
HET KRUIS AAN DE STADSPOORT 

In het Goudsche Tuygboek, waarin gedurende het tijdvak 1769-
1793 in hoofdzaak getuigenverhooren in strafzaken zijn opgenomen. 
staat, in overeenstemming met de administratieve wanorde, die ook 
in andere registers heerscht, te midden van deze verhoeren de 
navolgende verklaring: 

,,,Nij ondergeteekenden, vVillem Brouwer, Ary Tolhuis en Dirk 
Prince, Stads Timmerlieden binnen de Stad Gouda, allen van com
petenten ( den voor het afleggen van deze verklaring vereischten 
Ouderdom) verklaren ter Requisitie ( ten verzoeke) van Jan Pol
vl'iet, koopman te Rotterdam, waar en waarachtig te zijn. 

Ende eerstelijk ik eerste ondergeteekende dat ik op Maandag 
na de Laatst gepasseerde St. Jacobs Markt of Kermis, den 8e deezer 
Maand Augustus, des s' morgens omstreeks Zes Uuren heb gevelt 
en af genomen de haute Kruysen, Welke Zaturdag en Acht dagen 
bevoorens aan Stads Poorten deezer Stad wàren aangeslaagen. 

Ende voorts wij allen ondergeteekende, dat Zoo langen wij als 
Timmerlieden aan de Stad hebben gewerkt, elk Jaar op Zaturdag 
Morgen van St. Jacobs Markt of Kermis alhier de Kruijsen aan 
de Poorten zijn aangeslagen en des Maandags Morgens na St. 
Jacobs Markt of Kermis, Weder zijn gevelt en afgenoomen. 

En verder dat ons ondergeteekende is geïnformeerd ( medege
deeld) dat 't Zelve onheugelijke Jaren altoos Zoodanig is geschied. 

Gevende voor Reedenen van Wetenschap als in den T ext hier
voren vermeld), bereijd zijnde 't Zelve des Noods en daar toe ver
zegt zijnde met Eede te sterken. 

Actum (Gedaan) Gouda den 24 Augustus 1791. 
(was geteekend) Willem Brouwer, Ary Tolhuis, Dirk Prince. 
( Lager stond) 
Compareerde (Verschenen) voor de Heeren Schepenen der 

Stad Gouda onder genomineert (hierna te noemen) Willem 
Brouwer, Ary Tolhuys en Dirk Prince, Sta$fts Timm~rlieden binnen 
de Stad Gouda met Solemneele (plechtige) E ede verklaard den 
inhoud van de vorenstaande Attestatie (verklaring) waar te zijn 
en daarbij te per.sis te eren (volharden) . 

Zoo waarlijk moest hun God Almagtig helpen. 
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Actum ( Gedaan) den 24 Augustus 1794. 
Praesent (Aanwezig) de Heeren Jan Boon en Petrus Lambertus 

Halmmans, Schepenen. 
Onderstond mij praesent als Secretaris ( en was geteekent) Jan 

Verrijst." 

Het is een gelukkige omstandigheid, dat de Rotterdamsche 
koopman Jan Polvliet in het jaar 1791 in een officiëele acte heeft 
laten vastleggen, dat toen in Gouda het aloude gebruik van het 
,,aanslaan" aan de stadspoorten van de zoogenaamde "markt
kruizen" nog bestond. Het feit, dat hij meende dit gebruik te moeten 
vereeuwigen, is er niet alleen een aanwijzing van, dat het afkomstig 
w,as van vroegere gesakhten, maar ook, dat de eigenlijke be'teekenis 
ervan verloren was ,gegaan. 

Om de beteekenis van de "marktkruizen", die overal in ons land 
bij gelegenheid van markten werden aangeslagen, duidelijk te maken 
is een korte uitweiding noodzakelijk. De eerste steden in West
Europa zijn in den regel ontstaan rondom markten. Op een be
paalde plaats, die hiervoor geschikt was gelegen, kwamen de be
woners van verschillende gebieden tezamen en ruilden hun produc
ten. Ter plaatse van de markt ontstonden dan blijvende vestigingen 
en uit deze vestigingen ontstonden dan weer de -- ommuurde -
steden. Om het bezoek van kooplieden aan de markten aan te 
moedigen genoten deze handelssteden een verhoogde rechtsbescher
ming; zij verkregen van den vorst den zoogenaamden " marktvrede". 
Op strafrechtelijke vergrijpen, die gedurende den tijd van de markt 
werden gepleegd, stonden zwaardere straffen dan anders het geval 
was. De kooplieden, die naar de markt trokken, konden eenige 
dagen vóór en na de markt en gedurende den tijd van de markt • 
niet voor hun schulden worden gegijzeld. Evenmin kon op hun 
goederen voor schulden beslag worden gelegd. 

In den tijd van het ontstaan van deze markten kon, behalve de 
geestelijken, bijna niemand lezen en schrijven. 

Zou in onzen tijd de marktvrede aan het publiek worden mede
gedeeld door een openbare kennisgeving van de stedelijke autori
teiten, in de middeleeuwen en nog vroeger kon dit slechts ge
schieden met behulp van een symbool. Vroeger was het symbool 
van een dergelijken "vrede" een bos stroo geweest, maar n'adat 
h:et christendom zijn intrede had gedaan, was de bos stroo ver
vangen door een kruis, het marktkruis. En om de · vreemdelingen 
duidelijk te maken, dat zij gedurende den markttijd op een ver-
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hoogde rechtsbescherming aanspraak konden maken, werden de: 
symbolen aan de stadspoort bevestigd. Een ieder, die de stad 
binnenkwam, moest ze dan zien. 

Zooals uit het bovenstaande kan worden af geleid, is de markt
vrede practisch alleen van belang geweest voor de groote jaar
markt, die vele dagen duurde en niet voor de weekmarkten, die 
zooals onze Donderdagse-he markt, in een paar uur waren afge
loopen. Deze groote jaarmarkt viel in Gouda samen met de kermis. 
Trouwens de kermis, die in 1932 voor het laatst is gehouden. heette 
St. J acohs Markt. De aanvang van de kermis was gekoppeld aan 
St. Jacob, 25 Juli; de kermis begon oorspronkelijk op den eersten , 
Zondag, later op den eersten Maandag daarna. En zoo is het 
te verklaren, dat in Gouda gedurende de kermis de kruizen aan 
de stadspoorten waren "aangeslagen". 

De beteekenis van de kruizen is in den loop der tijden belangrijker 
geworden dan oorspronkelijk was bedoeld. Toen de gilden zich uit
breidden en niemand behalve de gildebroeders bepaalde artikelen 
mocht verkoopen, bleven de vreemde kooplieden toch naar de jaar- . 
markten komen om daar hun artikelen te verhandelen. Dit sprak 
vanzelf; de jaarm~kten waren juist ingesteld om hen te trekken. Het 
kruis aan de stadspport ging toen vanzelf ook beteekenen, dat het 
gedurende de jaarmarkten met den gildedwang was gedaan; het 
kruis werd hierdoor als het ware het teeken van den tijdelijken · 
vrijhandel. 

Het schijnt bovendien een algemeen gebruik te zijn geweest, 
dat zij, die uit een stad waren verbannen, hierin gedurende de 
kermis mochten terugkomen. Een Gouwenaar, die voor een tijdvak 
van honderd jaar uit de stad werd verbannen, wist alzoo op het 
oogenblik van het vonnis reeds. dat hij ieder jaar in zijn geboorte
stad kon terugkomen en wel juist op die tijdstippen, waarop het 
poorterlijk leven zijn grootste volheid bereikte. En waar het markt
kruis langzamerhand niet alleen het teeken van den marktvrede, 
maar ook voor den kermistijd was geworden. beteekende het voor 
de stedelijke ballingen. dat het hun dan was toegestaan de stad te 
betreden. 

Onze stad is echter niet uit een markt ontstaan; de jaarmarkt 
is er eerst gekomen nadat Gouda stadsrecht had gekregen en was 
omwald . . Waar echter bij een jaarmarkt een marktkruis behoorde, 
zal zonder twijfel het marktkruis in Gouda tegelijk met de eerste 
Sint Jacobsmarkt of kermis zijn intrede hebben gedaan. Wanneer 
de kermis precies ontstaan is, is niet bekend. Volgens onzen 



153 

geschiedschrijver de Lange van Wijngaerden moet de kermis al 
bekend zijn geweest in den tijd van Jan van Beaumont, die van 
1308 tot 1356 heer van Gouda was. Waarschijnlijk is in dat tijdvak 
of kort vóór 1308 de kermis voor het eerst gevierd. 

Leiden kreeg zijn kermis pas in 1303 en de stad Gouda, die 
steeds Leiden nav:olgde --- ook het Goudsche recht kwam uit 
Leiden ,- zal wel niet al te langen tijd daarna een jaarmarkt 
hebben gekregen. 

Het is niet ,bekend, of na 1791 in Gouda de marktkruizen in 
kermistijd nog aan de stadspoorten zijn aangeslagen. Het staat 
echter vast, dat deze kruizen in 1791 hun beteekenis reeds hadden 
verloren en alleen nog maar werden aangebracht, omdat het altijd 
zoo was geweest. Maar dan ligt het voor de hand, dat deze 
gewoonte ook nà 1791 en misschien wel tot ver in de negentiende 
eeuw is gehandhaafd. Na 1855 kan er echter van deze gewoonte 
in Gouda geen sprake meer zijn geweest, want in dat jaar werd 
de laatste stadspoort, die er nog stond, de Tiendewegspoort, afge
broken. 

Dr. Mr. J. SMIT 
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