout en de andere van steen. De scheepvaart
moest daar met gestreken mast onderdoor. Na
het verlaat volgde nog de Potterspoort; daarna
kon op de Kromme Gouwe, waarover nog twee
bruggen lagen, voorzichtig op de fok worden
gezeild. Pas op de gekanaliseerde bovenloop
van de Gouwe kon men tot aan de Rijn voluit
zeilen. ‘16 Na 1569 zijn er veranderingen gekomen in de scheepvaartroute. De hierbij afgebeelde kaart van Gouda van Braun en Hogenberg uit 1585 laat in de stadsgracht ten noorden
van deze Hanepraaisluis platte schuiten zien en
de ‘sluis’ zelf als een overkluisde heul of duiker, dus zonder mogelijke doorvaart voor hoge
schepen. Gezien de beperkingen die in de doorvaart via deze sluis zijn aangebracht, kon hij
alleen worden gebruikt voor de afvoer van turf
uit de veengebieden ten oosten van Gouda.
Thans is de gracht er afgedamd en ligt er een
gemaal.‘17
Aan de westzijde werd in 1576 de Mallegatsluis aangelegd. Dat geschiedde op aandringen
van prins Willem van Oranje en op kosten van
het gemene land, omdat in de toenmalige oorlogssituatie, zoals bij het ontzet van Leiden, het
ontbreken van een goede doorgaande route voor
grote schepen was onderkend. De doorvaart
bleef in vredestijd echter beperkt tot oorlogsschepen en tot handelsschepen die langer dan 36
uur voor de Goudse binnensluis hadden gewacht.“’ De vaart buitenom Gouda door de
Mallegatsluis werd successievelijk wel toegestaan, maar daarvoor werd een extra-heffing, het
zogenaamde ‘armengeld’, geheven. De grootte
van de schepen werd beperkt tot bepaalde afmetingen. ‘19

Epiloog
De relatieve rust die in Holland in de veertiende
eeuw heerste op het gebied van de binnenvaart,
werd in de loop van de volgende eeuwen steeds
meer verstoord. Toename van het handelsverkeer en het groter worden van de schepen stuitten op een infrastructuur die daarmee geen
gelijke tred hield. Economisch welvarende en
expanderende steden als Amsterdam, Rotterdam
en Delft botsten op de in privileges verankerde
gevestigde belangen van economisch stilstaande
of achteruitgaande steden als Dordrecht en
Gouda. Daarbij vonden partijen met dezelfde
belangen elkaar. Dat was echter een proces van
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tientallen jaren.
Stond Haarlem in het midden van de vijftiende eeuw nog aan de kant van Amsterdam,
Rotterdam, Leiden en de Noord-Hollandse
watersteden en was deze stad, en niet Delft,
zelfs de initiatiefneemster van de plannen voor
de nieuwe doorvaart, vanaf de zestiende eeuw
schaarde zij zich volledig aan de zijde van het
behoudende Dordrecht en Gouda. Haarlem nam
daarbij het noordelijke deel van de route voor
haar rekening. De stad liet schepen varen op het
merengebied van de Haarlemmermeer, teneinde
iedere afwijking van de voorgeschreven route
aan te kunnen pakken. De Haarlemmers hielden
vooral Leidenaren in de gaten, die nogal eens de
neiging hadden via de meren of de Bilderdam
naar Amsterdam te varen.‘“’
Het verbond tussen Dordrecht, Haarlem en
Gouda was zeer hecht. De belangen bij de status
quo, het behoud van de oude, voorgeschreven
(“gecostumeerde”) binnenvaartroute, liepen
parallel. Bovendien waren zij aanzienlijk. Leiden nam een middenpositie in; lange tijd steunde zij Delft, dat het initiatief voor de nieuwe
doorvaart van Haarlem had overgenomen. Toen
de plannen concreet werden en het Leidse eigenbelang in de knel kwam (1539/‘40), veranderde de stad van partij. Ook in 1692 hield
Leiden de kant van Haarlem en Gouda tegenover Rotterdam.
De eerste initiatiefnemers die aan het eind
van de vijftiende eeuw daadwerkelijk nieuwe
scheepvaartverbindingen lieten graven, waren
lokale heren en grootgrondbezitters. Er wordt
wel verondersteld dat achter deze heren zich de
belanghebbende steden verscholen (Delft, Rotterdam, Leiden en Amsterdam), maar dat is uit
niets gebleken. De drie edelen waren zelf voldoende belanghebbend, want doorvaart zou,
door de heffing van sluisgelden, een belangrijke
verhoging van hun inkomsten te zien hebben
gegeven. Dat er voor Gouda en Dordrecht grote
belangen op het spel stonden, toont hun ingrijpen aan. Een normale rechtsprocedure kon niet
worden afgewacht.
Ook de landsoverheid wisselde in de loop
der jaren van partij, Tot 1536 werden de plannen voor de nieuwe doorvaart bevorderd of
althans gesteund door de graaf en zijn raadgevers, maar kort na dat jaar werd de uitvoering
verhinderd door de (eveneens grafelijke!) rechterlijke macht. De vorstelijke belangen, verbonden aan de inkomsten uit het tolsysteem, waren
te groot. Niet voor niets wendden Gouda en
Dordrecht zich om hun gelijk te halen vaak het
eerst tot de grafelijke Rekenkamer.
De stad Gouda was het centrum van het
samenhangende Hollandse tol- en binnenvaart-

systeem. Voor haar burgerij moet de doorvaart
door de stad economisch belangrijk zijn geweest. De Enqueste uit 1494 en de Informatie
uit 15 14, twee bronnen waarin het welvaren van
de steden en dorpen van Holland in die jaren
worden beschreven, noemen de bierbrouwerij
en lakennijverheid als enige lokale industrieen.lzl Beide waren toen zeer achteruitgegaan,
vergeleken met de bloeitijd eerder in de vijftiende eeuw. In het algemeen schetsen deze bronnen
een zeer somber beeld van Gouda’s economische toestand rond 1500. Daarom is het dan ook
begrijpelijk dat de stad haar belang bij de binnenvaart zo hardnekkig verdedigde. In 1576
wordt deze door het stadsbestuur zelfs “de
eenighe welvaert deser stede” genoemd. 122
Daarbij moet in aanmerking worden genomen dat het belang van de stad zelf indirect
was; primair belanghebbend waren de middenstand en de neringdoenden, die aan de binnenvaart verdienden. Ging het hun goed, dan had de
stad meer inkomsten uit vermogensheffingen;
ging het hun slecht, dan waren er niet alleen
minder inkomsten maar dreigden ook sociale
onrust en het probleem van handhaving van de
openbare orde. Dat wordt expliciet verwoord in
de Goudse vroedschapsresolutie uit 1492, waarin tot het ingrijpen bij de Leidsche en Hildam
werd besloten.
Niet onmogelijk is dat hier het Dordtse
voorbeeld en de nauwe band met die stad van
invloed zijn geweest. Dordrecht en haar burgerij
(vertegenwoordigd in de gilden) hadden een
traditie wat betreft daadwerkelijk en hardhandig
ingrijpen, als de zaken niet naar hun wens verliepen. In het kielzog van de Merwestad, die
haar stapelrecht met hand en tand verdedigde,
was ook Gouda bereid ver te gaan, zelfs als
“daeruyt de ruijne ende bederff van den Zande
volgen soude moegen”,‘” Of er nu opstand
tegen Spanje was of dat het land dreigde te
splijten door godsdiensttwisten, maakte geen
verschil. Zeker de opstand niet, want daarbij
ging het toch juist om herstel van of handhaving
in de oude privileges, niet alleen de landelijke
maar ook de stedelijke, en daarin zou Gouda
toch gesteund moeten worden door de opstandige Staten?rz4
Het gevecht dat Dordrecht, Haarlem en
Gouda leverden rond de gecostumeerde binnenvaart, was een achterhoedegevecht. Toch bleef
de coalitie tot diep in de achttiende eeuw in
stand. Bij verschillende gelegenheden vond men
elkaar, zoals in 1617-’ 18, toen Delftse plannen
voor het graven van een nieuwe vaart en verbetering van de duiker en kolk van de Leidsche
dam moesten worden gedwarsboomd, en in
1637-‘38 toen de drie steden misbruik door
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Rotterdam van de overtocht in de Hazerswoudse
landscheiding, het plaatsen van een verlaat door
Aarlanderveen en het plaatsen van sluisdeuren
door Lopik en de boezemmeesters om water van
de Hoge Boezem onder Haastrecht op de IJssel
te kunnen afvoeren, door voorwaarden verhinderden of reguleerden. Een verlaat bood immers
de mogelijkheid tot doorgaande scheepvaart.‘25
Nog in 1692 ontstond een grote coalitie van
Dordrecht, Haarlem en Gouda met Delft en
Leiden, toen bleek dat Rotterdam expandeerde
bij Benthuizen. De laatste gezamenlijke acties
van de drie steden contra Delft rond de Leidsche
dam dateren van de jaren 1760-‘66.126
Alle verzet van Dordrecht, Haarlem en
Gouda nam niet weg dat in de tachtig jaar na
1492 het aantal mogelijke routes voor de ‘ongecostumeerde’ binnenvaart door Holland aanzienlijk was toegenomen. Aan het begin van de
opstand tegen Spanje had de vaart binnendoor
de volgende mogelijkheden:‘27
de sluis binnen Gouda
het verlaat in Gouda
de Hanepraaisluis
Goejanverwellesluis
de Woerdense sluis 129

breedte
14 v. 10 d,
14 v, 2 d.
16 v. 3 d.
13 v. 9 d.
14 v,

dieptel”
16% v,
16% v,
16 v,
12v. 6d,

Verder was er de Bilderdam, die meestal open
was. Alleen de duiker in de Leidsche dam stak
hierbij qua afmetingen schril af, met een breedte
van 10 voet 1 duim en een diepte van 14 voet 8
duim.130 Dit verhinderde niet dat er een frequent
scheepvaartverkeer was door en over de Leidsche dam. Bij een tarief dat bestond uit heffingen van kleine munten als stuivers, groten,
oortjes en penningen, moet een opbrengst uit de
overtochtsgelden zoals in de periode mei 157 lapril 1576 van ca. 1500 pond per jaar betrekking hebben op enkele duizenden passages per
jaar.“l Dergelijke aantallen moeten voor de
zestiende eeuw gewoon zijn geweest; in 1545
werd geconstateerd dat in tien jaar 20.000 schuiten binnendoor hadden gevaren zonder de verplichte route langs Spaarndam te nemen.‘32
De toename van de ‘ongecostumeerde’
binnenvaart valt ook af te leiden uit het herhaalde verbieden ervan; zowel in 15 19 als in 1553
vaardigde de overheid op verzoek van de Goudse en Spaarndamse tollenaars plakkaten uit met
verbod aan de schippers die tussen enerzijds
Antwerpen, Dordrecht en Bergen op Zoom en
anderzijds Amsterdam voeren, om van ‘uitwegen’ als de Bilderdam, Zevenhoven, de Heiligeweg en (alleen in 1553) Goejanverwellesluis
gebruik te maken. 133 De grote aktiviteiten in
Holland aan het einde van de vijftiende eeuw
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om de dammen door te graven en de vaarwegen
te verbeteren, stonden niet op zichzelf. Ook
elders was men hiermee bezig.
De Hollandse steden hebben jegens elkaar
vooral de politiek van de voldongen feiten gehanteerd. Dat geldt zowel voor het met geweld
vernielen van wat de een tot stand had gebracht,
als voor het met geweld vergroten of openen
wat de ander gesloten of klein wilde houden. De
grafelijke landsoverheid en de Staten speelden
daarbij een partijdige rol, door te kiezen voor
het behoud van de oude voorschriften en regelingen. Pas na 1795, als de privileges zijn afgeschaft en er een overheid komt die niet alleen
uitgaat van het algemeen belang maar dat ook
weet op te leggen, kwamen er grote veranderingen.
De gevolgen van de strijd om de binnenvaart
zijn thans nog herkenbaar: de Gouwe is binnen
midden-Holland de belangrijkste noord-zuidverbinding gebleven, al gaat zij dan nu buiten de
stad Gouda om, de Rotte is nooit een scheepvaartverbinding geworden en Leidschendam
heeft een sluis, die zo smal is dat er nog steeds
nauwelijks vrachtvaart tussen Delft en Leiden
mogelijk is.
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