DE EERSTE GELOO~FSVERJ(ONDIGERS IA.
HET GOUDSE LANDSCHAP
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H. CARLIER

Het zal aan degenen, die zich voor de oude geschiedenis van
onze stad interesseren, meermalen zijn opgevallen, dat, naarmate
men verder in deze geschiedenis teruggaat, deze studie ook steeds
meer aanrakingspunten vertoont met het kerkelijk leven van die
tijdperken, daar het kerkelijk en het maatschappelijk leven in vele
gevallen . nauwer met elkander verbonden ,varen dan tegenwoordig.
Zo is er in Gouda' s vroegste geschiedenis reeds meermale n
sprake van de bisschop van Utrecht, die met het hoogste kerkelijke
gezag was bekleed. Ook vinden ,ve dikwijls het Kapittel van
Sint Salvator of "het Oude Munster" vermeld, dat niet alleen
te waken had voor d e nakoming van kerkelijke verplichtingen,
maar ook was belast met het beheer van sommige tijdelijke
goederen, zoals landerijen, gebouwen, tienden, enz., die in de
loop der tijden, hetzij door erfrecht, hetzij door schenking eigendom van dit kapittel geworden waren.
Van dit eerste kerkelijke leven in ons land en van het eerste
optreden der geloofspredikers, waaronder in deze gew esten
vooral Willibrordus en Bonifacius bekendheid hebben ver·w orven, komen enige schaarse berichten uit het laatst der 7de
en het begin der 8ste eeuw. Uit de gegevens, die ons ten dienste
staan, moeten we trachten een idee te vormen van deze onvermoeide geloofsapostels en van de geweldige taak, die zij op zich
hadden genomen.
Willibrordus, geboren in Northumberland omstreeks 658,
werd opgeleid bij de Benedictijnen te Rippon en kwam later onder
leiding van de Benedictijn Egbert in het klooster Bathmelsigi
in Zuid-Ierland. Tijdens een pestepidemie verlieten zij echter
deze plaats, om zich op het eiland Jona bij de zuidkust te vestigen.
In de kloosters, ,vaar Willibrordus een lange tijd had doorge bracht, had hij ook studiegenoten uit andere landen ontmoet,
zoals Denen, Friezen, Saksen en andere Germaanse stamgenoten. Hier vernam hij van de geloofsprediking, die in die landen
reeds begonnen w as en van de resultaten, die daar reeds bereikt
·waren.
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Hier had hij ook gelegenheid kennis te nemen van de zeden
en gewoonten der stamven:vanten aan de overzijde van de
oordzee en zich te oefenen in de taal der Friezen, die in die
tijd nog niet belangrijk verschilde van die der Angelsaksers in..
het Z. van Engeland.
Het is duidelijk, dat de geloofsverkondigers, die uit Engeland
en Ierland zich hierheen begaven naar de toenmalige omstandigheden zo goed mogelijk op hun taak moesten voorbereid zijn.
Wel ·waren er in Engeland en Ierland verschillende kloosters en
kathedralen, van"\vaar missionarissen werden uitgezonden, doch
het is niet bekend- of zij daarvoor een speciale opleidi~g ontvingen.
Hun eigenlijke vorming ontvingen zij in de praktijk, wanneer
7.ij oudere ordegenoten op hun missiereizen vergezelden. Zo
hadden b.v. Willibrordus en Bonifacius steeds jongere krachten
:in hun gezelschap, die op deze practische wijze in de zendingsarbeid opgeleid en gevormd werden.
De eerste geloofsverkondigers in deze gewesten hebben echter
meestal die practische opleiding moeten missen Zij moesten
vertrouwen hebben in hun eigen natuurlijke aanleg en begaafd~
heden. Zij gingen een leven tegemoet van harde arbeid, van vele
ontberingen en talloze teleurstellingen. Slechts de eenvoudigste
volksspijzen konden zij zich, dikwijls nog met veel moeite, verschaffen, doch voor kleding moest meestal nog van elders worden gezorgd.
Zo was het in de grensgebieden in de nabijheid van de meer
zuidelijke landstreken, die reeds door Frankische stammen waren
bezet. Doch groter neg waren de moeilijkheden en harder de
-ontberingen, waar zij onder nog heidense stammen optraden.
Daarvandaan, dat de eerste missionarissen zelfs voor de jacht
afgerichte valken en ook vistuig meebrachten.
Ook de voorziening van kleren bracht menigmaal grote bezwaren met zich, evenals het vinden van een goed onderkomen,
wanneer zij zich op hun reizen in schaars bevolkte streken bevonden. Daarvandaan, dat zij somwijlen ook van reistenten gebruik maakten, zoals b.v. Willibrord deed tijdens zijn verblijf
te Heilo.
Als vervoermiddel werd in deze streken veel gebruik gemaakt van paarden , die van de landsbevolking werden gekocht
of die zij tijdelijk in gebruik hadden, zoals v an Willibrordus en
Eligius beke nd is.
~T
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Ongehvijfeld hebben de geloofspredikers vooral gedurende de
herfst en de winter, wanneer de schaarse primitieve wegen
dikwijls onbruikbaar waren, in deze waterrijke streken meermalen van vaartuigen gebruik gemaakt.
Waarschijnlijk in het voorjaar of in de zomer van het jaar
692 stak Willibrordus met elf ordegenoten naar ons land over,
waar zij volgens veler gevoelen bij Kahvijk · de Rijn opvoeren,
tot Utrecht, teneinde zich daar te vestigen.
Een verblijf onder de Friezen, hoewel deze door Pepijn de
Korte onder,vorpen waren, bracht echter grote gevaren met
zich, daar op de bescherming van de Friese vorst Radboud nog
weinig te rekenen viel. Slechts daar, ,vaar de geloofspredikers
verzekerd waren van de steun der Frankische hofmeiers bood
zich een gunstiger gelegenheid. Daarom begaf Willibrordus zich
naar het hof van Pepijn van Herstal, ,:vaar hij v riendelijk ontvangen werd. Het gevraagde verlof werd hem toegestaan., daar
de vooFgenomen missiearbeid van Willibrordus volkomen strookte
met de politieke plannen van Pepijn.
Daar het gebied ten N. van de Rijn ondanks de onderwerping
van Radboud nog steeds grote gevaren opleverde, vestigde
Willibrord zich voorlopig met zijn medewerkers in Teisterbant
in de Betuwe, waar zij met vrucht arbeidden.
Spoedig echter vertrok hij naar Rome, ,:vaar hij van paus
Sergius (687~701) de gevraagde zending verkreeg voor zijn
arbeid onder de F r iezen.
Na zijn terugkeer vestigde hij zich w eer bij zijn ordegenoten
in de Betuwe. Daar echter de arbeid onder de Friezen ten N. van
de Rijn langzamerhand meer v ruchten begon af te werpen en
schone beloften inhield v oor de toekomst begaf Willibrord zich
twee jaar later opnieuw naar Rome, waar hij op 21 Nov. 695
tot aartsbisschop der F r iezen w erd gev,1 ijd.
Met deze nieuw e bisschoppelijke volmachten bekleed strekte
het rechtsgebied van Willibrord zich nu ongev eer uit over het
gehele tegemvoordige Nederland, ,vaar hij zijn volle werkkracht
kon ontplooien. H ij v estigde zich waarschijnlijk kort hierna
met ee n aantal medewerkers in Utrecht en ondernam van daaruit
tochten door Holland; Zeeland en Friesland, zelfs tot in Denemarken.
In Utrecht, nu bisschoppelijke residentie geworden, werd in
Oudwijk het oude Frankische kerkje herbouwd. Bonifacius
vermeld echter, dat Willibrordus in een latere p eriode voort-
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durend gepredikt heeft in de St. Salvatorkerk. Aan deze gewoonte bleef hij getrouw, ook toen hij na zijn bisschopsbenoeming
de kathedrale St. Maartenskerk had doen bouwen op korte afstanq. van de St. Salvator.
Omtrent de eerste verblijfsjaren van Willibrordus en zijn
medearbeiders in deze ge\.vesten is weinig bekend . Toch weten
we uit een giftbrief van Karel Martel van 1 Jan. 722 of 723,
dat bezittingen werden opgedragen "aan het klooster binnen de
muren van Utrecht gelegen, waarvan de apostolische man Gods,
de aartsbisschop, bestuurder is".
Uit deze woorden blijkt, dat er te Utrecht een klooster bestond,
waarvan Willibrordus de bestuurder was en waar volgens de
beschikbare tijd de regel van St. Benedictus werd onderhouden.
Omdat de bewoners van het klooster op de "canon", de namenlijst van hun kerk waren ingeschreven, of wel dat zij de canones
(kloosterregels) · van hun orde onderhielden, werden ZIJ aangeduid met de naam van kanunniken.
De gemeenschappelijke woonplaats, waarm deze monniken
verbleven, v,,anneer zij zich te Utrecht bevonden wordt herhaaldelijk genoemd onder de naam van "monasterium" of "munster".
De geestelijken, die hier als medehelpers en raadslieden
Willibrordus en later ook Bonifacius terzijde stonden, vormden
met elkander het "kapittel van St. Salvator". Aangezien dit
het oudste van de bisschoppelijke kapittels was, wordt het ook
,vel aangeduid onder de naam van: het Kapittel van OudMunster.
Na de stichting van de St. Maartens- of Domkerk werd ook
hieraan een kapittel van kloosterlingen verbonden, dat wij
kennen onder de naam van het "Domkapittel".
Daar dit kapittel meer in het bijzonder het raadscollege v an de
bisschop vormde, bezat het ook bijzondere rechten.
Waar het echter gewichtige zakeu gold, gebeurde het meermalen, dat deze beide. kapittels gezamelijk optraden om de belangen van het bisdom te behartigen en daarover te beslissen.
Het is vanzelfsprekend, dat vooral d e ..naaste omgeving van de
bisschopsstad in den beginne de volle belangstelling had van
Willibrordus en zijn medewerkers.
De dood van Pepijn de Korte (71.4), de machtige beschermer
van Willibrordus, ·was echter voor de bisschop een gevoelig
verlies. Van deze omstandigheid maakte Radboud dadelijk ge-

bruik om aan de jeugdige christengemeente grote s~hade toe te
brengen.
Ziende, dat ·er onder deze omstandigheden waarschijnlijk
"·einig te bereiken zou zijn, heeft Willibror dus in deze periode
enige tijd in zijn klooster te Echternach doorgebracht, vanwaar
hij echter na de dood van Radboud in 719 naar Utrecht terugkeerde .
Ondertussen was, waarschijnlijk in het begin van 716, de grote
geloofsapostel Bonifacius naar ons land overgestoken, die echter
bij zijn komst in het Utrechtse landschap slechts verwoeste
dorpen en verstrooide gelovigen vond.
Na enige reizen onder de verspreide christenen gemaakt te
hebben vertrok hij ,veer naar Engeland, vamvaar hij in de winter
Yan 718 een tocht ondernam naar Rome.
Vervolgens bezocht hij Beieren en Thüringen en keerde waarschijnlijk in het begin van 720 weer in ons land terug om zich
bij Willibrordus aan te sluiten, die zich ondertussen met zijn
ordebroeders ook weer te Utrecht gevestigd had.
Dat dit werkelijk het geval is geweest blijkt wel uit de mededeling van Lindg. Vita Greg. bl. 138, waarin wordt gezegd, dat
zo\.vel Willibrord als Bonifacius omstreeks 720 te Utrecht ge, ,estigd ·w aren en dat vandaar uit missietochten werden ondernomen naar de omtrek en het gehele Hollandse landschap. Bonifacius predikte o.a. te Woerden en te Achttienhoven aan de
Vecht, in de duinstreken, enz.
Mogen we dan •niet aannemen, dat in deze periode ook het
Goudse landschap is bezocht en daar toen voor het eerst het zaad
-van h et Evangelie is uitgestrooid.
Ter Gouw was een opkomend handelsstadje, dat een v rij levendig
Yerkeer onderhield met de dorpen en nederzettingen langs de
IJssel en de Rijn, die tot 1285 nog met elkander in open verbinding stonden.
Ten zuiden van de stad vormde dezelfde waten:veg d e verbinding met de Zeeuwse en Vlaamse wateren en de weg naar d e
zee, terwijl de Gouwe de ,veg opende naar het Goudsè achterland.
D e twee grote Romeinse heirwegen, die langs de Rijn en die
door de Betuwe en langs de Maas, bevonden zich op korte afstand. Zou er daarom niet reeds zeer vroeg een verbindingsweg
d aartussen aangelegd zijn, die in hoofdzaak d e IJssel volgd e?
H et bekende gezegde: ,,Zo oud als de weg van Kralingen" geeft
ook een a anwijzing in die richting.

Het is bovendien opvallend, dat de oudste Goudse kapellen
alle op zeer korte afstand van de IJssel zijn opgericht, zeer waar schijnlijk op plaatsen, waar reeds in de tijd der eerste evangelieprediking geloofsverkondigers werkzaam zijn geweest. Ook de
eerste eenvoudige bedehuizen in de naburige nederzettingen
dateren waarschijnlijk uit deze periode.

Gouda en het bit1dom Utrecht.
Ten gevolge van de snelle ontwikkeling en uitbreiding der jonge
kerk ,:varen de stoffelijke behoeften daaraan geëvenredigd. Er
moesten kerken en kapellen worden gebouwd en onderhouden,
armen verzorgd, zieken verpleegd; er moest voor de nauwelijks
halfonhvikkelde bevolking ·worden gezorgd, dat de kerk een
zeker aanzien genoot.
We zien dan ook, dat van het begin der geloofsprediking af
de Frankische vorsten meermalen rijke goederen aan het bisdom
geschonken hebben . De oudst bekende giftbrief dienaangaande is
die van Karel Martel van Januari 722, waarin deze aan het klooster van St. Maarten niet alleen het kasteel van Utrecht en dat
van Vechten met de omliggende gronden schenkt, maar ook de
talrijke zich daarop bevindende vorstelijke eigendommen.
Op 23 Mei 753 bevestigde Pepijn de Korte de St. Maartenskerk in het bezit van alles, wat Pepijn van H erstel, K a rel Martel
en Karloman r eeds vroeger aan de Kerk geschonken hadden.
In dit stuk is sprake van tienden, tolle n en andere domeinen
waarvan de opbrengsten moesten voorzien in de behoeften van
de openbare godsdienst en de bedienaren daa r van.
In dezelfde giftbrief van 753 lezen w e ook nog het volgende :
"Op gelijke ·w ijze geven wij aan de kerk van St. Maarte n d e
kerk, die boven Duurstede is gest icht en Abkirika is genaamd
. . . . . . -. tevens nog de watertol op de L ek en het eiland aan
de oostzijde bij deze kerk tussen de Rijn en de Lek".
Ten slotte wijzen ,.,,e onder de zeer talrijke giften aan de K e rk
van Utrecht gedaan o.a. nog op die van koning Otto I op 17 Juli
944, die op verzoek van bisschop Balderik het graafschap lnfra
Lake et Isla (tussen Lek en IJssel) aan d e ker ken van Sinte
Maarten en Sinte Marie schonk.
Onder de talrijke opvolgers van Willibrordus is het wereldlijk
bezit van de Utrechtse bisschoppen herhaalde ma len uitgebreid,

doch in de tijd der Noorse invallen is het meeste weer verloren
gegaan.
Eerst in de 1 ode en 11de eeuw zijn talrijke bezittingen weer
aan de kerk teuggeschonken en had zich het wereldlijk bezit
der Utrechtse bisschoppen gevormd, bestaande uit het NederSticht, het Over-Sticht en daartussen de Veluwe, die als achterleen aan de hertogen van Gelre kwam.
Wat het kerkelijk bestuur van deze gebieden betreft, hierin
werd de bisschop in de 12de eeuw bijgestaan door elf aartsdiakenen.
In overeenstemming hiermee was het bisdom. verdeeld in elf
aartsdiaconaten. Hiertoe behoorden:
1. Het aartsdiaconaat van de Dom, omvattende het tegenw.
bisdom Haarlem behalve West-Friesland.
2. Het aartsdiaconaat van St. Salvator, omvattende een deel
van de tegenw. Provincie Utrecht en van Zuid-Holland (ook
het gebied om Gouda).
3. Het aartsdiaconaat van St. Jan, gevormd door een deel van
Utrecht en van Friesland (Westergo).
4. Het aartsdiaconaat van St. Marie, gevormd door Drente,
de stad Groningen, een deel van de Alblasserwaard en van
het graafschap Culemborg.
5. Het aartsdiaconaat van St. Pieter, gevormd door de Vel uwe
met Arnhem.
6. Het aartsdiaconaat van de choorbisschop, gevormd door
enige plaatsen ten Z. en W. van Utrecht.
Verder nog de aartsdiaconaten van Deventer, van Emmerik,
van Tiel, van Oldenzaal (Twente) en van d e proost van WestFriesland.
Waar het zeer belangrijke kerkelijke zaken gold, vond de
bisschop ook raadgevers in e'nige voorname geestelijken, die verbonden waren aan zijn kath~draal en met elkander het kathedraalof domkapittel vormden.
Bij het openstaan van de bisschoppelijke zetel moesten zij
,zorgen voor het bestuur van het diocees en tevens maatregelen
nemen voor de verkiezing van een opvolger.
Na het Concordaat van Worms (1122) werden d e Utrechtse
bisschoppen echter niet meer gekozen door het kathedraalkapittel alleen, maar werd aan de keuze ook deelgenomen door
het kapittel van St. Salvator, dat dit voorrecht ongetwijfeld te .
danken had aan het feit, dat hun kerk in de tijd van St. Willibrord als kathedraalkerk had dienst gedaan.

Het Kerkelijk gebied van OuJ-/l.lundler.
De verdeling van het kerkelijk gebied van Oud-Munster is
slechts bekend uit twee parochielijsten van 1480 en 1529. Daaruit kunnen we zien, dat dit gebied behalve de Friese decanaten
vier decanaten omvatte, genaamd:
Magnus Decanatus,
Juxta Vechtam,
Infra Isalam et Leccam ,
Woudrichem, ·waarbij in 1464 een afzonderlijk decanaat Driel.
Sedert 1485 was clandestien nog daarbij gevoegd de "ville
de Haestrecht" en in de 16de eeuw de jurisdictie over de "ville
de Bodegraven".
Onder het decanaat Infra (of Juxta) !salam et Leccam moet
men niet verstaan het gebied "tussen" IJssel en Lek, maar de
streek "langs" deze r ivieren, dus van Gouda tot Krimpen en
langs de Lek tot Langerak met uitzondering van Stol·wijk en
Polsbroek die tot het gebied van de chori-episcopus behoorden.
Dat het d ecanaat "Infra Isalam et Leccam" onder de proost
Yan Oud-Munster ressorteerde, stond klaarblijkelijk in verband
met de gift in 944 door keizer Otto I van zijn bezittingen "in
pago Leckam et Isla" aan de kapittels van St. Maàrten en St .
.Marie gezamenlijk gedaan. Het was het enige deel van het graafs chap Holland, dat niet onder het Domkapittel stond.
Tot de heerlijkheid Haastrecht, die in het bezit was van de
proostdij van Oud-Munster, behoorde in de 14de eeuw ook het
landschap Stein. Deze heerlijkheid Haastrecht was door de
proost in gedeelten in pacht gegeven, o.a. ook het latere "Land
van Stein" aan de Heren van der Goude .
De erfdochter van het geslacht van der Goude, Margaretha
Yan Renesse en haar echtgenoot Arnoud van Stein, die dit lands chap in pacht hadden ontvangen, schijnen hun pachtbezit aan
de graaf van Holland opgedragen en als een afzonderlijke hee rlijkheid in leen ontvangen t e hebben.
Met toestemming van d e graaf v~n Holland verkocht Arnoud
Yan Stein deze heerlijkheid in 1329 als a llodiaaP) goed aan Jan
Yan Bea umont, heer van der G oude , wiens opvolgers het Land
Yan Stein a ls zodanig hebben bezeten en in 1438 aan de stad
Gouda hebbe n verkocht.
R eeds uit vroegere eeuwen lezen ,:ve echter van schenkingen
aan h et kapittel van Oud-Munster gedaan. In 1139 schonk
Andr ies, bisschop van Utrecht aan dit kapittel alle novale

tienden langs de Gouwe met het cijnsrecht en het gerecht (de
rechtspraak). Deze goederen grensden in het noorden aan het
landgoed Alberon en in het zuiden aan Svanedrisch.
In 1 1 78 ·w erd hetzelfde kapittel door Godfried, bisschop van
Utrecht, begiftigd met een stuk land bij de Gomve (Goldam).
In 1289 geeft het kapittel aan Sophia van der Goude in erfpacht het land begrensd door de IJsel, Henricslote, de Zijdwinde
(kade) daar Willem de Witte vvoont, en de Piclede, met het
'recht (rechtspraak), de tins en de tiende.
Daar de leden der Utrechtse kapittels in de loop der eeuwen
niet alleen optraden als vertegenwoordigers van het kerkelijk
bestuur van het Utrechtse bisdom, maar ook belast \varen met
het beheer van talrijke kerkelijke goederen en domeinen, is het
te verklaren, dat we ook in de vroegste geschiedenis van Gouda
deze kapittels meermalen genoemd zien, waar het deze aangelegenheden betrof. We geven daarvan slechts een paar voorbeelden uit de stadsrekeningen.

lt. noch gegeven heer dirc van haestrecht van dat hij van
onse stede , vege een booscap dede tutrecht an dat ghemee n
capif:tel van Oude Munster XIII! placken.
rek. 1 434 fol. l 5r0 •
Gegeven den heeren tot oude munster tot Utrecht roerende
van den pacht van den lande van Steyn by hande V oppe
hugensoens 111 rinsche gulden
0
rek. 1445 fol. 16v •

It. gegeven heer Claes harmanssoen priester van onser stede
wege tot Utrecht an die ecclesie en was aldair tot vijf stonden (keren) gesent by goetduncken des gerechts van saken
die der stede aengingen ... en verteert mit wagenhuer gins
en , veer VIII lb.
rek. 14 47 fol. 9ro.
Als na de Hervorming het kerkelijk gezag over het niet katho1ieke deel der bevolking had opgehouden en ook de tijdelijke
goederen en fondsen voor een belangrijk deel in wereldlijk bezit
,varen overgegaan, ontmoeten ,ve nog meermalen gevallen, dat
in deze zaken door de Staat of door stedelijke besturen beslissingen worden genomen.
Van dergelijke resolutiën geef ik ten slotte nog een voorbeeld
uit het Kamerboek van 1767, fol. 7 v.

14 Febr. 1767.
Ingevolge de resolutie van de Vroedschap van dato den 23en
Dec. 1766.
Is na voorgaend~ deliberatie goedgevonden ende verstaen.
Den Heer Mr. Martinus T oulon Ra~d in de Vroedschap en
Oud-Schepen deser Stadt te committeeren en te authoriseeren
omme ten proostd:ye van Oud-Munster tot Utrecht ten behoeve
van de stad met de ledige hand te verheffen de groote en kleine
Tienden gelegen in Capelle op den IJssel, alsmede de visserijen
in den IJssel en de Merwede, leenroerig aan de voorz. Proostdye,
gelijk de gem. Heer van Toulon daartoe gecommitteert en geauthoriseerd werd bij desen.
En is wijders den gem . Heer gequalificeert om ten fine voorsz.
magtig te maken de persoon van Harmannus Kladt, Secretaris
van den Capittele van St. Jan te Utrecht.
0
(Kamerboek 1767 fol. 7 v . )
Zelfs tot op onze dagen bezitten we in de glazen 1 2 en i 6 een
kunstzinnige herinnering aan het tijdperk, dat er zulke nauwe
betrekkingen bestonden tussen het Utrechtse Kapittel van St.
Salvator en het kerkbestuur van de Goudse St. Jan.
Glas 12, een geschenk van deze kanunniken geeft als hoofdmotief een voorstelling van de geboorte van het Goddelijk Kind,
terwijl het onderste paneel het beeld vertoont van "Christus
Salvator" staande· op de wereldbol.
Daaromheen groeperen zich de twaalf kanunniken, schenkers
van het glas. De onderste sluitrand wordt gev ormd door de
wapens van deze kanunniken, beschreven in de "Heraldische
Gids van de Goudse Glazen" door Ir. A. ten Bruggecate.
Glas 16 in het priesterkoor is een geschenk van Cornelis v an
M.ierop, domproost van hetzelfde Kapittel; met zijn beschermheilige, de H. B enedictus, in knielende houding voor Maria met
het Goddelijk Kind.
De hoofdvoorstelling vertoont Christus te midden van een
luisterende schare, terwijl meer op de achtergrond St. Jan zichtbaar is omringd door een groep volgelingen.
1)

Dat is vrij en e ige n goed. (Redactie).

