
GESCHIEDENIS DER 
HAASTRECHTSCHE BRUG TE GOUDA 

Deze brug ligt even ten oosten der stad Gouda over den 
Hollandschen IJsel. ( Zie plattegrond op blz. 2). 

De naam wijst op Haastrecht, welk dorp er even,wel omstreeks 
1 K.M. · van verwijderd is. In het onderstaande zal het ontstaan 
van den naam van de brug verklaard worden. 

Het veer over den IJsel te Haastrecht is zeer oud. Reeds in 
1101 wordt · Fredericus van Havekesdrecht genoemd 1) en in 
1155 leeren wij ook den naam van zijn vader, n.l. Gerardus van 
Havekesdrecht kennen 2). 

De naam Haastrecht bevat in zijn laatste deel de aanwijzing. 
dat er een veer bestond. 

Het gebied der villa Haastrecht strekte zich uit langs beide 
oevers van den IJsel. Het geheele gebied behoorde aan de 
Proostdij van Oud-Munster te Utrecht, die er de heeren van 
Haastrecht mede beleende. Na het uitsterven van hun geslacht 
en van de aanverwante van der Lede's, had in 1316 het verlij 
plaats aan Heer Jan van Arkel, · doch alleen van het gebied ten 
zuiden van de IJ sel i;). Het .deel van Haastrecht ten noorden der 
rivie~ kwam in 1306 in hattden van Margaretha van der Goude, 
dochter van Sophia van der Goude 4). De dochter huwde met 
een Limburgsch edelman. Arnoud of Arnold van Stein. Dit huwe
lijk had plaats voor of in 1314. Deze heer gaf den naam aan 
zijn leen, dat voortaan het land van Stein zou heeten. Door de 
splitsing van het Haastrechtsche gebied, werden ook de rechten 
op de rivier en op het veer verdeeld: half van Stein en half 
van Arkel. · 

In 1325 gaven Arnold, heer van Stein en zijn echtgenoote Jonk
vrouw Margriete "het halve veer tot Haestrecht ende de 
Visserye aldaer op d~n IJsel" in leen aan Diederick Aelrasch 5) , 

Walvis vermeldt, dat het genoemde veer "in leene de stad der 
Goude al van den jaare 1325 behoorde" H). 

De· zaak staat echter anders. 
In 1341 wordt als borg voor Jan, heer van. Arkel, o.a. genoemd 

.,Hair Dieric Aelras van Erkel, ridder" 7). 
Hoogst waarschijnlijk · werd deze in 1325 met het halve veer 
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beleend. Bijna tot zekerheid stijgt deze veronderstelling, als we 
lezen in Pouwels Tolnaers Rekeninge van den joncheer van Blois, 
1356.-1351: ,,Dat veerstallant tot Haestrecht, Pauwels, haren 
Dircszoen van Arkel, ten erfpachte 30 schelling holl." Deze be
leen!ing betrof ,blijkbaar het veerstalland met het veer sa!men. 
Nergens wordt in Blois' rekening gerept van de inkomsten van 
dit veer. Men zou slechts de opmerking kunnen maken, dat · de 
eigenaardige :bijnaam Alraes of Alrasch verdwenen is .. 

Ten slotte wil ik nog opmerken, dat Arnoud van Stein zijn 
rechten op het land van Stein verkocht aan Jan va.n Beaumont, 
in 1329 s), wiens kleinzoon Jan van Blois zijn erfgenaam werd 

In 1378 of 13.79 kocht de bovengenoemde Paulus van Haast
recht d.e heerlijkheidsrechten in zijn geboorteplaats van Otto, heer 
van Arkel. Daardoor kreeg Paulus ook de Arkelsé:he of zuidelijke 
helft van het veer in handen 9). 

Doch in 1396 werden zijn Hollandsche leenen hem ontnomen 
wegens "begane breuken en misdaad". Hij vertrok naar zijn 
goederen te Loon op Zand, .hem aangekomen van zijn vrouw, erf
dochter van den Heer van Drimmelen. 

· Het duurt tot 1407,. eer wij een nie,uweni leenman van het veer 
aantreffen, n.l. Roelof van Haastrecht, waarschijnlijk een zoon 
van Paulus 10) . 

In 1422 stierf Roelof en werd zijn zoon Wouter van Haastrecht 
met het veer beleend 11). · · 

Wat had Gouda met dat veer te maken? 
Jan van Blois werd in het Land van Stein opgevolgd door zijn 

broeder Guy van Chätillon. Na diens dood werd Jan de Bastaard 
van Blois er mee beleend. Zijn zoon, Jan van Blois van Treslong, 
kanunnik van Oud-Munster, verkocht zijn rechten op het Land 
van Stein aan de stad Gouda voor 2800 rij nl. guldens 12 ). 

Toen de regeering van Gouda de belangrijke opbrengsten. van 
het veer te Haastrecht leerde kennen, kwam bij haar het •; er
langen op, ook dat veer te bezitten. 

In 1457 den 25sten April keurde ·de graaf van Holland, Philips 
van Bourgondië, de overdracht goed door Wouter van Haastrecht 
aan Jan Woutersz. als sterf man voor der stede van der Goude 13). 
Deze transactie betrof het geheele veer te Haastrecht en de 
visscherij op den IJsel. te verheergewaden met een paar witte 
handschoenen. 

Nu geschiedde het in 1466, dat Karel van Charolais, zoon 
van Philips van Bourgondië en stadhouder van Holland, een reis 
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door zijn gê~est maakte, en met zijn gevolg het _veer te Haastrecht 
moest passeeren. Waarschijnlijk . heeft het overzetten van hem en 
zijn gevolg den ongeduldigen vorst te lang geduurd. Hij spoedde 
zich naar Gouda en beval _de stadsregeering, dat zij te Haastrecht 
een brug moest houwen. De heeren klaagden over de --. .groote 
kosten aan -dien brugbouw verbonden. Het baatte niet! Vader 
Philips keurde het bevel van zijn zoon goed, en dus waren die 
van Gouda verplicht g.e brug te Haastrecht te bouwen, .. boven 
de kerk". De zeilschepen moesten zonder vellen of neerleggen van 
masten er door kunnen varen 14) . 

_Het werd een ophaal-brug, waar Gouda één penning per persoon 
mocht heffen, en van wagens en dieren naar rato. Zoo ontstond 
de tol op deze :brug. 

Spoedig bleek de brug voor het verkeer een groote verbetering 
te zijn. 

Nog beter zou de brug aan haar doel beantwoorden, wanneer 
die vlak bij de stad kwam te liggen, overwoog de Goudsche 
regeering. Zij koos daarvoor een punt uit ten oosten der stad, 
doch nog binnen de vrijheid van Gouda, waar de rivier z.eer 
smal was door de groote uiterwaard aan de zuidzijde van den 
IJ se!. Maar... toen[ kwamen de Goudsche heeren in botsing met 
het privilege, dat de erfgenamen van Jan den Basterd van Blois 
bezaten. 

Laatstgenoemde was n.l. in 1408 door den graaf beleend met 
.,Dat veer ter Goude, te vetheergewaden met een rooden sperwer". 
Daarvoor had hij 220 Frans.s:he kronen betaald. In zijn leenbrief 
stond o.a., dat het ee~ ieder ver;boden w:as een ander veer of 
een brug over den IJsel te hebben, tusschen de kerktorens van 
Moordrecht en Haastrecht 15). 

En de te verplaatsen brug moest juist tusschen die twee torens 
komen! 

Er ontstond over deze zaak een hevig geschil met de erfgenamen, 
van wie Gerard Blois het hoofd was. 

In 1471 werd eindelijk een accoord bereikt, waarbij namens 
Karel ·den Stouten zijn raadsheeren Jan van Halewijn en Michiel 
de Wilde . .benevens de slotvoogd te Gouda als bemiddelaars 
optraden 16). 

Die van Gouda zouden de brug te Haastrecht afbreken en die 
dicht hij de stad weder opbouwen. Ter vergoeding der gemaakte 
kosten zou Gouda 14 jaren lang het voordeel en het inkomen der 
brug genieten, mits Gerard c.s. 100 leeuwendaalders 's jaars kreeg. 
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Het onderhoud der brug kwam gedurende deze termijn voor 
rekening der stad. Na afloop der 14 jaren zou· de brug aan Gerard 
en zijn mede-erfgenamen opgeleverd worden. 

Het veer voor de stad zou Gouda van de familie van Blois in 
erfpacht ontvangen yoor 125, later voor 127 leeuwen van 30 
stuivers het stuk, te betalen binnen Antwerpen jaarlix in die 
Pinxtermarct. Wilde de stad de erfpacht aflossen, dan . zou dat 
tegen den penning zoo getbeuren. 

· De familie van Blois en niet de stad zou tot zoo lang met het 
veer te Gouda beleend worden door de Grafelijkheid. 

Gouda heeft na 14 jaren de Haastrechtsche 'brug bij de stad 
echter gehouden. Waarschijnlijk viel het onderhoud tegen. De 
inkomsten waren gering ten gevolge van den Jonkerfransenoorlog 
en de invallen der Gelderschen. Mag men de lnformacie yan 
1_514 gelooven 17), dan bracht de brug toen gemiddeld 76 leeuwen 
per · jaar op, dus veel minder dan ,de verplichtingen van Gouda 
tegenover de familie van Blois bedroegen. Bovendien klaagt Gouda, 
dat zij de brugge repareren ende onderhouden moet. 

Eerst in 1639 werd een vertegenwoordiger van de stad met 
"Het veer ter Goude" beleend. Toeq werd de erfpacht afgelost 
met f 3810.---. 

Het leen van de Haastrechtsche brug was echter een . ander 
dan dat van het veer tegenover de stad. 

Het Stadsregister no. 1 bevat de kosten . van de heerg.ewade der 
brug, benevens de visscherij boven deze brug 18). 

De rekening van 1663 luidt aldus: 

Heergewade, hofrechten en andere re,chten: 
een paar witte handschoenen 
't recht van den Kamerling en deurwaarder 
registreren van de acte van authorisatie . 
copie authentiek van het laatste verlij 
brief van verlij en investituur 
't recht van de leenmannen 

samen 

0- 3-0 
7- 1-0 
1- 0-0 
l- 6-0 
2- 8-0 
3- 0-0 

14-18-0 

"welke som van veertien pond en achttien schellingen tot 40 
grooten aan den griffier van de grafelijke leenen voldaan is." 

Toen de brug ter plaatse lag, was aan den overkant, te Stc;>l

"i 
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wijkersluis, nog een weg van ruim honderd meter lengte noodig. 
om dèn zuidelijken IJseldijk te bereiken. 

Volgens een contract van 1548 zouden twee. bewoners van 
Stolwijkersluis dezen brugweg onderhouden: .,in goede hoochte 
ende hreete, dat men alsoo bequamelick ende gerieffelick sal mogen 
rijden als den hogen Dijck met twee w:agens." . 

In het dorp Haastrecht moest men· zich, na het verplaatsen 
der ,brug in 1471 of een paar jaar later, tevreden stellen met een 

· voetveer. Misschien bestond er voor de hoeren gelegenheid hun 
ve_e· met een klein pontje over te zetten. Doch het was ten strengste 
verboden daar -met wagens en paarcien de rivier te passeeren. 
De stadsregeering te Gouda hield een oogje in het zeil, dat dit 
gebod niet overtreden werd. Zelfs plaatste men een veerhuisje 
aan den noordelijken oever midden op den veerdam. Daardoor 
werd het onmogelijk gemaakt met wagens te passeeren. 

Gouda droeg de exploitatie van dit voetveer op aan het Land 
van Stein. 

Eerst in 1885 werd te Haastrecht een 1brug over den IJ sel gelegd 
gelij1ktijdig met den aanleg van de stoomtram Gouda-Oudewater. 

· Op beide bruggen wordt thans nog 'tol geheven van · alle voer
tuigen en dieren. Vroeger moesten ook voetgangers 1 cent tol 
betalen-op de Haastrechtsche brug bij Gouda, doch inwoners der 
stad zijn steeds vrijgesteld geweest van deze betaling. 

Eerst in 1899 · mochten alle voetgangers zonder betaling 
passeeren. 

. 
Ten tijde der Republiek kochten de omringende dorpen den tol 

op de brug af tegen een totaal jaarlijksch bedrag van 201 gld 
10 st. Daaraan betaalde Stolwijk het meeste, n.l. 63 gld. per jaar.· 
Buitendien gaf elk dorp een jaarlijksche fooi aan den bruggeman 
voor het tijdig openen van het tolhek ,bij de brug. 

· Zelfs Haastrecht betaalde èn recognitie èn fooi aan de ver
plaatste brug . 

. In 1 .. 572 werd de brug weggenomen · uit. vre.es · voor een overval 
d~r. Spanjaarden. 
" ·Eerst in 1579 werd zij weer in gebruik gènomen. 
•. In dat jaar werd de brug verpacht voor 60 gld. per jaar 20). 

in . 1789 was délt bedr_~g gestegen tot 315 gld., in 1916 was de 
opbrengät 7635,75 gld. . . . . . . . . ..... . 

Dooi het toèn.6mende ~er keer, vooral van auto's, steeg in 1937 
de ontvangst der Haastrechtsche brug tot 50_ à 60.000 gld. per jaar. 
De · ver-betering vari3 .den'· ·weg over Haastreèht-Oudewater-
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Montfoort naar Utrecht heeft veel t0t deze enorme stijging 
bijgedragen. 

De verpachting van den tol is voortgezet tot 1856. Van toen 
af zorgde de gemeente Gouda zelf voor de inning der tolgelden. 

De tolheffing · op deze brug is een middeleeuwsch instituut, dat 
velen gaarne zagen verdwijnen. Maar de gemeente Gouda . bezit 
in de Haastrechtsche brug een zilveren brug, die een diepe kloof . 
in de begrooting ~verspant. 
· . En daarom blijft de tolheffing voorlopig gehandhaafd! 21). 

P. VAN BALEN 

1) Van den Bergh. Oork.boek v. Holi. en Zeel. I No. 101. 
2) Als boven. I No. 132. 
3) Archief v. h. kapt. v. Oud Munster No. 300. 
4) Gemeente-Archief van Gouda. Lijst v. stukken uit 1220-1358. 
5) Als boven. Lade AA No. 1. 
6) I. Walvis. Beschr. d. stad Gouda Ie deel, blz. 18. 
7) v. Mieris. Charterb. v. Holi. en Zeeland. II blz. 644. Lees voor "van 

Erkel" ,.van Arkel". 
8) Als boven II blz. 356. 
9) Lade AA no. 2. 

10) Als boven No. 3. 
11 ) Als boven No. 5. 
12) Privilegeboek v. Gouda fol. 58. 
13) Lade AA No. 8. 
14) Als bovèn No. 9. 
15) Privilege boek v. Gouda, het z.g. ,.Houtebouck; fol. 8v-9. 
16) Lade AA No. 11. 
17) Blz. 374. 
18) Blz. 38-39. 
19) Vroedschapsboeken v. Gouda o.a. dat van 1692 fol. 10. 
20) Verkoopboek v. Gouda 1571-1608 fol. 57v. 
21) Bij raadsbesluit van 8 April 1946 werd deze tol opgeheven: de tolgelden 

worden sedert 25 Sept. 1946 niet meer geïnd (noot van de Redactie). 


	046
	047
	048
	049
	050
	051

