HET OUDSTE
GOUDSCHE PRIVILEGE
(23 JULI 1272)

Overal in de wereld waar menschen in min of meer geordende
verhoudingen in een groep bij ·e lkaar wonen, zijn zij gehouden, zich
naar bepaalde regels te gedragen. De nadruk moet hierbij gelegd
worden op "min of meer geordende verhoudingen", omdat hierbij
het bestaan van een overheid wordt verondersteld, die voor de
handhaving van ·deze regels zorg draagt.
Tot in het jaar 1272 leefden de bewoners van het niet-ommuurde
vlek die Goude in hoofdzaak onder het recht van de streek. waarin
die Goude was gelegen.
In hoofdzaak, want er zijn aanwijzingen, dat het recht van
.der Goude reeds vóór 1272 eenigermate van dat van het omringende •
platteland afweek.
De streek, waarin die Goude lag, was het toenmalige NoordHolland, dat weer onderverdeeld was in de baljuwschappen Rijnland, Schieland en Delfland.
Van deze baljuwschappen zijn de grenzen niet meer nauwkeurig
bekend. Waarschijnlijk lag' die Goude op de grens van Rijnland
en Schieland. Het recht van de streek was van Friesch-Frankischen
•Oorsprong en aangepast aan de behoeften van een landelijke bevolking.
Al week d an het recht van der Goude van dat van de omgeving.af, het was echter nog geen stadsrecht.
Stadsrecht w erd eerst aan die Goude geschonken door graaf
Floris V bij het privilege van 23 Juli 1272 .
. Bij dit privilege kregen de inwoners van die Goude het recht
'hun woonplaats te ommuren. Dit was een groote bevordering, want
daardoor werd die Goude van vlek verheven tot poort, dat wil
zeggen om:muurde stad. Maar wat veel belangrijker was, die Goude
kreeg een stel rechten van denzelfden aard als reeds vroeger aan
.andere steden was verleend. Door deze ommuring en dit stel stadsrechten werd die Goude geheel losgemaakt uit het rechtsgebied,
waarin het was ,gelegen: het vlek 'werd een staat in den staat.
Het verleenen van •s tadsrecht beteekende echter niet, dat die
,Goude een compleet stel wetten kreeg. Zoover was men in dien
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tijd nog niet. De graaf verleende bij het privilege van 1272 slechts
een aantal rechten, terwijl hij tegelijk een aantal verplichtingen
oplegde. Daarnaast -g af hij de straffen aan; die bij bepaalde strafbare feiten moesten worden toegepast.
De voornaamste van de door den graaf verleende rechten, het
eigenlijke stadsrecht, was het aan Schou't en Schepenen verleende
recht om "keuren" te maken. De schout vervulde in de stad de
functies van Officier van Justitie en Commissaris van Politie tegelijk, terwijl de schepenen he't best zijn te vergelijken met onze tegenwoordige wethouders. Keuren vertoonen groote overeenkomst met
onze tegenwoordige gemeenteverordeningen ; ze grepen alleen veel
dieper in het dagelijksch leven in.
Schout en schepenen waren behalve stedelijke we'tgevers . ook
rechters. Bij hun rechtspraak hielden zij dan rekening met de door
den graaf vastgestelde strafbepalingen, met de door hem zelf gemaakte keuren en met het gewoonterecht. Ten slotte pasten zij
ook het recht van het omringende platteland toe, w:anneer dit niet
in strijd kwam me't de strafbepalingen, de keuren en het gewoonterecht van de stad.
Wisten schout en schepenen in een ·moeilijk geval heelemaal geen
raad, dan was hun door het privilege vergund zich tot hun collega's
te Leiden te wenden, met het verzoek om voor hen een beslissing
te nemen.
He't privilege nu begon met de vermelding van het gebied, waarvoor het zou gelden. De graaf drukte dit aldus uit, dat de "vrijheid
van der Goude" een gebied zou beslaan, dat drie honderd en vijftig
gaerden" lang en drie honderd en vijftig "gaerden" breed was.
Waar deze "vrijheid", het rechtsgebied van der Goude, zou komen
te liggen, zei hij niet. Toch hebben wij eenig houvast. Het eene
uiteinde van de lengteas zou liggen halverwege de breedte van den
IJsel, terwijl deze as zich zou uitstrekken "opwaerts te Brouckwaert".
Hieruit blijkt, dat ten Noorden van de IJsel een "broek" lag, een
moeras. De herinnering daaraan is nu nog bewaard in den naam
van den " Broek~g" bij den Moordrechtschen Tiendeweg.
Voor oude Gouwenaars bestaat er nog een andere herinnering
aan dit moeras. Tot ongeveer het jaar 1870 werd Gouda
.aan de noordwestzijde begrensd door de gemeente "Broek cum
.annexis". Deze gemeente sloot zoo dicht aan het bebouwde deel van
Gouda aan, da't zelfs ons station hierin lag. Een bebouwde kom
was er in deze gemeente niet. Het secretarie was in Gouda · geves2
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tigd, althans de laatste lotingen voor de Nationale Militie uit
Broek hebben in het jaar 1869 geloo't in een kamer van de herberg
met logement op den hoek van de Kerksteeg. Voor deze
herberg is later in de plaats gekomen de tegenwoord ige winkelzaak van den heer van der Land.
Het wioord "gaerde;, is een ander woord voor "roede" . Met
.,gaerde" wordt zoo goed als zeker " Rijnlandsch e roede" bedoeld,
Waa r een Rijnlandsche roede een lengte heeft van 3 M. 77 c.M.,
w as het rechtsgebied van Gouda dus een vierkant van ongeveer
1300 bij 1300 M. Dit vierkant besloeg een grootere oppervlakte
dan het gebied, dat voor ommuring in aanmerking kwam. De reden
hiervan wa s dat het stadsbestuur ook wat te zeggen wenschte te
hebben in het gebied, dat onmiddellijk bij de muren a ansloot. Bovendien ·was er nog dit voordeel aan verbonden, dat bij een uitbreiding
van de stad het bij te bouwen deel al tot het rechtsgebied behoorde, zooda t drt niet opnieuw bij afzonderlijk privilege bij dit
gebied behoefde te worden gevoegd. Ook hierop diende wel te
worden gelet, want de graven lieten zich voor de door hen verleende privileges flink betalen.
De voornaamst e bepaling van het privilege was, dat de poorters
van der Goude dezelfde rechten kregen als de poorters van Leiden
reeds in 1266 hadden ontvangen. Volkomen gelijk waren het
Goudsche en het Leidsche .recht echter niet. Enkele afwijkingen van
het Leidsche recht werden in het privilege zelf aangegeven , terwijl
andere uit de omstandighe den voortvloeide n.
Wanneer men de verschillend e bepalingen van he't privilege
indeelt in rechten , verplichting en en strafbepalin gen, dan blijken
de rechten de volgende te zijn:
In de eerste plaats werden de poorters van die Goude vrijgesteld
van alle belastingen, die door den graa f werden geheven, met één
uitzondering . De eene belasting, die wel moest worden betaald,
werd om d e twee jaar geïnd en droeg den naam van "bottinge".
De "bottinge" was vroeger - la ng voor 1272 - een beta ling
geweest voor de diensten, die de graaf als rondreizend rechter aan
de bevolking bewees. Op v erschillende plaatsen in zijn graafschap.
had de graaf in vroegere tijden, wanneer de omstandighe den dit
noodig maakten, rechtszitting of "ding" gehouden. Een dergelijke
zitting, die hiertoe uitdrukkelijk moest worden uitgeschreve n, heette
ter onderscheid ing van de zittingen op bepaalde tijden een " geboden.
ding" of "bodthing". De kosten hiervan moesten door de bevolking;
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van het berechte gebied worden g·e dragen. De hiervoor op te
brengen gelden kregen toen ook den naam van "bottinge". Toen
echter het geboden ding verdween, bleef de "bottinge" bestaan en
werd een vorm van belasting.
Het hierboven genoemde recht van vrijdom van alle belastingen
gold echter alleen voor de poorters. En evenmin als een vreemdeling,
die zich tegenwoordig in ons land vestigt, zonder meer Nederlander
wordt, werd hij bij vestiging in die Goude in den ouden tijd poorter.
In de meeste steden kon men slechts poorter worden na daar gedurende zekeren tijd, meestal een jaar en zes weken, te hebben
gewoond en na betaling van een zekere som gelds.
Uit den aard der zaak zag de graaf niet graag, dat iemand uit
zijn gebied, die geen vrijdom van belasting had, poorter werd.
Want daardoor werd het aan'tal belastingplichtigen weer verminderd. Vandaar dat hij bepaaalde, dat geen "schotboortige", d.w.z.
onvrije zich in de stad van der Goude mocht vestigen, daar een
huis bouwen en van de stadsrechten genieten, voordat ook hij zijn
'toestemming had verleend. En deze toestemming gaf hij slechts,
wanneer een deel van het geld, dat de schotboortige voor zijn
poortersrecht aan schout en schepenen betaalde, aan hem werd afgestaan. Op deze wijze zorgde de graaf, dat zijn vermindering van
inkomsten uit de belasting langs anderen weg werd goedgemaakt.
Een tweede recht, dat de poorters van der Goude verwierven,
was vrijdom van de grafelijke t~llen in het graafschap Holland
en Zeeland voor hun persoon, hun eigen schepen en hun eigen
goederen. Voor den Goudschen handel was dit voorrecht van veel
belang.
Het verreweg belangrijkste rech't was echter het hierboven reeds
besproken recht om "keuren" te maken. In aansluiting hiermede
beloofde de graaf bovendien, dat hij een schepen, die voor de stad
onnu't bleek te zijn, zou afzetten.
In verband met hun taak als rechters, stond hij schout en schepenen toe - zooals reeds is vermeld - om in moeilijke gevallen aan
de Leidsche schepenbank te verzoeken voor hen vonnis te wijzen.
T egenover de rechten stonden een reeks verplichtingen, die bijna
alle ten behoeve waren van de beurs van den graaf.
Zoo moest de stad, wanneer de .graaf zijn opwachting bij den
keizer ging maken, en dus blijkbaar geld noodig had voor reis- en
verblijfkosten en nieuwe kleeren , telkens 10 pond Hollandsch
betalen.
Het is niét eenvoudig om naar onzen tegenwoordigen maatstaf
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de waarde van dit bedrag te berekenen. Ongeveer 160 jaar na het
verleenen van het privilege w:as 10 pond Hollandsch he't loon, dat
een timmerman of metselaar in vijf weken verdiende. Wanneer men
in aanmerking neemt, dat de levensstandaard vroeger veel lager
was dan tegenwoordig en dat het geld steeds door in waarde is
verminderd, dan zal 10 pond Hollandsch zeker geen grooter waarde
vertegenwoordigen dan 150 gulden.
De stad moest eveneens 10 pond opbrengen, wanneer de graaf.
zijn zoon of zijn broer tot ridder werd geslagen of in het huwelijk
trad. Hetzelfde bedrag moest worden opgebracht, wanneer de graaf
zijn dochter of zuster uithuwelijkte.
Een andere verplichting, aan de stad opgelegd, gold niet tegenover den graaf zelf, maar tegenover diens erfgenamen en latere
opvolgers. De stad moest aan den erfgenaam of lateren opvolger
een vat wijn geven, wanneer deze zijn zegel aan het privilege
hechtte.
De laatste verplich'ting was van militairen aard. In geval de
graaf ten oorlog trok, moest de stad op haar kosten vijf man in
het veld brengen. Maar verder dienden deze vijf man dan voor
rekening van den graaf en werden door hem gevoed en van soldij
voorzien.
Tenslotte gaf de graaf aan de stad voor de ernstige misdrijven
een zeer verkort we'tboek van strafrecht, met enkele aanwijzingen
voor de te volgen procedure.
Deze strafbepalingen vormen het merkwaardigste deel van het
privilege, omdat ze een beeld geven van de ruwheid van die tijden
en tevens wijzen op merkwaardige gebruiken, dig omstreeks 1272 in
die Goude in onbruik begonnen te geraken:·
Op moord, roof. diefstal of een misdaad van soortgelijken aard,
stond bij betrapping op heeterdaad de doodstraf.
Werd iemand bij niet-betrapping op heeterdaad, aan een van
deze misdrijven schuldig bevonden, dan werd hij in overeenstemming van den ààrd van het misdrijf gestraft.
Maar hij had in dit geval meestal he't recht door het afleggen
van een eed zijn onschuld te bewijzen. Deze zuiveringseed is, zeer
terecht, uit het tegenwoordige strafrecht verdwenen. Toch leeft
de gedachte aan den zuiveringseed bij velen nog to't op den huidigen
dag voort. Herhaaldelijk komt het nog voor, dat iemand betuigt, dat
hij er een eed op W'il doen, dat hij onschuldig is.
Dat de zuiveringseed een verzachting van de toenih; ligen zeden
' r
be'teekende, is af te leiden uit de bijvoeging, dat voof ta111\ niemand
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meer · verplicht kon worden zijn onschuld door een "kamp" te
bewijzen.
Het was namelijk in Rijnland en Schieland ten tijde van het
privilege gewoonte, dat iemand, die op ernstige gronden van een
misdaad werd verdacht, zijn onschuld alleen kon bewijzen door in
een gevecht met een door den graaf aangestelden vech'tersbaas,
een "kemp", de overwinning te behalen.
In die Goude werd nu dit gebruik, dat vooral menschen van
zwakken lichaamsbouw fataal was, afgeschaft. Op het platteland
rondom die Goude bleef het nog to't in de ! Se eeuw bestaan.
De andere misdaden, waartegen de graaf straf bedreigde, waren
in hoofdzaak verschillende soorten van mishandelingen. Daarvoor
stelde hij nu een straftarief vast, dat ter wille van de curiositeit
hieronder volg't:
Voor iemand schandelijk be- · 2 schellingen boete en 2 schel
lingen schadeloosstelling aan den
lasteren
beleedigde
Voor huisvredebreuk

5 pond boete.

Voor trekken aan iemands haar
en voor iemand slaan met een
stok of knods

2 pond boete en een schadevergoeding aan den mishandelde,
waarvan de grootte doQr de
meerderheid van schepenen werd
vastgesteld.

Voor het toebrengen van een
wond van een bepaalde afmeting, een zoogenaamde "matewonde", bij betrapping op
heeterdaad

Verlies van de hand.

Voor hetzelfde misdrijf zonder
betrapping op heeterdaad

2 pond en 2 schellingen boete en
een schadevergoeding aan den
gewonde van 2 schellingen.
Was de wond grooter dan
een "matewonde" dan werden
boete en schadevergoeding naar
rato verhoogd . .
De verdachte werd niet gestraft, indien hij den zuiveringseed aflegde.
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Voor het afslaan van iemands
vinger

2 pond en 2 schellingen boete.

Voor het uitkrabben van iemands
oog of het afkappen van een
hand, voet of arm

10 pond boete.
De rechtbank stelde bovendien
de schadevergoeding vast, die
aan .den verwonde moest worden
betaald.

Uit dit tarief van straffen blijkt duidelijk, dat diefstal vroeger
als een veel ernstiger feit werd beschouwd dan het afkappen van
iemands hand.
Aan de hierboven genoemde strafbepalingen verbond de graaf
bovendien nog, d;it een poorter van der Goude, die in de stad voch't,
niet buiten de stad voor den rechter kon wiorden gebracht.
Ditzelfde beginsel leeft nog steeds voort in den rechtsregel. da't
niemand van zijn eigen rechter kan worden afgetrokken.
De merkwaardigste bepaling uit dit stel van strafrechterlijke
regels was echter, dat een poorter van der Goude, die iemand binnen
het rechtsgebied van de stad mishandelde - al was deze mishandeling van nog zulk een ernstigen aard - niet gèvangen kon worden
·gezet, wanneer hij een borgtocht stelde van 10 pond of wanneer
zijn eigendom op minstens 10 pond werd geschat. Deze gunstige
bepaling gold echter alleen "alsoo lange als den man den adem
binnen heeft". Met andere woorden, de misdadiger kon zich op
dit voorrecht niet meer beroepen, zoodra de mishandelde den
laatsten adem had uitgeblazen.
De graaf huldigde hier duidelijk den stelregel: ..Zalig zijn de
bezitters".
Er is nog een bepaling in het privilege, die afzonderlijk dient
te worden besproken, omdat ze een misdrijf be't reft, dat wij tegenwoordig niet meer kennen, het "weigeren van vrede".
Het weigeren van vrede stond in verband met een oud gebruik,
het "vrede leggen" dat reeds gold ten tijde van Karel de Groote.
Wanneer bijvoorbeeld twee personen op straat aan het vechten
waren en de schout werd er bij gehaald, dan legde deze de beide
ruziemakers voor een zekeren tijd een "vrede" op. De beide vechtende partijen moesten d9-n dadelijk met vechten ophouden en zich
bij handslag tegenover den schout verbinden, dat zij "dien vrede
gaven". Vervolgens moesten zij dan dadelijk elk naar hun eigen
huis gaan en m.och'ten zich gedurende het tijdvak van den "vrede"
niet op straat vertoonen. lntusschen werd dan het geschil. dat tot

23

de vechtpartij aanleiding had gegeven, langs den weg van rechten
of door verzoening beslech't.
Nu -g ebeurde het wel, dat de partijen of een van hen, zich niet
aan het bevel van den schout stoorden en weigerden bij handslag
vrede te geven. De partijen of de eene partij maakten zich dan
schuldig aan "weigering van vrede". Werd deze weigering geconsta'teerd door twee schepenen, dan was de daarop door den graaf
gestelde boete 10 pond.
Dit misdrijf werd blijkens de strafmaat, die even groot was als
bij uitkrabben van een oog of afkappen van een hand, voet of arm,
als van zeer ernstigen aard beschouwd.
Voor de vaststelling van hel weigeren van vrede waren echter
drie man noodig, n.l. . de schout, die den vrede "legde" en ·twee
schepenen.
Dit privilege, dat zonder twijfel op verzoek van de inwoners van
die Goude is verleend en door hen in overleg met den graaf is
vastgesteld, moet worden beschouwd als een eerste poging van die
inwoners om hun stad zelfstandig te maken. Geheel zeker, dat
deze poging zou gelukken, wiaren . ze echter niet. Anders hadden
zij zich niet door den graaf de navolgende belofte latl,!n geven, die
gevoegelijk als de sluitsteen van dit privilege kan worden
beschouwd:
"Wanneer de zeven schepenen wegens hun rechtspraak of
wegens een rechtvaardig vonnis zich eenige vijandschap op den hals
halen, zal IK hen beschermen."
De historie heeft echter bewezen, dat deze poging tot zelfstandigheid is gelukt. De stad van der Goude heeft zich to't een welgefundeerden staat in den staat ontwikkeld en is als zoodanig ruim
vijfhonderd jaar blijven bestaan.
Eerst met de Bataafsche republiek is aan deze roemrijke onafhankelijkheid een einde gekomen.
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