
De opkomst van Gouda 

Zeker land aan de Gouwe 
De Moordreohtse predikant J. Janzonius schreef over de voormalige grafe

lijkheidstol " .. . een groot quartier uyr gaans, oostwaard van Moordregt, daar 
nog tegenwoordig een uytstekend hooft, in de rivier den Yzzel, word aange
wezen. Daar leggen ook aan de binnezyde van dit hooft nog oude fondamenten 
van huyzen, van schueren en wooningen, daar omtrent wel eer (na 't zeggen 
van Hadriaan Junius), oude medalien van Augustus, Trajanus en Commodus 
gevonden zijn, en nog tegenwoordigh oude huysraad van onze voorouderen, 
als spillen, gewigten en gebroke kannen gevonden worden"1• Dit is wel de 
belangrijkste passage in het onbetekenende boekje. 

Even voorbij de mond van de vaargeul van de Julianasluis buigt de IJssel 
naar het zuiden; achter de dijk ligt een waaltje. Vanuit die buitenbocht heeft 
men een goed uitzicht op de gaande en komende schepen: een geschikte plaats 
voor een watertol. Het waaltje heeft ongetwijfeld zijn ontstaan te danken aan 
een dijkdoorbraak. Dit ongeval kan evengoed in de 14de eeuw (een eeuw van 
stormvloeden) als eerder hebben plaats gevonden; de fundamenten die Janzo
nius vermeldt, kunnen afkomstig zijn geweest van een boerderij , welke bij die 
ramp is weggespoeld. De eveneens daar ter plaatse gevonden munten uit de 
tijd van de Romeinse keizers Augustus, Trajanus en Commodus (lste en 2de 
eeuw na Christus' geboorte) geven hoogstens een aanwijzing voor bewoning 
in de Romeinse tijd. 

Eeuwen vergleden; de Romeinen ontruimden deze streken, de Franken 
volgden hen op. Het bisdom Utrecht werd door hen gesticht, het graafschap 
Holland begon zich af te tekenen. De geschiedenis van die tijden werd ge
schreven in grove trekken, de details ontbreken meestal. 

Op 17 juli van ·het jaar 944 heerste in het anders zo stille Rhenen een drukte 
van belang. Niemand minder dan Otto I, Duits koning en later Rooms keizer, 
de man die er bijna in geslaagd is het imperium van Karel de Grote te her
-stellen, was op bezoek bij de bisschop van Utrecht. Hij schonk bij die gele
genheid het leengoed in de gouw Lek en IJssel, dat graaf Waldger en diens 
zoon Radbod bezeten hadden, aan de kerken van St. Maarten en St. Marie 
te Utrecht. De graven, stadhouders van de Duitse koning, hadden de neiging 
om zich zelfstandig te maken, de graven uit het Hollandse huis bovenal, een 
tendens welke werd bevorderd door de geïsoleerde ligging van deze streken. 
Indien de veronderstelling dat Waldger een broer van de eerste Dirk uit het 
Hollandse gravenhuis was, juist is, was dit een reden te meer om het leen, dat 
om ons onbekende redenen aan de koning was teruggevallen, in handen van 
een minder strijdbare leenman te leggen2• Deze belening met koninklijke do-
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meinen werd door 's konings opvolgers enige malen bekrachtigd. De domeinen 
omvatten de eigendom van grond en water en daarvan afgeleide rechten, zoals 
visrecht en cijnsrecht. De desbetreffende oorkonden duiden die goederen 
slechts in een algemene definitie, zonder specificatie, aan. 

Het leengoed van de kerk van St. Maria, later bekend als kerk van Oud
munster, lag langs de benedenloop van de Lek en de IJssel. Het dekanaat Infra 
of Juxta Yselam et Leccam, dat onder de proost-archidiaken van Oudmunster 
stond, omvatte omstreeks 1550 de parochies Gouda, Moordrecht, Nieuwer
kerk, Capelle, Ouderkerk, Krimpen, Lekkerkerk, Berkenwoude, 's-Heeraarts
berg, Schoonhoven, Willige, Langerak, Nieuwpoort, Ammers, Streefkerk, 
Brandwijk en Nieuw-Lekkerland3 • Wij mogen wel aannemen, dat dit gebied 
ongeveer samenviel met het oorspronkelijke leen. 

Wanneer de bronnen wat rijker gaan vloeien, zo in het midden van de 
tweede helft van de 13de eeuw, valt er van het grondbezit van de kerk van 
Oudmunster niet veel meer te bespeuren. In het kort gezegd: de leken, die 
namens de kerk het beheer voerden (hofmeiers) - de geestelijken konden en 
mochten dat niet - hebben zich onafhankelijk weten te maken. 

Het blijkt al enigszins uit de naam en de contouren van het dekanaat J uxta 
Y selam et Leccam, dat de bewoning aanvankelijk beperkt was tot de naaste 
omgeving van de rivieren. Dit wordt verklaard door de gesteldheid van de 
bodem. Omstreeks 15000 jaar geleden begon het ijs waarmede een deel van 
Europa was bedekt, te smelten. Daardoor wies de Rijn tot een stroom van 
geweldige afmetingen. In de "lage landen" kon deze zich verbreden, de snel
heid verminderde daardoor, en het meegevoerde zand en grind vulde de bed
ding, welke toen tientallen meters dieper lag dan tegenwoordig. Naarmate het 
landijs verdween, nam de snelheid van de stroom af, waardoor ook de slib
deeltjes gelegenheid kregen te bezinken. De slotfase van dit verlandingsproces 
is afgebeeld op de bodemkaart van Zuid-Holland en Utrecht4• De eens zo 
machtige stroom heeft zich dan opgelost in enige takken, waarvan de Kromme 
Rijn, de Utrechtse Vecht, de Oude Rijn, de Hollandse IJs-sel, de Lek, de Linge 
en de Waal overblijfselen zijn. Er ontwikkelde zich een delta met de hiervoor 
karakteristieke moerasvorming, die nog werd bevorderd, doordat de vorming 
van een lage duinkust, de zgn. strandwallen, de afvloeiing van het rivierwater 
deed stagneren. In dat moeras groeide veen. Door de geweldige hoeveelheid 
smeltwater steeg de waterspiegel, het veen groeide mee, en zo ontstonden de 
vele meters dikke veenlagen in westelijk Nederland. Langs de oevers van de 
rivieren werd af en toe, bij hoge standen van het water, wat klei afgezet. Daar 
groeiden bossen, zij vormden het bosveen. Verder landinwaarts wordt de klei
laag dunner, en op grote afstand van de rivier bevat het veen in het geheel 
geen klei meer. Nog verder van de rivier moest het veen het voedende rivier
water geheel ontberen, daar groeiden mossen. Mosveen levert betere turf dan 
het kleihoudende bosveen, vandaar dat het meeste mosveen is uitgeveend, 
terwijl daarentegen veel bosveen is blijven liggen5 • In de omgeving van Gouda 
wordt alleen bosveen aangetroffen. Daarover is klei afgezet, zowel rechtstreeks 
vanuit de IJssel, als landinwaarts via de kreken die in de IJ.ssel uitmondden. 

De bovengenoemde bodemkaart geeft alleen maar een globale aanduiding 
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van de dikte van de kleilaag. In werkelijkheid is die dikte zeer wisselend. Een 
gedetailleerd bodemkundig onderzoek van de omgeving van Gouda, dat waar
devolle gegevens voor de ontginnings- en bewoningsgeschiedenis zou kunnen 
opleveren, ontbreekt nog. Een instructief profiel van Gouda is elders af
gedrukt6. 

Midden tussen Rijn en IJssel bereikte het veen de grootste hoogte, vandaar 
helde het af naar beide rivieren. Het regenwater, dat van de hellingen naar 
de rivieren stroomde, vormde beekjes en riviertjes. De Gouwe, die bij Bos
koop ontsprong, is blijven bestaan, de meeste wateren zijn evenwel door de 
ontginningen radikaal opgeruimd, zoals de (hypothetische) Oude Gouwe7• 

Na de ontginning van het veen klonk dit door wateronttrekking sterk in, in 
het midden meer dan langs de kleihoudende zomen. Dientengevolge vond om
kering (inversie) van het reliëf plaats: de kleiafzettingen vormen nu ruggen 
in het landschap. Dit proces is nog steeds gaande; door dè uitvinding van de 
watermolens werd het sterk bevorderd. Daarom is de waterstaatkundige ge
schiedenis van deze streek zo ingewikkeld. 

Op de door kleiafzettingen wat hoger gelegen oevers van de rivieren mag 
men al vroeg bewoning verwachten. Een feit is dat de oudste ontginningen 
zijn uitgegaan van de rivieren. Men kan zulks met één oogopslag constateren 
op kaarten, waarop de sloten zijn aangegeven8• Aanvankelijk liepen die sloten, 
althans in de omgeving van Gouda, niet verder dan ongeveer één km land
inwaarts. Het van het hoger gelegen veen afvloeiende water werd gestuit door 
een kade. Landinwaarts van die kade stagneerde het veenwater - wellicht ook 
al eerder door de oeverwallen -, waardoor het veenland tot een diepte van 
ca. 1,5 km vanaf die kade een moerassig karakter kreeg, aan welke eigen
schap het de naam Broek dankt. Wij schrijven dit met de kaart van Gouda 
voor ons, maar men kan het ook elders constateren, evenals het feit, dat op 
die kade een weg kwam, welke de naam Tiendweg kreeg. Veelal brengt men 
die naam in verband met de tienden, heffingen in natura ter grootte van één 
tiende van de oogst, die vroeger door de boer aan de tiendgerechtigde moesten 
worden opgebracht. De weg zou dan in het bijzonder voor de afvoer van de 
tienden zijn gebezigd. De logica ontgaat ons. Veel overtuigender vinden wij 
een verklaring die de heer A. M. M. van der Wouden, de historiograaf van de 
Krimpenerwaard, ons gaf. Volgens hem is het woord Tiendweg een verbaste
ring van Tienweg. Het middelnederlandse werkwoord tiën betekende: trekken, 
en een tienweg is dus een getrokken weg. Inderdaad is zo'n weg nagenoeg even
wijdig aan de rivier getrokken. De middeleeuwers, nog niet belast met ab
stracte begrippen, benoemden de wegen naar hun eigenschappen: kleiwegen, 
veenwegen, tienwegen8a . 

De sloten nu loosden het regenwater op de rivier. Dat ging goed, zolang het 
peil van de rivier ten opzichte van het land laag was. Maar het land klonk in, 
terwijl de waterspiegel (de zeespiegel, en indirect dus ook het binnenwater) 
steeg. Op een gegeven ogenblik werd het nodig een kade langs de rivier te 
leggen wilde men het land niet prijsgeven, wat meebracht, dat de sloten 
moesten worden afgesloten met keersluisjes. Dat was het begin van een einde
loze lijdensweg van dijkdoorbraken, dijkophogingen, verlegging van de water-
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lozing enz. Ook de Gouwe moest met een sluis worden afgesloten, anders 
bleef er een gat ih de defensie. Konden wij dat moment maar dateren! Elfde 
eeuw? 

In 1139, kort voor zijn dood, schonk bisschop Andreas van Utrecht aan 
het kapittel van Oudmunster alle tienden met de cijns en het gerecht van een 
nieuwe ontginning aan de Gouwe tussen het leengoed van Albero Gijsbertsz. 
aan de bovenzijde en Suanesdrisch benedenwaarts, en bovendien vijf aldaar 
gelegen hoeven, die onmiddellijk grensden aan dertig hoeven van de bisschop. 

Oppermann vond deze oorkonde om verschillende redenen verdacht. Hij 
vermoedde dat het stuk, waarvan alleen afschriften bestaan, door de kapittel
heren met behulp van echte oorkonden was samengeflanst om hun aanspraken 
op het omschreven goed waar te maken. Bisschop Godfried heeft er misschien 
evenzo over gedacht: in 1178 werd hij tot de erkenning gedwongen, dat hij 
zioh "terram quandam juxta Goldam" (zeker land langs de Gouwe) ten on
rechte had toegeëigend. In 1179 bevestigde Paus Alexander het kapittel in al 
zijn bezittingen, waaronder het bewuste land langs de Gouwe; de omschrij
ving daarvan werd nagenoeg letterlijk overgenomen uit de oorkonde van 1139. 
In dit verband wijst Oppermann erop, dat de bis-schop van Utrecht een tegen
stander was van de Paus, zodat deze er geen belang bij had om de echtheid 
van de oorkonde van 1139 te onderzoeken. Koch daarentegen acht de argu
menten van Oppermann niet doorslaggevend9 • 

Op welke wijze ook de kapittelheren de rechten op dat land langs de Gouwe 
hebben verworven, het land was er. Maar waar? Enig houvast geeft ons slechts 
de genoemde Albero. In een oorkonde die eveneens van 1139 dateert, wordt 
hij onder de getuigen vermeld, tegelijk met zijn vader Giselbertus, zijn oom 
de kastelein Otto, en zijn broers Gerardus en Diederik. Hij was dus een lid 
van het destijds zeer ·invloedrijke geslacht van de burggraven van Utrecht, dat 
o.m. gegoed was in en om Tull, het dorpje bij Vreeswijk aan de Lek10

• 

Tussen de Gouwe en de voormalige ambachten het Weegje, Broek en Broek
huizen ligt het land van Thuul of Thuil. Is dit het land van Albero van Tull? 
Er zijn meer toponiemen, welke de omgeving van Gouda met die van Tull 
gemeen heeft: Bloemendaal bij Vianen en Bloemendaal bij Gouda; een Goy
watering bij Houten en een Goywatering in de polder Middelburg. Zou het 
niet kunnen zijn, dat jongere leden van het burggravengeslacht in de omge
ving van Gouda gepionierd hebben? Albero, en mis-schien ook Gerard en 
Diederik? 

Gesteld dat het land van Thuil identiek is met het leengoed van Albero 
Gijsbertsz., dan moet Suanesdrisch (Zwaansdrecht) aan de IJssel, bij de 
Veerstal, gezocht worden. De (het) Veerstal ontleent zijn naam aan een veer 
(dreoht) over de IJssel. Aan de zwanen, die nestelden in het door vloedgeultjes 
doorsneden gebied ten westen van de Gouwemond, herinnert misschien de 
naam van het steegje, dat nog enige jaren geleden de Peperstraat met de 
Bogen verbond, het Zwaansgat. Het westelijk deel van de latere stadsvrijheid, 
tussen het land van Thuil (Moordtse Tiendweg), het ambacht Broekhuizen, 
de IJssel en de Gouwe is ongeveer 5 hoeven (ruim 80 morgen) groot. Mis
schien heeft hierop de naam Nieuwe Gouwe, die in de hierna genoemde oor-
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kende van 1321 voorkomt, betrekking. In dat geval omvatte de gift van 1139 
slechts een deel van het gebied, waarin het kapittel in 1290 goederen bezat. 
In dat jaar kreeg Sophia, domicella de Gouda, voor haar en haar wettige erf
genamen van deken en kapittel van de kerk van St. Salvator (Oudmunster) in 
erfpacht de broektienden, cijns en gerecht van een gebied, dat werd begrensd 
door de Henricssloot ten noorden, de Sijtwende, waar Willem Witte woonde, 
ten oosten, de IJssel ten zuiden, en de Piclede ten westen. De zijdwende ( = 
kade aan de flank van een polder), waar Willem Witte woonde, was de kade 
tussen de polders Oude Gouwe en Willens (Kort Haarlem), in het verlengde 
van de Omloopkade11• De Piclede was een stroompje op de grens van de 
ambachten Moordrecht en Zuid-Waddingsveen; hoe dit nagenoeg in oo-ste
lijke richting stromende watertje de westgrens kon zijn, is raadselachtig. De 
ligging van de Henricssloot is onbekend. Is misschien de watering in de polder 
Bloemendaal aan de noordzijde van de Uitweg, het pad aan de noordkant van 
de autoweg, bedoeld? Deze mondde nagenoeg tegenover de Piclede uit in de 
Gouwe. Het zuidelijk deel van de polder Bloemendaal is broekland geweest; 
deze ontginning is ouder dan het noordelijk deel. Zo gezien zou het gebied 
in de oorkonde van 1290 omvat kunnen hebben de Oude Gouwe, de Bloemen
daalse broek en de "Nieuwe Gouwe". Er pleit meer vóór dan tegen deze op
vatting, maar het blijft gissen. 

In 1143 bekrachtigde Hardbert, bisschop van Utrecht, de schenking door 
graaf Dirk VI van Holland en zijn echtgenote van de zesde hoeve van zijn 
grondeigendom in een plaats genaamd Golda aan de kloosterkerk van Eg
mond. Prof. Oppermann hield de desbetreffende oorkonde voor een verval
sing, maar dr. Koch deelt die opvatting niet12• Ofschoon men bij Golda niet 
per se aan Gouda of de Go~we behoeft te denken - ook in Noord-Holland, 
dicht bij Egmond, komt die naam voor - geeft de aanwezigheid van de 
getuigen Albero en zijn broer Gerhardus o.i. een duidelijke aanwijzing, dat 
die hoeve dicht bij hun belangensfeer, de omgeving van Gouda, lag. Aange
zien overigens geen spoor van grondeigendom van de graaf of van de kerk 
van Egmond in of dicht bij Gouda valt te bekennen, houden wij het ervoor, 
dat de bewuste hoeve moet worden gezocht bij Boskoop. In 1242 verkocht 
de abt van het klooster van Egmond een ·hoeve land bij Bukscoep (Boskoop) 
aan de abdij Rijnsburg1.:i. 

Hoewel dus geenszins vaststaat, dat de Gouwe in 1143 de grens tussen het 
graafschap Holland en het Sticht vormde, volgt uit het bovenstaande wel, dat 
de Hollandse invloedssfeer die rivier al heel dicht genaderd was. De woeste 
venen in het Hollands-Stichtse grensgebied waren begerenswaard geworden, 
toen het mogelijk was gebleken om deze gronden door drainage dienstbaar te 
maken aan landbouw en veeteelt. De richting van de -sloten en kaden verraadt 
de chronologie van de ontginningen. Zo is de ontginning van de broek in de 
polder Bloemendaal kennelijk jonger dan die van de Oude Gouwe, en de 
ontginning van het noordelijk deel van Bloemendaal weer jonger dan de broek, 
waarvan het gescheiden wordt door een kade, de Uitweg genaamd. 

De ontginningen vanaf de Rijn bereikten in het begin van de 13de eeuw 
Boskoop; het veen aan weerskanten van de Gouwe tussen Boskoop en de 
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Bloemendaalse Broek werd grotendeels in de 13de eeuw ontgonnen. In 1233 
werd door de Hollandse graaf Floris IV het latere ambacht (Zuid-)Waddings
veen aan ontginners uitgegeven14

• Ook langs de IJssel schoof de grafelijke 
macht op: in 1249 is de grenstol al enige tijd te Moordrecht gevestigd. 

In 1243 neemt graaf Willem II de kooplieden van Lubeck en Hamburg in 
zijn bescherming en bepaalt de door hen te betalen invoerrechten. Onder de 
getuigen treft men de aanzienlijkste edelen uit die tijd aan: Folpert van de 
Lek, Willem van Teijlingen, Nicolaas Persijn, Dirk van Wassenaar, Nicolaas 
van Putten, en Hendrik van Voorne. En ook: dominus Theodericus de Ghouda, 
heer Dirk van der Goude. Het is de eerste maal, dat wij een heer van der 
Goude vermeld vinden. De Hollandse invloed ·in Gouda lijkt hiermede defini
tief bevestigd. 

Het opdringen van de Hollandse graven ten koste van het wereldlijk gebied 
van de bisschop van Utrecht is een proces geweest, dat eeuwen heeft geduurd. 
Het succes was daarbij niet altijd aan Hollandse zijde. Meermalen heeft de 
bisschop, gesteund door machtige bondgenoten, de graaf teruggedrongen. 
Van de talrijke schermutselingen die zich in dit grensgebied moeten hebben 
afgespeeld, is zo goed als niets bekend. Als een grenspost van de graaf uit die 
jaren van strijd of gewapende vrede mogen wij wel de Leckenborch beschou
wen. In de rekeningen van Bloys is enige malen sprake van een "plakje" land, 
genaamd Leckenborch, groot ca. 80 roeden, aan het eind van het land waar 
het bos gestaan heeft (de polder Broek). In een oorkonde van 1321 worden 
vermeld de Leckenborchanesse, groot 7 morgen, en 5 morgen land van de 
Nieuwe Gouwe15• Het is duidelijk dat de Leckenborch gestaan heeft op een 
punt waar de Veenweg (het Weegje is een restant daarvan) de Gouwe bereikte, 
tussen de Grote en de Kleine Nesse. De Hollandse grenspost Busch werd in 
1204 door de bisschop belegerd. Gewoonlijk wordt aangenomen dat hiermede 
Boskoop wordt bedoeld, maar men zou in verband met het bos ten zuiden 
van de Leckenborch ook aan deze sterkte kunnen denken. 

De heren van der Goude 
Het feit, dat Theodericus de Ghouda éénmaal temidden van de aanzienlijkste 

edelen van het graafsohap Holland in een oorkonde wordt vermeld, is nog 
geen reden om hem even aanzienlijk te achten. Zijn aanwezigheid bij het 
sluiten van de overeenkomst met de Duitse kooplieden kan ongedwongen 
worden verklaard door de ligging van zijn nederzetting. Het veenwatertje de 
Gouwe, dat omstreeks het eerste kwart van de 13de eeuw door de ontgin
ningen van het veenlandschap zuidwaarts van de Rijn communicatie met die 
rivier had gekregen, was daardoor een belangrijke scheepvaartverbinding 
geworden16• Had het lot •hem dit fortuintje niet toegespeeld, wij zouden van 
zijn bestaan nimmer hebben geweten. Het zegel, dat 'hij aan de genoemde akte 
hechtte, heeft het randsohrift verloren; het schild bevat zes achtpuntige sterren, 
geplaatst 3,2, 1. De Goudse historicus De Lange van Wijngaerden leidde hieruit 
af, dat de Van der Goude's gesproten waren uit het geslacht van Kralingen. 
De heren van Kralingen en de met hen verwante heren van Moordrecht voer
den één achtpuntige ster in hun -schild. Die veronderstelling lijkt ons niet 



onredelijk. Sophie van der Goude bezat de proosttienden in het ambacht van 

Moordrecht; dat kan oud familiebezit zijn geweest. 
Maar evengoed en misschien nog meer is er aanleiding om verband met 

het hierboven genoemde burggravengeslacht, i.c. Albero, Gerard en Dirk, te 

zoeken. De zeldzame voornaam Albero wordt ook gedragen door een getuige 

van de akte van 1178, waarmede wij hierboven kennis maakten, Albero Pau. 

Hij kan een zoon van Albero Gijsbertsz. zijn geweest. Wellicht mogen wij in 

hem en in de getuige Hendrik Flaming belanghebbenden zien, die in de 

onmiddellijke omgeving van het in die akte bedoelde land gegoed waren. De 

Flamingen en de Pau(w)en voerden zespuntige sterren in hun wapen! Simon 

van der Goude wa,s vermoedelijk een zoon van de burggraaf van Montfoort, 

Wouter Gherit. Het wapenschild van Wouter Gherit (1260, 1262) lijkt wel 

een familiegeschiedenis in beeld. Het bevat zes zespuntige sterren, geplaatst 

3, 2 en 1, waarboven een barensteel met vier hangers; het schild wordt - als 

wij goed zien - geflankeerd door een pauw en een spiering. 
Tenslotte willen wij nog de mogelijkheid openlaten, dat beide geslachten, 

de Van Kralingens en het burggravengeslacht, verwant zijn geweest. Een breed 

opgezet ·genealogisch onderzoek naar de geslachten die in de gouw Lake et 

lsla geheerst hebben, kan misschien opheldering verschaffen. 

De Hollandse graaf Willem II bezocht in 1252 de stad Utrecht. Onder de 

ridders die hem ·vergezelden was Theodericus de Ghouda. Omdat hem, in tegen

stelling tot zijn makkers Arnoud van Wesemale en Nicolaas van Persijn, de 

titel dominus onthouden werd, veronderstellen wij, misschien ten onrechte, 

dat hij niet dezelfde is als heer Dirk van der Goude van 1243, maar diens 

zoon. Voor de derde en laatste maal is een Theodericus de Ghouda, nu met de 

titel dominus, getuige in een oorkonde van 1260. Gravin Aleyd verkoopt dan 

enig veenland onder Zuid- en Noord-Waddingsveen. Kennelijk is Dirk, evenals 

de heren van Teylingen en Brederode goed in die streek thuis, als deskundig 

raadsman bij die transactie aanwezig geweest. Hij is vóór 1272, het jaar 

waarin Gouda stadsrechten ontving, gestorven. Zijn dochter Sophie, domicella 

de Gouda, huwde vóór of in 1282 de bekende staatsman Jan van Renesse. 

Wettige zonen schijnt heer Dirk niet nagelaten te hebben, misschien wel enige 

bastaarden. Wij denken hierbij aan Jacob van der Goude en aan Willem Witte, 

die talrijke nakomelingen hebben gehad. 
Twee hierboven aangehaalde oorkonden, die van 1243 en die van 1252, zijn 

opgesteld onder het bestuur van graa(Willem II, de Rooms koning en aspi

rant-Rooms keizer. Het is denkbaar, dat de namen Koningshof - aan de 

westzijde van de Raam ("Plazuid"!)- en Keizerstee - aan de Keizerstraat -

hem ter ere zijn gegeven. Enig bewijs van erkentelijkheid verdienden de graven 

Willem I en Willem II wel, want vooral tijdens hun bewind zijn de voorwaar

den geschapen, waardoor Gouda in korte tijd kon uitgroeien tot een stad van 

meer dan lokale betekenis. 
Welke rechten 1hadden de heren van der Goude? Allereerst het recht om 

zich als heer te gedragen, ·heerlijk recht dus, overheidsgezag, bestuur, recht

spraak. En voorts hetgeen hen in staat stelde als heer te leven: grootgrond

bezit, rechten op tienden e.d. Over de omvang van hun eigendomsrechten - in 
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hun. tijd , werd nog.geen onderscheid gemaakt tussen publiek en privaat recht -
worden wij enigermate ingelicht in 1356. Uit dat jaar dateert de oudste be
waard gebleven rekening van de rentmeester van de bezittingen van Jan van 
Blois, hun rechtsopvolger in Gouda. In het tijdsverloop van meer dan een 
halve eeuw is er natuurlijk wel iets~veranderd, hetzij door verwerving, hetzij 
door afstoting van rechten. Genoemde rekening komt nog ter sprake. Vast 
staat wel, dat zij praktisch alle grond binnen de tegenwoordige singelgrachten 
bezaten. Naar analogie van hetgeen destijds gebruikelijk was, mag worden 
aangenomen dat zij, wanneer . hun plichten als leenman en ridder hen niet 
elders riepen, woonden op hun hof, een hereboer:derij, die zich van de boerde
rijen van de pachtboeren onderscheidde door grotere afmetingen, de aanwe
zigheid van een smidse en andere werkplaatsen, een korenmolen, grote voor
raadschuren, een stal met rijpaarden, soms een kapel, kortom alles, wat in 
een kleine geïsoleerde gemeenschap nodig was voor een zgn. gesloten huishou
ding. Het hoofdgebouw van zo'n hof of curtis was dikwijls een zwaargebouwde 
toren van steen, een zgn. donjon, welke in tijden van oorlog enige veiligheid 
verschafte, maar weinig woongerief. 

Deze hof mag men verwachten op de plaats, waar later het kasteel heeft 
gestaan. De bouw van dat kasteel is wel toegeschreven aan Jan van Beaumont 
(heer van Gouda van 1308-1356), maar ten onrechte. Wanneer zijn opvolger 
Jan van Blois in Gouda logeerde, moest hij zijn intrek nemen bij de pastoor. 
In 1361, na de grote stadsbrand, kreeg hij van de stad de stadsmuur met de 
grote toren rechts van de havenmond. Voorts kocht hij het huis met de stal 
van een zekere Zweers en enige erven achter .de muur. De toren, een kale 
steenklomp, werd voor bewoning ingericht. Dat was het begin van de kasteel
bouw. Tevoren was er dus geen kasteel. Het hui,s van Zweers kan oorspronke
lijk het hofgebouw zijn geweest en de grote toren een donjon. De hele situatie 
pleit daar voor. Het kasteel werd in de volksmond het Hof genoemd; de 
Spieringstraat heette voorheen HofstraaL Dichtbij, op de Molenwerf, stond 
de korenmolen van de heren van der Goude. Hun kapel kan de kern van de 
St.-Janskerk zijn geweest. Ten onrechte veronderstelde Walvis, dat die kerk 
door Jan van Henegouwen werd gesticht: in 1280 en 13 00 wordt al een pastoor 
van Gouda, genaamd Jacob, vermeld. Een nederzetting zonder kapel of kerk 
was in die tijd trouwens ondenkbaar. 

Andere plaatsen, waar men de hof van de heren van der Goude zou 
kunnen zoeken, zijn het Jans van der Goudenerf, in een binnenbocht van de 
Gouwe tussen de Vissteeg en Achter de Vismarkt, de Koningshof en de 
Keizers tee. 

De St.-Janskerk ligt enigszins terzijde van het -stadscentrum. Dat was nog 
sterker het geval, toen de ruimte binnen de vesten nog niet was volgebouwd. 
Veelal vormt de kerk de kern van een nederzetting, maar in Gouda lag de 
kern westelijker, bij de sluis en . de Vismarkt. Daaruit kan worden afgeleid, 
dat de oorsprong van Gouda veeleer moet worden gezocht in de bedrijvigheid, 
die het scheepvaartverkeer door die sluis meebracht, dan in een agrarisch 
centrum. Terwijl andere plaatsen aan de IJssel genoemd werden naar een veer 
(Moordrecht, Haastrecht) of naar een kerk (Ouderkerk, Nieuwerkerk, Ca-
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pelle), werd Gouda genoemd naar het riviertje, dat die bedrijvigheid mogelijk 
maakte. 

In een zeer lezenswaardige studie over de Gouwe heeft de auteur gesteld, 
dat oudtijds een sluis in het droge werd gebouwd. Men groef na voltooiing 
van de sluis een toevoerkanaal en damde dan de oude waterloop af. Vóór 
de bouw van de sluis zou de Gouwe ten zuiden van de St.-Janskerk langs de 
Spieringstraat naar de IJssel hebben gestroomd17• Tegen deze zienswijze pleit 
o.i. de overweging, dat het, waar het mogelijk was een sluis onder water te 
herstellen, evengoed mogelijk was om deze in het water te bouwen. De kwestie 
kan eenvoudig worden opgelost door een bodemonderzoek, want de oude 
Gouwemond moet zich verraden door een for-se kleibedding. 

1272 
In juli 1272 maakte graaf Floris V, 18 jaar geworden, voorbereidselen om 

de dood van zijn vader Willem II, die in 1256 in een gevecht met de West
Friezen bij Hoogwoude het leven liet, te wreken. Daartoe was het nodig gedekt 
te zijn tegen aanvallen uit het zuiden en oosten. Wellicht heeft deze overweging 
hem genoopt de vrijheid van der Goude aan een · vertrouwde dienaar, de 
Zeeuwse edelman Nicolaas van Cats, jarenlang zijn invloedrijkste raadsman, 
te geven. Dat geschiedde in :het jaar 1272, dinsdags na Sint-Margrietendag, 
19 juli. De originele akte is niet bewaard gebleven; volgens de oorkonde van 
1375, waarbij Albrecht, ruwaard van Holland, het privilege van 1272 be
krachtigde, is het stuk verbrand, vermoedelijk in 1361, toen Gouda door 
brand werd verwoest. De tekst is ons alleen bekend uit een vidimus van het 
jaar 1335, dat die brand heeft overleefd (zie afbeelding en bijlage). 

Nicolaas van Cats ontving deze gift niet voor zichzelf, maar als voogd en 
a.s. schoonvader van de minderjarige Sophie van der Goude. In zijn laatst
genoemde hoedanigheid had hij dus wel belang bij de schenking. Het vooruit
zicht om Gouda aan het familiegoed te kunnen hechten, werd verstoord door 
het huwelijk van Sophie met een andere vooraanstaande edelman, Jan van 
Renesse, ·vóór of in 1282. Op 3 mei 1280 werd Van Cats beleend met de 
goederen van Schoonhoven; een pleister op de wond? 

De grenzen van de stadsvrijheid worden in het privilege globaal aangegeven: 
350 gaarden lang vanaf het midden van de IJs-sel tot de broek (van Bloemen
daal) en 350 gaarden breed. De gaarde is een lengtemaat, welke vooral in 
Maasland en Schieland inheems was. Zij staat gelijk met de roede, ondanks 
de pogingen van het stadsbestuur van Gouda, om de mening ingang te doen 
vinden, dat de gaarde 1,5 roede meet18 • 350 roeden is gelijk aan 6 voorlingen, 
6 voorlingen was een in de 12de en 13de eeuw gebruikelijke maat voor het 
uitzetten van percelen in te ontginnen veenland. De standaardhoeve was 16 à 
16,5 morgen groot; een diepte van 6 voorlingen correspondeerde met een 
breedte van 29 à 30 roe19• De onderlinge afstand van de sloten bedroeg de 
helft •hiervan, 14,5 à 15 roe. Laatstgenoemde maat vindt men terug op de 
plattegrond van Gouda (z:ie afbeelding). De stadsvrijheid was dus 12 hoeven 
groot. Langs de IJssel gemeten bedraagt de afstand tussen de grens van de 
Korte Akkeren en Broekhuizen en de grens van de Oude Gouwe en Kort-
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Haarlem (voorheen een deel van Willens) nagenoeg 350 roeden. De grens met 
het Bloemendaalse broekland sloot enerzijds aan op de Moordtse tiendweg, 
anderzijds op de Graaf Florisweg (Oude Gouwe). 

De inwoners van de vrijheid of poorte ontvingen de navolgende voor
rechten: 

1. Vrijstelling van tolgeld binnen Holland voor :hun eigen schepen en hun 
eigen goederen. Dit privilege werd herhaald in een oorkonde van 1282. 

2. Het voorrecht dat zolang de mishandelde nog ademde de dader niet be
recht mocht worden, indien ·hij voor 10 i:, Hollands borg stelde of voor 
een gelijk bedrag goed was. Hierdoor werd de mogelijkheid uitgesloten, 
dat de rechter door het opleggen van een zware boete de dader straatarm 
en daardoor een schadeactie van het ,slachtoffer krachteloos maakte. 

3. De berechting van poorters, die zich buiten de vrijheid hadden schuldig 
gemaakt aan doodslag of verminking, bleef voorbehouden aan de Goudse 
rechter. 

4. De poorters van Gouda ontvingen dezelfde rechten, als de poorters van 
Leiden (in 1266) hadden gekregen. Schout en schepenen van Leiden 
hadden met de toepassing al enige ervaring opgedaan, en schout en sche
penen van Gouda mochten daarvan profiteren en hun juridische proble
men aan hun Leidse collega',s voorleggen. 

5. In oorlogstijd behoefde Gouda niet meer dan vijf man aan het leger van 
de graaf te leveren, heel wat minder dan Leiden, dat 25 man moest op
brengen. Een aanwijzing, dat Gouda nog niet veel te betekenen had! 

Het privilege komt er dus op neer, dat het Leidse stadsrecht met enige 
wijzigingen en aanvullingen op Gouda toepasselijk werd verklaard. 

Er is wel eens getwijfeld aan de echtheid van de Goudse stadsbrief van 1272, 
respectievelijk aan de datering van dat -stuk. De vermelding van Floris V als 
graaf van Zeeland is eeri anachronisme. Waarom werd het voorrecht van tol
vrijheid in 1282 ·herhaald? Waarom was de grafelijkheidstol in 1284 nog 
steeds niet van Moordrecht naar Gouda verplaatst? Nicolaas van Cats stond 
in 1272 nog maar aan ·het begin van zijn loopbaan, de hem betoonde gunst 
lijkt wat voorbarig. 

Om deze vragen te kunnen beantwoorden, moeten wij verklaren waarom 
bisschop Jan van Diest het privilege in 1335 ter inzage kreeg en wat hem als 
zodanig werd voorgelegd. Formeel behoorde' Gouda in 1272 nog tot het 
wereldlijk gebied van de bisschop van Utrecht; er is althans uit die tijd geen 
stuk bekend, waarin deze afstand doet van zijn aanspraken op Gouda. Als 
in een verdrag, van 1297, tussen graaf en bisschop wordt gesproken van 
gemeenschappelijke steden, wordt alleen Schoonhoven met name genoemd, 
maar Gouda kan heel goed daaronder begrepen zijn geweest. Het vidimus was 
een bewijs, dat bisschop Jan van Diest in de zaak berustte. Door de vorm 
waarin zijn afstand van rechten werd gegoten, behoefde hij zijn gezicht niet te 
verliezen. Dit stuk had voor Gouda meer waarde dan de oorkonde van 1272, 
die feitelijk geen rechtskraoht had, het werd met meer zorg bewaard en daar-
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door gered uit de brand. Wij mogen wel aannemen, dat de redactie van de 
akte van 1335 aan een klerk is toevertrouwd, en dat de bisschop het origineel 
niet heeft gezien, al verklaart hij het tegendeel. Het lag ook niet in de lijn van 
kerkvorsten om zich met dergelijke details te bemoeien. Als de klerk de ver
moedelijk Latijnse tekst van de oorkonde van 1272 nogal vrij heeft vertaald 
en bovendien heeft gecombineerd met de tekst van andere, niet nader ge
noemde oorkonden, zoals de in een stads-privilege ongebruikelijke afbakening 
van het stadsgebied en de bepaling betreffende de tolvrijheid, als hij zich 
misschien in ·het jaartal heeft vergist en een twee gelezen heeft waar een zeven 
stond, behoeven wij hem, noch het stadsbestuur van kwade trouw te verden
ken. Nog in de 17 de en l 8de eeuw veroorloofde men zich vrijheden bij het 
vervaardigen van afschriften, des te meer in de 14de eeuw. 

De hand die het vidimus van 1335 schreef, lijkt frappant veel op de 
hand van de stadsklerk uit die tijd. Alleen in de vorm van de kleine w is 
duidelijk verschil. 

De opvatting dat in plaats van 1272 beter 1277 past, is naar voren ge
braoht door mr. S. J. Fockema Andreae in een brief aan burgemeester K. F. 0. 
James. Deze heeft de kwestie toen voorgelegd aan dr. F. W. N. Hugenholtz, 
die na een grondig onderzoek concludeerde, dat hij vooralsnog niet van zins 
was de echtheid van het stadsrecht van 1272 in twijfel te trekken. 

De titel "graaf van Holland, van Zeeland en heer van Friesland" dateert 
van 1291. J. G. Kruisheer heeft aannemelijk gemaakt, dat het gebruik van 
de titel "graaf van Holland en Zeeland" vóór 1291 in ontwijfelbaar echte 
oorkonden steeds uit de omstandigheden is te verklaren. In ons geval zou men 
er een beleefdheidsgebaar van de Zeeuwse edelman Nicolaas van Cats jegens 
zijn heer in kunnen zien. Kruisheer heeft ook opgemerkt, dat de Zeeuwse titel 
niet eerst bij het kopiëren zal zijn toegevoegd, want dan zou men eveneens de 
Friese titel mogen verwachten. Zo gezien pleit het gebruik van de titel "graaf 
van Holland en Zeeland" juist voor de echtheid van de oorkonde20

• 

Voor de goede orde merken wij nog op, ~at de echtheid van de oorkonde 
van 1335 onverdacht is. 

Met enige goede wil kan men in de akte van 1272 lezen, dat de stad als 
zodanig toen reeds bestond. Aangezien concretere aanwijzingen ontbreken 
heeft het geen zin hierop verder in te gaan. 

Het Leidse privilege van 1266 is door dr. P. J. Blok uitvoerig verklaard21
• 

Wij ontlenen aan zijn studie het volgende. 

1. De burgers werden vrijgesteld van belastingen en herendiensten, met uit
zondering van de belasting genaamd "batting". De botting was een afkoop
som voor het onderhoud van de graaf en zijn gevolg, wanneer hij rond
reisde om recht te spreken, een gebruik dat reeds eeuwen voordat Gouda 
werd geannexeerd, tot het verleden behoorde. Dientengevolge had de 
uitzondering voor Gouda geen betekenis. 

26 

Vrijstelling van belastingen en herendiensten was het eerste en belang
rijkste voorrecht, dat de burgers ontvingen. Hierdoor werden zij tot vrije 
burger,s: "Stadslucht maakt vrij". 



2. Wel behield de graaf zijn recht op een bijdrage van de stad, i.c. 10 .f:, 

Holl., wanneer ·hij, door de keizer opgeroepen, zich naar diens hof begaf; 
als hij, zijn zoon of zijn broer, de ridderslag ontving of huwde; als hij zijn 
dochter of zuster uithuwde. 

3. "Al wie, vermaand door 's graven bode (de bode van de baljuw) of door 
de sohout van de burggraaf, in tegenwoordigheid van de gezworenen 
(schepenen) vrede weigert te geven, zal 10 .f:, boete betalen, als hij door 
twee der acht gezworenen veroordeeld wordt". Deze bepaling kon niet op 
Gouda toegepast worden, althans niet letterlijk, omdat Gouda, voor zover 
bekend, geen burggraaf had. Het aantal -schepenen bedroeg in Gouda in 
latere tijd zeven. 

4. Voor enige, gepreciseerde, gevallen van mishandeling werd de strafmaat 
en de schadeloosstelling geregeld. Deze regeling verving het oude voor
schrift "oog om oog, tand om tand". 

5. "Al wie de huisvrede schendt, door iemands huis met geweld binnen te 
treden, zal gestraft worden met 5 .f:, boete". 

6. Men kon niet poorter worden zonder uitdrukkelijke toestemming van bal
juw en schepenen. Dit voorschrift heeft m.m. gegolden tot 1808! 

7. Laster werd gestraft met een boete van 2 schellingen en een schadever
goeding aan de beledigde van 2 schellingen. 

8. Het gerechtelijk duel, een gelegaliseerde vorm van eigenrichting, werd 
verboden. 

9. "Als een van de schepenen blijkt onnut voor de stad te zijn, zal hij zonder 
verwijl worden afgezet en een ander, die voor de stad dienstiger is, in zijn 
plaats worden aangesteld". De schepenen werden door de graaf benoemd, 
waarbij deze, blijkens het privilege, met de belangen van de burgerij reke
ning moest houden. Uit ;het bepaalde kan worden afgeleid, dat zij toen 
nog voor hun leven werden benoemd. 

10. "Al wat door de schepenen en de schout tot nut en voordeel van de stad 
besloten en vastgesteld wordt, moet door alle burgers in acht genomen 
worden". Dit is na het sub 1. genoemde wel het belangrijkste voorrecht, 
dat de burgers ontvingen. Het college van schout en schepenen was meer 
dan een rechtbank alleen, het had ook wetgevende bevoegdheid in stads
zaken. Dit fundamentele beginsel van autonomie, de bevoegdheid om eigen 
zaken te regelen, wordt nu geformuleerd in artikel 168 van de Gemeente
wet. 

De Lange van Wijngaerden ontwierp een plattegrond van "ter Goude vóór 
de omwalling in 1270". Dat bijschrift is misleidend; het privilege van 1272 
spreekt evenmin als het Leidse van 1266 van omwalling, noch van het recht 
om de poorte te ommuren, zoals dr. mr. J. Smit ons in zijn aangehaald opstel 
wil doen geloven. Zij zijn beiden het slachtoffer van een verouderde stadsrecht
theorie, die het verschil tussen stad en dorp enkel zocht in het feit of een plaats 
al dan niet ommuurd was. Het stadje Schoonhoven, dat in 1280 stadsrecht 
ontving, kreeg pas 20 jaar later toestemming van de graaf om de poorte te 
omvesten. Van Gouda is een dergelijk privilege niet bekend. Pas in 1349 werd 
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de stad onder drang van de tijdsomstandigheden voldoende versterkt, om een 
belegering het hoofd te kunnen bieden; voor die tijd was de afsluiting er hoog
stens op berekend om qnge.wenste elementen buiten· te houden. · 

Toen men zich opmaakte om het 600-jarig bestaan van de stad te vieren, 
werd tot feestdag gekozen 29 juli, de dag waarop de kermis werd ingeluid. 
Die dag werd '.gekozen om aan het bezwaar van velen tegemoet te komen, die 
vreesden,- dat de- arbeidende ·klasse door de talrijke feesten de arbeid zou 
ontwennen. In de-kermisweek toch werd er bijna niet gewerkt. Enige ingeze
tenen protesteerden hiertegen per advertentie. Zij meenden dat het eigenaar
diger -was het feest op de gedenkdag zelf te vieren, zijnde naar hun mening 
23 juli. Deze ·ingezetenen hadden blijkbaar het Chartérboek van Van Mieris 
geraadpleegd, waarin ·deze foutieve .datering voorkomt!22 

Vrouwen van der Goude 
Jan van Renesse, de man van Sophia van der Goude, was de oudste zoon 

van heer Jan van Re.nesse en Margaretha Scarperd. Na het overlijden van 
zijn vader, omstreeks 1295, werd hij één van de leiders van de Zeeuwse adel. 
Na de dood van Graaf Floris V was hij aanvankelijk de voornaamste raads
man van diens zoontje Jan, maar reeds in 1297 viel hij door de intriges vah 
zijn rp,~dedinger Wolferd van Borselen in ongenade; zijn kasteel Moermont bij 
Renesse werd verwoest en hij werd verbannen. Hij zooht hulp bij de Vla
mingen. In de Guldensporenslag bij Kortrijk, anno 1302, verwierf hij roem 
als commandant van hun reservetroepen. In de oorlog tussen Vlaanderen en 
Holland; die spoedig daarna ontbrandde en waarbij de Vlamingen zeer diep 
in Holland doordrongen, streed hij aan Vlaamse zijde. Hij maakte zich meester 
van Utrecht en werd voogd van die stad. Toen de oorlogskans keerde, moest 
hij Utrecht verlaten. Bij het oversteken van de Lek zonk het overbelaste 
scheepje en Jan van Renesse verdronk (16 augustus 1304). Hij werd begraven 
in de kerk van Beusichem. 

Dat hij een man van zeldzame begaafdheid was, die zijn invloed niet slechts 
te danken had aan zijn bezittingen en familiebetrekkingen, maar vooral ook 
aan zijn karakter en talenten, is buiten kijf. Zijn roemrijk aandeel aan de 
Sporenslag is bekend; maar, meer nog dan de loftuitingen van buitenlandse 
schrijvers, pleit voor hem de eerbied, men zou bijna zeggen, de voor lief de, 
waarmede ·hij vermeld wordt door zijn tijdgenoten, die, felle veroordelaars van 
zijn politiek en van zijn handelingen, nochtans zijn naam steeds met enige 
ingenomenheid vermelden22• 

Wij mogen wel aannemen, dat Sophia grote bewondering en liefde voor haar 
man heeft gekoesterd. Zij gaf hem het vruchtgebruik van het leengoed, dat 
zij in 1290 van deken en kapittel van Oudmunster ontving "affectu maritali 
mota", bewogen door echtelijke genegenheid. Zij schonk hem ook één of meer 
dochters, maar geen zoons. In 1297, kort voor zijn val, ontvingen Jan en 
Sophie van graaf Jan het voorrecht, dat hun oudste dochter in hun lenen 
mocht opvolgen, als zij geen zoon zouden nalaten. Het is onzeker of Sophie 
haar man heeft overleefd. Misschien is zij begraven in de St.-Janskerk, rechts 
voor het koor. Het oudste grafboek van de St.-Janskerk, dat omstreeks 1438 
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is aangelegd, vermeldt daar het graf van jonkvrouw Sophie. Hiermede kan 
evenwel ook één van haar beide naamgenoten, die in de tweede helft van de 
14de eeuw leefden, zijn bedoeld23 • 

In ieder geval is Sophie overleden vóór 1306, immers in dat jaar ontving 
haar dochter Margriet van deken en kapittel van Oudmunster het leengoed, 
dat haar moeder in 1290 had ontvangen, terwijl de proost van Oudmunster 
haar in 1308 niet nader omschreven leengoederen gaf, die vermoedelijk ver
eenzelvigd mogen worden met de proosttienden onder Moordrecht, welke 
Sophie omstreeks 1295 bezat24• De goederen die :haar voorouders van de 
Hollandse graaf in leen hebben gehad, in de eerste plaats de vrijheid van der 
Goude, werden daarentegen in 1308 door graaf Willem aan zijn broer Jan 
van Henegouwen, in mindering van diens vaderlijk erfdeel, gegeven. 

Margriet was gehuwd met Arnoud van Steyn, een voorname Limburgse 
edelman. In 1294 droeg Arnoud van Steyn, ridder, · met toestemming van de 
laethof zijn goederen in het land van Borsen (Borsem, een dorp in Belgisch 
Limburg) op aan graaf Floris om ze weer in leen terug te krijgen. Arnoud 
werd dus vrijwillig vazal van de graaf. Uit -die tijd zal de kennismaking met 
Margriet dateren. In 1317 verklaarde graaf Willem, dat hij heer Arnoud en 
zijn vrouw 300 cf, Roll. 's jaars schuldig was. Het heeft er veel van weg dat 
dit aanzienlijke bedrag een schadeloosstelling is geweest voor het gemis van 
de Goudse leengoederen. Enige jaren later liquideert het echtpaar Margriets 
belangen in Holland. In 1325 doen zij afstand van hun rechten op het leen
goed dat Margriet in 1306 van deken en kapittel van Oudmunster ontvangen 
had, ten behoeve van Jan van Henegouwen. In datzelfde jaar dragen zij aan 
Jan van Henegouwen de bovengenoemde rente van 300 cf, over. Eveneens 
in 1325 geven zij Diederik Aelrasch het halve veer te Haastrecht en de visserij 
in de IJssel tussen de Gouwe en deWierikke in erfleen .. In 1329 staat de graaf 
aan Arnoud toe enige goederen te Haastrecht, die leenroerig van Holland 
waren, als allodiaal goed te verkopen aan Jan van Henegouwen; als tegen
prestatie - kennelijk een formaliteit - draagt Arnoud enige, hem als allodiaal 
goed toebehorende landerijen en inkomsten te Gerdingen (gelegen in Belgisch 
Limburg) aan de graaf op. Hierna verdwijnen Arnoud en Margriet uit onze 
gezichtskring. De naam Steyn leeft voort in "het Land van Steyn", ten oosten 
van Gouda25• 

In augustus 1305 ontbood graaf Willem vertegenwoordigers van de adel 
en de steden naar Den Haag, om met hen te beraadslagen over een geschil met 
Kennemerland. Ook Gouda was vertegenwoordigd door -schepenen en man
nen, maar niet door zijn heer, een aanwijzing dat de 1heerlijkheid toen vacant 
was, evenals de heerlijkheid Schoonhoven. 

Jan van Henegouwen, heer van Beaumont 
En als diplomaat én als krijgsman nam Jan van Henegouwen volop deel 

aan de internationale politiek. Het beheer van zijn goederen in "Duutsland" 
liet hij over aan zijn rentmeesters. In Schoonhoven, dat ·hij in 1310 in leen 
kreeg, bezat hij een kasteel, dat hij aanmerkelijk liet vergroten. Daar zetelde 
de administratie van zijn goederen in de "heerscap van Schoonhoven, Gouda 
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en Steyn". Helaas zijn de archieven van zijn rentmeesters verloren gegaan. 
Daardoor is er over zijn bestuur weinig bekend. 

In 1331 gaf hij de ingezetenen van Bloemendaal, de (Bloemendaalse) Broek, 
de vrijheid van der Goude en de Oude Gouwe toestemming om een watergang 
te graven naar de IJssel. In 1350 kreeg de polder Bloemendaal van hem ver
gunning om een nieuwe watergang naar de IJssel te maken, aangezien de oude 
door de aanleg van de Vest van "onser poorte van der Goude" onbruikbaar 
was geworden. Die verbetering van de defensie was nodig geworden door de 
strijd tussen Hoeken en Kabeljauwen na de dood van graaf Willem IV in 1345. 
Jan stelde de grond beschikbaar; verder gaf hij de goede luiden van Gouda 
toestemming om accijns te heffen van allerhande "comanscappen ende pen
nincwerde" en om de opbrengst daarvan te besteden aan de aanleg van de 
vesten of aan andere zaken. Dit waren bestuursdaden van vèrstrekkende bete
kenis. Door de omvesting van Gouda werden de contouren van de stad voor 
vele eeuwen vastgelegd {zie het hoofdstuk over de ruimtelijke ontwikkeling 
van Gouda). Door het recht van accijnsheffing kreeg de stad de beschikking 
over ruimere geldmiddelen en daardoor meer zelfstandigheid. 

Het hierboven genoemde privilege voor de polder Bloemendaal is bekend 
uit een vidimus door schepenen en raad van Gouda van 1352. Zij hebben 
het bezegeld met hun klein zegel. Het zegel is verdwenen op een klein brokje 
na. Dit vertoont een deel van de paal, die ook voorkomt op de latere twee
sterrige stadszegels26 • 

In het archief van Schoonhoven berust een bundel oorkonden, die gediend 
heeft in een proces van die stad met Dordrecht over de tolvrijheid van de 
poorters van Schoonhoven. Daarbij is een verklaring van schout, schepenen, 
raad en gemene stede van der Goude, gedateerd 3 december 1321. Hieraan 
hing voorheen een fragment van een zegel, ter grootte van ongeveer één 
derde van het gehele zegel. Dit vertoonde één zespuntige ster. Aangezien de 
akte geen melding van de bezegeling maakt, is het niet zeker of dat zegel een 
stadszegel is geweest. Het lijkt mij wel waarschijnlijk. 

In 1334 maakte ridder Coen van Oosterwijc, heer Jans baljuw en rent
meester van Schoonhoven en Gouda, een bestand tussen de steden Utrecht 
en Gouda en beider helpers. Het is mij niet bekend, waarover het geschil ging, 
maar het stuk getuigt van de toegenomen zelfstandigheid van Gouda27

• 

In 1353 kocht Gouda het recht van de wind (het recht om een windmolen 
te exploiteren), een heerlijk recht, en in 1354 verwierf de stad, uiteraard tegen 
betaling, het privilege, dat de goederen van bastaarden zouden vererven als 
van wettig geboren en, en dus niet meer aan de heer zouden vervallen. Jan van 
Henegouwen ,stierf in 1356. Overeenkomstig zijn al jaren eerder uitgesproken 
wens volgde zijn kleinzoon Jan van Blois hem op in zijn Dietse bezittingen. 

Hoewel hem de stichting van de parochiekerk, de stichting van de (donkere) 
sluis en de bouw van het kasteel ten onrechte zijn toegeschreven, mogen wij 
de bestuursperiode van Jan van Henegouwen toch beschouwen als het tijdvak, 
waarin Gouda gerijpt is tot een stad van betekenis. Dit is mede te danken aan 
zijn bestuurskwaliteiten. 

Hoe was het stadsbestuur ten tijde van Jan van Henegouwen georganiseerd? 
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De rechtspraak werd uitgeoefend door het college van schout en zeven sche
penen. Dit college had tevens keurbevoegdheid. Schout en schepenen werden 
benoemd door de heer, waarbij deze ongetwijfeld overleg pleegde met de 
voornaamste poorters. In een oorkonde van 1315 in het archief van de St.
J anskerk wordt een schenking van "het volle ambacht en hun meesters" aan 
het O.L.-Vrouwealtaar gememoreerd. Onder "het volle ambacht" moeten wij 
vermoedelijk de gezamenlijke poorters (de gemeente) verstaan; als dat zo is, 
zijn de meesters poortmeesters {voorgangers van de latere burgemeesters) 
geweest. In de bovengenoemde oorkonde van 1321 worden in één adem met 
schout en schepenen de raad en gemene ,stede genoemd. De "gemene stede" 
is hetzelfde als de gemeente, maar wat de raad voorstelt, is niet duidelijk. 
Evenmin als in andere steden is deze instelling in Gouda gereglementeerd. 
In Leiden, Schoonhoven en Amsterdam werden de raden later burgemeestern 
genoemd, maar in Dordrecht, Haarlem, Gouda en Gorkum komen zij tegelij
kertijêf met de burgemeesters voor. Ik vermoed dat bij gewichtige beslissingen 
de raad werd ingewonnen van wijze mannen met veel bestuurservaring, oud
schepenen vooral, zodat voorschriften met betrekking tot samenstelling en 
bevoegdheden van die "raad" overbodig waren. 

De baljuw vertegenwoordigde de heer; hij trad namens zijn heer op in straf
rechtelijke zaken. 

Het is niet bekend wie de pen voor de stad voerde. De Lange van Wijn
gaerden noemt "Jonge Jan die clerc", uit het geslacht van der Goude. In 
1335 schonk Jan van Henegouwen aan "Jan zijn klerk ·van der Goude" (te lezen 
als Jan van der Goude, zijn klerk) een stuk grond, waar nu de Keizerstraat 
loopt. Jonge Jan die cl ere was een zoon van Jan die clerc, en werd deswege 
Jonge Jan die clerc genoemd, en ·niet, omdat hij evenals zijn vader klerk was. 
Die vader was niet in dienst van Gouda, maar van Jan van Henegouwen. Dat 
"van der Goude" een deel van de naam was, blijkt uit het schepenzegel van 
Jonge Jan, met het zessterrige wapen van de 14de-eeuwse van der Goude's. 

Is van de administratie van de rentmeesters van Jan van Henegouwen niets 
bewaard gebleven, de rekeningen van de rentmeesters van Jan van Blois daar
entegen zijn vrijwel volledig tot ons gekomen. De oudste van de rekeningen 
van de rentmeester van Schoonhoven, Gouda en het Land van Steyn, over 
het boekjaar 1356 november 1 - 1357 november 12, geeft ons een duidelijk 
beeld van wat Jan van Henegouwen naliet aan zijn kleinzoon. Binnen Gouda 
was dat: 

1. De sluis. Het sluisgeld was daar toen al zijn op één na belangrijkste bron 
van inkomsten. In 1321 gaf hij de abdij van Rijnsburg en in 1331 "het 
godshuis van Egmond" vrijstelling van sluisgeld voor alle goederen voor 
eigen gebruik. 

2. De gruit, een grondstof voor de bereiding van bier. Het recht op de gruit 
bracht nog meer op dan het sluisgeld, een aanwijzing dat de bierbrouwerij 
toen al van veel betekenis was. 

3. Het veer over de IJssel. 
4. De waag. 
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5. Het recht van de botermaat. Dit bracht weinig op, de zuivelmarkt bete
kende blijkbaar nog niet veel. 

6. Het recht van de wind, dat, zoals wij gezien hebben, aan de stad in erf
. pacht was gegeven. 

7. Het hofstèdegeld (zie het hoofdstuk betreffende de ruimtelijke ontwikke
ling van Gouda).. 

8. Erfpacht van diverse huizen. 
9. Het Wanthuis (zie het hoofdstuk betreffende de geschiedenis van de laken

industrie). 
10. Het recht van de jaarmarkten, de voornaamste op J acobi (25 juli), de 

andere, van veel minder belang, op Lamberti (17 september). 

Deze posten brachten in totaal ruim 607 ,;f., op. 
In de onmiddellijke omgeving van Gouda, binnen de grenzen van de stads

vrijheid, bezat Jan van Blois 59 morgen land, dat verpacht werd voor bedragen 
van 25-46 schellingen per morgen. Voorts bezat hij de tienden, inclusief de 
smaltienden, binnen de vrijheid en in Bloemendaal, alsmede de landtijnzen 
en het schot (een oeroude belasting) in Bloemendaal, waarin wij de tijnzen en 
tienden van het leengoed van deken en kapittel van Oudmunster terugvinden! 

In het hoofdstuk over de ruimtelijke ontwikkeling van Gouda is aangetoond 
dat alle of nagenoeg alle grond binnen de vesten, ca. 80 morgen, oor,spronkelijk 
eigendom van de heren van der Goude is geweest. Indien wij daarbij tellen de 
voornoemde 59 morgen, en bedenken dat Jan van Henegouwen tientallen 
morgen land aari dienaren in leen heeft gegeven28, komen wij tot een landbezit 
in de orde van 200 morgen, d.w.z. ter grootte van de stadsvrijheid. Blijkbaar 
is het gebied van de stadsvrijheid identiek met het oorspronkelijke grondbezit 
van de heren van der Goude! Zo wordt verklaarbaar, hoe de in een stads
privilege ongebruikelijke afbakening van de grenzen daarin terecht is gekomen: 
zij is ontleend aan een akte, waarbij aan de eerste heer van der Goude een 
gebied groot 350 gaarden in het vierkant in leen werd gegeven. De stad is 
dus niet, als zoveel andere steden, ontstaan door afsplitsing van bestaande 
ambachten, maar doordat aan een ambacht stadsrecht werd gegeven. 
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BIJLAGE 
Wi Jhan bi der ghenade gods biscop tUtrecht. Maken cant allen luden, die jeghen

woordich sijn, of toecomen sullen, dat wi hebben ghesien ene hantfeste beseghelt met 
des graven Florens seghele, daer god de siele of hebben moete ghans en(de) ghave, 
welspreckende, niet ofghedaen, noch toeghedaen, ongevlect, niet ghecancelliert, spre
kende van woorde te woorde alze h.ijr nae volghet bescreven. Wi florens grave van 
bolland ende van zeland maken cont alle denghenen, die deze hantfeste sullen sien of 
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horen lesen, dat wi uyt onsen vryen wille ende bi rade onser manne, ghegheven hebben, 
enen edelen man haren nyclaes van caetse ridder om sonderlanghen ghetrouwen dienst, 
dien hi ons gedaen heeft ende noch doen mach dese vryeit toter goude van vierde
half hondert gherden lang van der halver ysel opwaert te broeke waert, ende vierde
halff hondert gherden breed. Also dat alle deghene die binnen deser vrieyt woen
aftich sijn •ende porters sijn, tollen vry varen sellen voer alle onse tollen <loer alle onse 
land, mit horen eyghene scepen, ende mit horen eyghene goede. Voert so heb wi ghe
gheven, alle dien ghenen die binnen deser vrieyt ter goude woenaftich sijn, ende poer
ters sijn, waert dat si enen man sloeghen binnen hore vrieyt, ende si borghen setten 
mochten, voer tien pont hollantsche of dat hoer goet tien pont hollantsche wardich 
ware, dat men se tot en ghenen rechte houden en mach, also langhe alse de man den 
adem binnen heeft. Voert so heb wi hem ghegheven, dat men se buten hore vrieyt niet 
winnen en mach, om ·enigher handc borchtocht te doene van doetslaghe of van leemte 
die ghesciet buten hore vrieyt. Voert so heb wi desen voerseyden poerters van der 
(goude) ghegheven alle dat selve recht, dat die poerters van levden hebben, ende 
daerbi, so waneer dat die scepene van der goude beladen sijn mit or(delen) ende mit 
vonnesse, dat si hoer recht halen sellen ende verzoeken an de scepene van leyden. 
Ende al sulc recht alse hem die scepene van leyden wisen, daer mede so sellen si vol
staen. Voert so sel ons die poerte van der goude dienen in onser rechter herevaert, 
mit vijf manne, op horen cost. Ende om dat wi willen, dat deze vrieyt dien poertcrs 
van der goude ewelike vast ende ghestade blive, ende onverbroken van ons ende van 
onsen nacomelinghen, so heb wi hem dese opene hantfeste hijr op ghegheven be
seghelt mit onsen seghel. Dit ghesciede int jaer ons heren dusent tvehondert ende tve 
ende tseventich des dinxedaghes na sinte margrieten daghe. Ende om dat wi jhan bi der 
ghenade gods biscop tUtrecht voergbenoemt deze hantfeste ghesien hebben, ende wel 
hebben geheexaminiert, alze voerscreven es, so heb wi onsen seghel ghehanghe ane dit 
vutscrift om bede w(eg)e der goeder lude van der goude. Ende dat dit gbesciede dat 
was des donredaghes op sente peter ende sentc pauwels dach in ... dusend driehondert 
ende vijf ende dertich. · 

Z egel van heer Dirk van der Goude, 1243. 
Foto Stadtarchiv Liibeck. 
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