POSTEN UIT HOLLA~NDSE THESAURIERSREI(ENINGEN UIT DE TIJD VAN JACOBA VAN
BEIEREN /l1ET BETREKKING TOT "DIE VAN
DER GOUDE"
J. H . METER
Xa de val van Mons of Bergen in Henegom:ven iri Juni 14::iS
werd Jacoba van Beieren door haar neef, Philips van Bourgondië op 's-Gravensteen te Gent gevangen gezet.
Maar Jacoba wist haar bewakers te misleiden en ontvluchtte
reeds op de 31ste Augustus 1425 naar Schoonhoven. Zij nestelde
zich in de vesting-driehoek Gouda-Schoonhoven-Oudewater.
Drie jaren ·wist ze zich met de aan haar verknochte Hoeksen
staande te houden tegen Philips, de overmachtige hertog van Bourgondië. Tv,,eemaal behaalde ze persoonlijk een over·winning bij
Alphen a. d. Rijn, Haar Engelse echtgenoot, Humphrey van
Gloucester, die haar te hulp ln.v am, werd bij Bromvershaven door
Philips verpletterend verslagen.
Dit zijn de belangrijkste gebeurtenissen uit deze jaren. In de
thesauriersrekeningen van verschillende Hollandse steden vinden we interessante gegevens, die ons een beeld geven van de
tochten van Jacoba' s aanhangers, tot wie, zoals we zo juist
gezien hebben, de Gouwenaars ook behoorden.
Helaas zijn de stadsrekeningen van Gouda vermoedelijk bij
de grote stadsbrand in 1438 verloren gegaan. Hier volgen nu
enkele uittreksels uit diverse thesauriersrekeningen:
Stadsrekening van Leiden:
"Item gesent te Delf, om dair de laten ,veten, dat die van
der Goude ut waren, doe men Alsmair (Aalsmeer) barnde (platbrandde)".
Thesauriersrekening van Boudevvijn van Swieten (van 28 Oct.
1426- 27 Oct. 1427) 1 ):
"Omtrent Allerheiligen misse anno XXV so quam een crayer
(een wachtschip), die up dese tijt voir die Lecke leecht, ut Pruyssen, eens deels toebehoerende die van der Goude, in welcke
cra;yer somige goede (goederen) waren, alse wagenschot (gladde, ·
dunne, eiken planken), vlas ende roggen, dair die van der Goude
medepairt an hadden mit somige mijns genadigen heeren onder-

sa ten: des toe die tresoris bevall om des meesten oerbaars wjllen
eenen goeden man van der Goude, die vrient was geheten, greyt
Ghijzensoon die voirsz. goede te vercopen, ende des is die man
synt dier tijd verstorven, also dat die tresoris daeroff ontfaen
heeft ter goeden rekeningen Ilc XXXVI lb". We kunnen de
waarde van het pond in die tijd stellen op ongeveer f 0,75.
, ,Item also veel dorpen verdincg gemaect hadden mit mijn r e
,-romven ter goude (gravin Jacoba) bute oirlof ende consent
des Capiteyns so ontboet dair om die Capiteyn somige van de
voirsz. dorpen en des heeft die tresorier van hen ontfaen alsulc
gelt voir die brucke (overtreding) als hierna .gescreve staat:
Voerscoten C scilde, Catwiic C scilde, noirtigerhout LXV
scilde, Oestgheest XXX scilde, riisvvic C scilde, hasertswoude
XL scilde, soeterwoude XL scilde, koudekerc XX scilde, hillegom XL scilde, lisse LX scilde, sasseme (Sassenhe im) XX
scilde , naildwyc CL scilde".
Met deze schilden ,vordt bedoeld het Hollands schild van 38
groot. Een groot is een halve stuiver.
D e inwoners van Pijnacker w erden van belasting v rijgesteld:
, ,overmits dat se alle dese tijt in den oirloge gesef:en hebben ,
ende oic mede 't land mitten (door het) insteken dat die van der
Goude gedaan hadden alheel verdroncken leit".
Op 11 Juli 1428 (dus na de zoen van Delft, waarbij Jacoba
de strijd opgaf) ging een bode met brieven: , ,an min en he eren van
Utrecht om een relaxatie (matiging van straf) voir die van d er
Goude en van Oudewater, also mijn genadige h eer aldair trecken
soude".
's-Gravenhage.
1) Deze rekening bevindt zich rn het Rijksarchief
v enhage.
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