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tionale Commissie voor stedengeschiedenis geschiedenis van dit gebied. vóór  de periode
het plan op historische stedenatlassen te
vervaardigen. Deze atlassen - volgens
dezelfde opzet vervaardigd - bestaan uit een
inleidende tekst en verschillende kaarten
waaruit de ruimtelijke ontwikkeling van
diverse Europese steden tot uitdrukking komt.
Er wordt getracht een antwoord te geven op
de vragen: waarom ontstond de stad op haar
huidige locatie, waar ligt de oudste kern, hoe
oud is deze kern, in welke etappes heeft de
stad zich ontwikkeld en hoe is haar huidige
structuur te verklaren? In samenwerking met
de Technische Universiteit Delft, werkt de
vakgroep middeleeuwse geschiedenis van de
Universiteit van Amsterdam aan de
Nederlandse aflevering van deze atlas.
Inmiddels zijn de delen Haarlem, Amersfoort,
Zutphen en Kampen verscheneni).  In een aan
de Historische atlas voor Nederland
toegevoegde colofon, waarin steden worden
opgesomd waarvan in de komende tijd een
atlas moet verschijnen, bevindt zich ook
Gouda, Daar de stand van het onderzoek naar
de ruimtelijke Ontwikkeling van Gouda nog
niet ver genoeg gevorderd was om tot de
vervaardiging van een Gouds exemplaar van
de stedenatlas over te kunnen gaan, poogt de
schrijver dezes  dit onderzoek te continuëren,
In dit artikel zullen enkele resultaten van dit
onderzoek uit de doeken worden gedaan We
beperken ons daarbij tot de
ontstaansgeschiedenis van Goudaz).

Om te kunnen verklaren wanneer en
waarom Gouda aan de Gouwe-monding
ontstond, dienen we ons te verdiepen in de

der grote ontginningen, die hier rond 1100
een aanvang namenzb),  mogen we ons het
rivierengebied voorstellen als een uitgestrekt
veenmoeras doorsneden met rustig
stromende, meanderende en nog onbedijkte
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rivieren. De rivieren deponeerden in hun
directe omgeving klei en zand. Bij hoge
waterstanden geschiedde dit ook dieper het
veen in. Dit proces zien we weerspiegeld in
de bodemkaart. Ver van de rivieren bestaat de
bodem uit een zuiver veenpakket, dat dichter
naar de rivieren toe steeds meer vervuild
raakt met fluviatiele sedimenten. UiteindeIijk
bestaat de bodem bij de rivieren geheel uit ”
zand en klei: de stroomrug van de rivier.

verlaging van de grondwaterstand in het
Hollands-Utrechts veengebied tot gevolg.
Wanneer men echter water onttrekt aan het
veen klinkt het in, als een spons die uitdroogt
en kleiner van omvang wordt. Bodemdaling
was het gevolg. Hierdoor kwam het veen, dat
van nature  hoog lag, lager te liggen met alle
nadelige gevolgen voor de afwatering van
dien. De afwatering via de Gouwe naar de

-

Buiten de stevige, droge oevers van de
rivieren was bewoning in dit gebied
onmogelijk. Dat aanvankelijk alleen hierop
enige nederzettingen lagen blijkt uit het feit
dat alle oude parochiekerken in het latere
dekenaat “Tussen IJssel en Lek” gesitueerd
zijn langs de rivieroevers3).

Ook Gouda ligt op een oeverwal. Echter
niet op die van de hoofdstroom de IJssel,
maar op die van de zijrivier de Gouwe4).
Duidelijk is dit te zien aan de structuur van
de stad: zij strekt zich uit langs de boorden
van de Gouwe, waaraan zij dan ook haar
naam ontleent, Een ontwikkeling aan deze
zijrivier was eerst mogelijk, nadat het
omringende land in cultuur gebracht was.
Immers, een stedelijke nederzetting in “the

. IJssel werd bemoeilijkt, die in noordelijke
richting begunstigd. En zo vernemen we uit
een oorkonde d.d. 1244, dat het ambacht
Poeliën -gelegen ten zuiden van Boskoop- het
recht krijgt van de Hollandse graaf om via de
Gouwe af te wateren op de Rijn6).  Vóor 1244
moet de Gouwe dus doorgetrokken zijn tot
aan de Rijn. Dit betekent ook, dat voór  die
tijd geen handelsschepen door de Gouwe
hebben gevaren. We mogen de ontwikkeling
tot handelsnederzetting derhalve na ca. 1244
stellen.

middle of nowhere” laat zich niet denken. Er
zijn altijd één of meerdere gunstige factoren
aanwezig op de plek waar een nederzetting
gesticht wordt, dit mogen we gerust als een
“Conditio sine qua non” bij het ontstaan van
nederzettingen bestempelen. Te denken valt
aan een gunstige ligging in een landbouw-,
gebied, waardoor een nederzetting met een
markt- of centrumfunctie ontstaat. Een andere
mogelijkheid is een gunstige ligging aan een
verkeersader, waardoor een handelsplaats
ontstaat. .

Het ligt voor de hand de gunstige ligging
aan de scheepvaartroute tussen Rijn en 1Jssel
aan te wijzen als de ontstaansfactÖr  van
Gouda. Toch blijkt. deze verbinding er niet
altijd geweest te zijn. E& oogopslag op de .
kaart toont ons, dat het kaarsrechte gedeelte
ten noorden van Boskoop van de rivier niet
natuurlijk is, meerdere auteurs hebben hier
reeds op gewezens).  Ook de huidige
riviermonding, de Haven, is een artificieel
element. Deze kunstmatige veranderingen in
de loop van de Gouwe zullen mede onder
invloed van de afwateringsproblematiek van
dit gebied zijn ontstaan. Dit kwam deels door
de ontginning van het veengebied -om het
veen te cultiveren moest men het ontwateren
d.m.v. gegraven sloten die loosden op de
rivieren- deels door het ontstaan van de
Zuiderzee in de loop van de 13e eeuw. Het
ontstaan van deze binnenzee had een

In het stroomgebied van de 1Jssel  en de
Gouwe was de bisschop van Utrecht
aanvankeliik de landsheer. De jurisdictie en
het vruchtgebruik van de grond heeft hij
echter al vroeg geschonken aan het kapittel
van Oudmunster. In 1122 bevestigt de Duitse
keizer Hendrik V Oudmunster in haar
bezittingen in de gouw “Tussen IJssel en
Lek”?.  Kort voór  1100 moet men benoorden
Haastrecht begonnen zijn het veen te
ontginnen vanaf de reeds bewoonde
rivieroeverm).  Dit ontginningsgebied, later het
land van Stein geheten, zal in etappes in
cultuur zijn gebracht. Het oostelijk deel is
eerder ontgonnen dan het westelijk deel. Zo
is op de topografische kaart te zien, dat de
Tiendeweg tussen Stein en Willens een
caesuur vertoont. Tevens ligt daar een
driehoekige restontginning: bewijzen voor een
ongelijktijdige ontginning. Toch heeft het wèl
altijd één gebied gevormd dat zich uitstrekte
van de Wierikke  tot aan de Gouwe, In 1325
geeft de toenmalige bezitter namelijk zijn
visrechten in dit gebied in leen uit en deze
rechten blijken te gelden van de Gouwe tot
aan de Wierikke!a).
Ook naar het noorden toe, dieper het veen in,
is in fasen ontgonnen. Zo werd ‘s-Graven-
broek pas in 1298 door de Hollandse graaf ter
ontginning uitgegeveng).  Misschien is de
Tiendeweg de kade van de eerste ontginning
geweest die het overtollige veenwater aan het
nog onontgonnen gebied ten noorden hiervan,
moest keren. In het westen was de Gouwe de
begrenzing van dit ontginningsgebied. Zoals
gezegd was dit niet de Haven. Uit nader
onderzoek is gebleken dat de gracht van de
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Spieringstraat de oorspronkelijke loop moet
zijn geweest.
In twee oorkonden, respectivelijk  van 1335 en
1362, wordt deze waterloop nog Gouwe
genoemdic).  Bovendien blijkt in het gebied
ten oosten van de Haven verhoudingsgewijs
veel fluviatiel materiaal in de bodem te zitten. I

Nu klinkt klei heel wat minder in dan veen;
op de hoogtekaart zien we dan ook dat dit
stadsdeel heel wat hoger ligt dan de overige
deler+).

-.- ‘

ontgonnen land langs de Gouwe”. 12).  In een
oorkonde d.d. 1289 wordt als oostgrens van
dit gebied, Broek geheten, de “Siitwendam,
waar nu Willem de Witte woont”
genoemdIs).  Deze familie de Witte, die
overigens verwant blijken te zijn aan de heren
Van Gouda en later verschillende \
bestuursfuncties in de stad vervulleni4),
bezitten ook in de 14e eeuw nog land aan
deze zijdwinde of kadeis).  Uit latere bronnen
blijkt deze zijdwinde door of langs de polder
Oude Gouwe te lopen. Met deze kade zal dus

uitleg ten nÖorden  van de Tiendeweg ontbrak
deze. Althans, de Gouwe lag hier een stuk
westelijker. In plaats van met de loop van de
Gouwe mee te gaan en zo de ontginning naar
het westen op te schuiven, heeft men een
kunstmatige kade aangelegd om een recht-
hoekig ontginningsgebied te verkrijgen: de
Kleiweg.

die door dit land loopti6),  Niet alleen een
patriciaats-familie blijkt langs de Kleiweg
buiten de stad een huis te bezitten. In 1315
oorkonden de schepenen van Gouda, dat het
vollersambacht een rente van 3 schellingen
Hollands per jaar op een erf tussen de “Oude
Ree ende  Gherartsweghe up den uterste akker
up die nortsijde” schenkt aan de St.-
Janskerki7).

Het land ten westen van de Kleiweg werd
in 1139 ter ontginning uitgegeven. In dat jaar
schonk bisschop Andries van Kuijk aan het
kapittel van Oudmunster de tienden, tijns en
wereldlijkgerecht van het “kortelings

In latere hand is toegevoegd:
“buijten Kleiweghspoort over de -Oude-
Goude”ia).Nu is de Oude Goude de huidige
graaf Florisweg. We dienen dit erf dus ten
noorden van deze weg te zoeken.
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In 1336 en 1341 vernemen we,van  een huis daglicht te staan wanneer we het register van
van Diederick die Priker,  gelegen aan het de kruistochttienden, die in het bisdom
einde van de Kleiweg “op de hoek van de Utrecht geheven werden in de jaren
Kerkweg”i9).  Naast enige bebouwing schijnt 1275-1280, er op na slaan. Onder het jaar 1280
langs de Kleiweg dus ook een kerk gelegen te wordt vermeld dat een zekere Jacobus
hebben; de naam van de weg wijzen hier op. “sacerdos de Gouda” over twee jaren 50
Aangezien de Kleiweg aanvankelijk de kade schellinger Hollands aan kruistochttienden
voor de polder Oude Goude was, liep zij tot opbrengtz?. Sacerdos betekent hier zeker
aan haar “uterste  akker”. Dit is het punt pastoor. Er wordt in het register namelijk een
waarop de Kleiweg naar het westen afbuigt. duidelijk onderscheid gemaakt tussen kerken
Dit noordwestelijk gedeelte van de Kleiweg en pastoors (presbyter/sacerdos)  enerzijds en
zal pas gemaakt zijn toen Bloemendaal werd kapellen en kapellaans (capellanus) anderzijds.
ontgonnen, op het einde der 13e eeuw20). Dit betekent, dat er in elk geval reeds in 1279
De naam Kerkweg  brengt ons op de bekende een parochiekerk te Gouda moet hebben
oude lokale overlevering dat de parochiekerk gestaan. Nu is het opvallend dat de inkomsten
van Gouda eertijds buiten de stad lag21).  In
1569 liet het stadsbestuur deze overlevering

uit de parochie Gouda in de posten van de
voorgaande jaren ontbreken. Twee jaren

optekenen uit de mond van enkele stokoude eerder worden echter wel de inkomsten uit
lieden. Deze verklaarden dat zij van hun Bloemendaal vermeldz*).  Dit bracht Nuller tot
ouders hadden vernomen, dat een half de veronderstelling dat de parochiekerk van
kwartier ver gaans buiten de stad een plaats de polder Bloemendaal verplaatst werd naar
lag genaamd het Oude Kerkhof (waar) de stad29).  Volledigheidshalve zij opgemerkt,
“gestaen  heeft die oarochiekercke deser  stede dat de naam van de late ontginning Bloemen-
alwaar daal spoedig ook gebruikt werd voor de
stonde Oudere polders Broek en Oude Goude,

D e .og met oftewel voor het gehele gebied dat omsloten
eigen ogen gezien nennen. noewer w e werd door de Omloopkade. In elk geval maakt
natuurlijk uiterst kritisch tegenover deze late het register duidelijk dat er in 1280 zeker een
optekening moeten staan, blijkt de inhoud parochiekerk in de stad stond en dat deze
niet te min ondersteuning te vinden in andere kerk misschien tussen 1278 en 1280 naar de
bronnen. In het stedelijk archief bevindt zich stad werd overgebracht. Is een dergelijke
een kaart uit de 16e eeuw van bovengenoemd theorie aannemelijk?
kerkhof, waarop vermeld staat: “leggende in \ We keren terug naar de nederzetting aan de
Blornmendael an die Kleiwegh’)z3).  De exacte Gouwe-monding en komen tot een afronding,
ligging van dit kerkhorf is na te gaan met In 1272 krijgt Gouda stadsrechten van graaf
behulp van de gemeente-atlas van Kuyper. Floris V. Een belangrijke vraag is nu: wat
Deze geeft naast de afstand in mijlen op zijn stelde Gouda in die tijd voor? Indien de
kaart de afstand in kwartieren gaans aanz4). “stad”, namelijk in die tijd reeds een
Passen we de helft van deze afstand op de aanzienlijke nederzetting was, is het
kaart van Kuyper af, dan bereiken we precies uitgesloten dat er toen geen parochiekerk
de plaats waar de Kleiweg afbuigt naar het stond. Aanwijzingen voor de omvang van
westen: de noordelijke grens van de Gouda in 1272 zijn uiterst schaars en dateren
ontginning Oude Gouwe! Op de topografische veelal uit latere tijd. Allereerst is daar de
kaart van 1936 (blad 38A) staat hier zowaar clausule in het stadsrechtprivilege betreffende
nog een begraafplaats aangegeven. Is dit een de heervaart. De graaf bedingt dat de stad
opvolger van de oude dodenakker? In elk hem moet dienen met 5 man in het grafelijk
geval bestond het kerkhof nog in 1603. Op 5 heerjo).  Dat is nu niet bepaald een
mei van dat jaar kondigt het stadsbestuur een indrukwekkend aantal als we dit vergelijken
verbod af om aldaar etenswaren te met wat andere steden op de been moesten
verkopen25).  Er werd daar blijkbaar van brengen in tijd van oorlog31),  De stad zal dus
oudsher een kermis gehouden. niet veel groter zijn geweest dan een dorp.

Er blijkt een connectie te bestaan tussen de Deze stelling wordt ondersteund door het
St.-Janskerk in de stad en dit kerkhof er beeld wat we krijgen van de bebouwing uit de
buiten. De kerk blijkt hier land te bezitten, vroegste stedelijke oorkonden uit het begin
bovendien had zij recht op een bede die op van de 14e eeuw. De bebouwing ligt praktisch
het kerkhof geïnd werdze).  Vond er tijdens de geheel langs de Gouwe, -op de droge
kermis ook een processie plaats naar het oeverwallen wat de gunstigste dus vroegst
Oude Kerkhof? De connectie tussen de St.- bebouwde plek van de stad moet zijn
Jan en het kerkhof komt in een interessant geweest- en de Haven, het economisch
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centrum van de stad. Pas na 1335 wordt de
stad aan de westzijde uitgebreid met de
Keizerstraat, In een oorkonde van dat iaar
wordt “Jan onser  Clerk van der Goude”door
de stadsheer Jan van Beaumont beleend met
het terrein waar thans de huizen van de
Keizerstraat liggen. Uit de oorkonde blijkt
ondubbelzinnig dat ten westen van de

eindelijk haar bijzondere positie in een
juridisch statuut weet vast te leggen. Het dorp
aan

Peperstraat, toen nog Boomgaardstraat

de Gouwe-monding moet het lange tijd
met een kapel hebben kunnen doen.

Hierboven merkten we op dat de Gouwe
pas in de eerste helft van de 13e eeuw werd
doorgetrokken tot de Rijn. Hiervoor ontbrak
de factor van een economisch gunstige ligging

I
-- -
als (

geheten, en ten zuiden van de huizen langs
Mstaansprikkel. De ligging van de

ontginningsnederzetting aan de Kleiweg
de Hoge Gouwe in 1335 nog geen huizen temidden van rijke landbouwgronden zal veel
stonden32).  De eerste vermelding van een aantrekkelijker ,geweest  zijn. Enige jaren vóór
huis in de Keizerstraat dateert van 1340!33). 1244 moet de belangrijke noord-zuid
Uit een oude keur op de breedte van de verbinding tot stand gekomen zijn en werd de
stadsgrachten blijkt tot slot, dat pas rond 1340 Gouwe-monding plotseling van enorm
de stad een omvang had die paste binnen de economisch èn strategisch belang. In 1272
grachten Raam, Turfmarkt en de grachten probeert de Hollandse graaf hier nog eens
langs de Zeugstraat en de Spieringstraat34). extra vaste voet aan de grond te krijgen door
Uit dit alles mag de conclusie getrokken het kortelings ontstane en vlug expanderende
worde,n  dat Gouda in 1272 inderdaad niet veel dijkdorpje stadsrechten te verlenen. Pas rond
meer kan zijn geweest dan een dijkdorp langs ,128O  is het dorp zo in belang toegenomen dat
de Gouwe en de Haven. De verlening van de oude parochiekerk aan de Kleiweg

verplaatst wordt. naar de stad in onkomst.
De nieuwe 5 stad aan de Gouwe heeft zo’n
aan1 trekkingskracht  uitgeoefend dat de
ontginnin&-iederzetti&  geheel van de kaart j” v----  -- ---- -- ---- 1S

verdwenen. Een translatie in optima forma,
mogen we wel stellen.

drs. Koen Buiskool

schpal  t :  sb.oa##

stadsrechten moet veeleer gezien worden in
het kader van een grafelijke politiek ter
stimulatie van de steden en gebiedsuitbreiding
ten koste van het Sticht. dan als de
schriftelijke neerslag van een gegroeide
situatie, d.-w.z. een reeds bestaande stad die

kaart  3.

/

!
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