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Goudse grootheidswaan en slordigheid 
MISSERS OP INTERNET AANGAANDE DE GOUDSE GESCHIEDENIS 

VÓÓR DE OPSTAND 

Bart lbelings 

Internet is heel handig bij historisch on
derzoek. Er is tegenwoordig wel heel veel 
te vinden, wat het zoeken bemoeilijkt. Bo
vendien is de waarde van het gevondene 
vaak slecht te bepalen. Zaken worden soms 
ontleend zonder verwijzing. Zij gaan een 
eigen leven leiden en zijn niet meer na te 
trekken. Op diverse sites met betrekking tot 
de Goudse geschiedenis komen soms ook 
heel vreemde of onjuiste gegevens voor. Die 
zouden daar toch niet thuishoren. Als het 
daar al fout gaat is het bij historisch onder
zoek, bijvoorbeeld door scholieren, wachten 
op missers. Onjuistheden zijn zo ook door
gedrongen in de historische literatuur. Vaak 
lijkt het dat die gegevens vooral moeten be
wijzen hoe belangrijk of bijzonder de stad 
ooit was. Ik bespreek hieronder de meest 
opvallende voor de periode lol de Opstand. 

Gouda voor het eerst genoemd 

Op de sice van de Hiscorische Vereniging Die Goude 
(www.diegoude.nl) is in de rubriek 'historie Gouda' een 
lijst met 'Gouda in jaartallen' te vinden die begint met de 
eerste vermelding van Gouda in de hiscorîsche bronnen. 

Het Jautee} van Gouda (s11MH) 
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Dat zou zijn in 1143 in een oorkonde van de b isschop van 
Utrecht. Het betreft een oorkonde van de graaf van Hol
land, die wordt bevestigd door de bisschop en hec gaat 
net als bij een iets eerdere vermelding uit 1139 die wel in 
een oorkonde van de bisschop is genoemd. niet om de 
plaatsnaam Gouda maar om de wacernaam Gouwe. Ook 
op de Wikiped ia pagina over Gouda valt onjuist te lezen 
dat de naam Gouda in 1139 voor het eerst voorkwam, 
voor het water de Gouwe is dat wel juist, zoals elders in 
hetzelfde artikel overigens wel goed staat. 

De eerst bekende stadsheer genaamd Van der Goude 
is heer - ridder - Dirk in 1243. Is dac jaartal op de site 
van Die Goude bedoeld? Hij is dan getuige bij een oor· 
konde van de graaf van Holland die voorrechten geeft 
aan passerende Noord-Duicse kooplieden. Waarschijnlijk 
liep de scheepvaartroute op dat moment nog via de Hol

l andse IJssel en Vaarrse Rijn naar Utrecht en verder via 
de Vecht over de Zuiderzee en nog net niet via de hier • 



na te noemen nieuwe scheepvaartroute ' binnendunen1 

over de Gouwe. Blijkbaar had de Goudse scadsheer al 
wel belangen bij die scheepvaart, ook al lag de grafelijke 
scheepvaamol nog zeker tot 1284 in Moordrecht. Gouda 
wordt pas in 1331 voor het eerst genoemd. 'Stadsheer' 
is fei telij k anachronistisch want Gouda kreeg pas in 1272 
stadsrechten, maar dat was een formele bevestiging van 
een al tevoren gegroeide situatie .1 Aangenomen wordt 
dat Di rk woonachtig was op het mottekasteel, dat op de 
plek van de latere Molenwerf stond . Dit was de voorgan · 
ger van het kasteel van de graven van Blois en nadien de 
woonplaats van de Goudse grafelijke kasteleins aan de 
Hollandse IJssel.' 

l<asteel en steenbakkerij 

Op de hieronder llader te bespreken oudste plattegrond 
van Gouda door Jacob van Deventer ui t het derde kwart 
van de zestiende eeuw is de enige historische afbeelding 
val\ het kasteel aan de IJssel bewaard, dat immers in 1577 
werd afgebroken. Op de Wikipedia pagina over Gouda is 
te lezen dat het gebouwd werd in de tweede helft van de 
dertiende eeuw. Dat moet sinds Buiskools onderzoek in 
de Bloise rekeningenJ de veertiende eeuw zijn!' Curieus 

1. Zie o.a. het recente weblog over 740 ja:.r sladsrc-chlet\ door Co• 
rctta Wîjbr.:ms op de sik van het archief: w\w1,sroeoch.i1·1-'1chie• 
ven.nl en de daár gcrtoc-md<- litcr.ituur. 
2., P.H.A.M. Abcls e.a. icd., DuittlldjnarG-Ouda. F.en .\'tmkgcs.d1il!dc11ir 
(Hilversum iooi) p.15. n, so/1 en 100-10, .. 
3. K,M. Buiskool, 'Het l:asteel \'.an Goud:i', in: N.O.B. Habcrmchl c.a . 
red .. J11 de Mad 11-a,1 die Go?1de (Delft 1992} p.26-.14. 
,t. Zî~ 'Het kasteel' door Hcnkj3n Sprokhoh, in: Wim Oenslagen, 
Gouda CE'•1 geï{luslreerde beschrijving. De Nederlandse rnonu1nc:Olèl\ 

van geschiedenis en kuns1 flcist en Zwolle 1001) p.36-47, vgl. ook 
de: Goudst. canon op 1361. 
S· P.E. •:3n Reijen. Micltldt'cuw.sc kastdtn in N~>derla:nd (1979 4e dmk} 
p.1.118. In 1395 wonle11 i ~.ooo l',.fontfoortsc stenen door de burge
mecsters v;m Gouda gekocht \"Jll de rentmeester v:m de eraaf van 
Qlois (NA, Atc:;h. Gr;l'lcn v;m Blois inv.nr. 1zi f.zov); afkomslig vatl 
hel kasteel? Over de vroege geschiedenis •:an hel kasteel rn de ge
noemde torens zal een publ v;m A.G. Do!!leob;.I verschijnen. 1330: 
1. Walvis. Bt.sd11y,,i119 dn Scarl Gourla. Goud" 1713, p.137 e.v. 
6. Abe1s, Otii-zeM,io<u Goudf.', p.116i7. 

blij ft wel de opmerking van Van Rcîjen in zijn bekende 
overzicht van de middeleeuwse kastelen dat het oude 
deel omsHeeks 1330 gebouwd was met Montfoortse 
baksteen. Het jaartal 1330 is al • zonder bewijs• bij Wal
vis te vinden, met als opdrachtgever tot de bouw Jan van 
Henegouwen of van Beaumont, maar wat is de bron voor 
die Montfoortse stenen? Er stonden in 1361 in Gouda al 
een kleine core,, aan de Haven en een grote aan de Ijs · 
sel met een muur daartussen, die onderdeel gingen vor
men van het nieuw te bouwen kasteel. Waren die stenen 
daarin verwerkt ?s Bewijs voor Goudse steenbakkerijen is 
er uit 1351 als gesproken wordt van de oude steenplaats 
aan de Gouwe. De steenbakkerij bij de IJsseltoren, die in 
1364 in gebruik werd genomen, had tot doel stenen te 
leveren voor het in aanbouw zijnde aanpalende kasteel. 

Op de site Goudanet (www.goudanet.nl) is bij het 
dossier Waterstad: Transport 8< Handel dertiende en 
veertiende eeuw vermeld dat er in en rond Gouda cus
sen 1285 en 1534 vele steenbakkerijen waren. Beide ja• 
ren gaan cerug op mîj n tekst in de stadsgeschiedenis, 6 

rnaar zij n verwarrend als begin- of eindpunt opgevoerd. 
Het jaartal 1285 is van belang, omdat toen de Hollandse 
IJssel bovenstrooms werd afgedamd bij het Gein en de 
vestigingsvoorv-.•aarden voor de sceenbakkerîjen bijge• 

'Ccsigl 11cm ht·I $U1dlwys tol Got,dn', Het st(ldlw i~ 1:11 de Mar~1 door 
Cr<i19 8,l11hasM t>robst, cfrça 175<>. CoJfoclie Mu.re111n Co1,df.',foto Tom 
1-:lt,MIStll 
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volg scerk ve(beterden. verdwenen is deze vorm \fan nij
verheid pas in recente t ijden en niet in 1534 . In 1629 zijn 
er b lij kens de verponding stroomafwaarts van Gouda, 
tot bij de Storrnpolde r waar d e IJssel samenkornr mee de 
Lek, nog veert ig steenbakkerijen actief. 

Het stadhuis 

Op de Wikipedia-pagina over het stadhuis staat vermeld 
dat het marktveld in 1365 door het s tadsbestuur v,•erd 

gekocht van de graaf van Blois. Dat moet zijn 1395. De 
fout gaat terug op Walvis (1, p.144) en het bekende char
terboek van Van Mie ris uit 1753, waar zelfs zowel 1365 als 
1395 is te vinden.' De oudste vermelding van het Markt· 
veld is van 1368. In een anoniem tekstbestand met een 
rondle iding door het s tadhuis o p internet is nog steeds 
te lezen dat het oude stadhuis aan de Gouwe stond op 
de plaats van brouwerij De Zwaan. Dat het bij de stads 
brand in 1361 daar is verbrand, zoals in deze rondleiding 
scaac, is echter o njuist aan Walvis ontleend. Die lijkt ee(
der te doelen op de stadsbrand van 1438, zonder d ie 
eve,,wel te noemen. Deze mythe is door archivaris Ge
selschap in 1968 d oorgeprikt, nadat hij in zijn inle iding 
op de inventaris van het Oud Archief ui t 1965 nog sprak 
van schade aan het stadhuis op de Gouwe door de stads
brand in 1438. Al bij museumdirecteur Jan Scho uten is in 
zijn bekende boekjes 'Gouda vroeger en nu' uit 1969 (als 
o ptie) en in 'Gouda door de eeuwen' uit 1977 (zonder 
twijfel) te lezen da t het oude raadhuis aan het Marktveld 
stond .' Op de Goudse canon heb ik in een reactie bij het 
lemma 'stad huis 1450' gewezen op een o ude stadsbe
schrijving in handschrift van Franco de Vrije uit 170 1, dus 
nog van voor de oudste gepubliceerde van Walvis, d ie 
bronnen geeft aangaande de stadhuisbouv,1 een t ijde van 
Jacoba van Beieren . Walvis zegt dac dat in zijn tijd als een 
gegeven werd aange,,omen, wat echter o njuis t moet zijn 
want zij stierf in 1436 en de bouwrekening van het stad
huis is van 1449. De gegevens die hij daa raan ont leende 
betreffende de bouwkosten en bouwmeesters, zijn ech 
ter afwijkend van die ik gaf uit het handschrift. Het blijft 
daarmee mogelijk dat beide gegevens kloppen . Er zijn 
immers voorgange rs van her huid ige scadhuis op het 

Marktveld geweest. Punt is da t alleen o rigine le a rchief• 
stukken van vóór 1449 zijn bewaard d ie dat bewijzen.' 

De kaart van Van Deventer 

Op de si te 'Gouda in 1562' die recent tot stand kwam in 
verband mee hec pla1, van hec Museum Gousa een his
torische maquette te maken van de stad met circa 4 000 

gebouwen in d at jaar, staan de nodige vreemde fouten . 10 

In 2012 zou het precies 450 jaar ge leden zijn dat Jacob 
van Deventer de oudste maar ook zeer nauwkeurige 
planegrond van Gouda tekende. wanneer hij die kaart 
vervaa rdigde is echter o nbekend. Aangenomen wordt 

dat Van Deventer in 1557 of 1558 de opdracht van Fi lips 

7. W.ilvis (dl 1. p. 1,14) 
8. Zie mijn artikel: ·De ma,l:t en<lepublieke gc:h0l1wen in het mid• 
deleeuwse Goud;,( Tidill!Je van Die Co,;de 14 (l99ó} p.t.8•~9· 
9. Hc1 h;m dschrif1 v:m Fr.,nco de Vrije is door ie bl.ideren op de 
site 'Goud.iopsrhrift'. een tr;;nscrip1îc volgt nog. Er blijkt overigens 
niet Ms. Munslcrus te staan (zoals îk stel in de re;lctie op d e c.1non 
op b:i:;is v;m ec:n c:erdc:rc: transcriptie:) maar S. Mu nkc:ms: S:.mud 

Muocker: eeo 11e eeuwse Goudse dichter (mê'l J :mk aan Jan-Wil. 
tem Klein). 
1(). \\l\\"N.g01.1d ;11s6, .. n l 
lt. J.E.J. Gcscfschap,'Ouàc plattegronden van ( jouda', Ho!lnna' s 
(1973) p-16 e.v. 
12. Niét afgcbt.:dJ in Je stadsgcsch ît:J cn îs. wel in de d isse rtatie \'an 
j . 'J~al. Coudsr k/oo$1c,s i1l dr midritkcmv,m (1960) en in Densfagcn. 
Got1tfo rM gcWuw rculr J>c$Chr[jving. p,297. daar d.d. ca. 1s60. 
1}. Or> de sile •:;an Die Goude is in de genoemde ja:m.allenlijst te 
lezen bij 1s&s: d i! 01ubae g~drukle pbHegrond \':in G. Braun en W. 
Crnbeth verschijnt. Voor de evt. {!} be lrokkenhe îd van Wouter Cra • 
beth zie het e,enoemde artikel van Gesclschap. p.49. Zie \'oor de 
huize n op deze kaart in dela il: Duiund joar Gourlc; p.31, geheel o.a. 
bij Dcnslagcn, Gouda een gcïliurtrecrde brsd1rfjving. p.299. 
14. O p de site Goudanet valt te lezen dat er workshops V/îb pcdîa 
zijn gehouden. Tt: vt:n\•ad11t:n is tlus dat er meer Goudse zaken op 
<lc:zc: :,;itt: btspmkc:n i,:a:m worden. To Dordredn is recent c:t:n Wiki 
Dordrecht gelänceerd door het Erfgoedcentrum OiEP vo-or di,;italt 
biogr.-ifieën (0 111--J•Oo,tiNcht }O iou p.,.,.o}: een voorbeeld dat mo
gelijk n.ivotging .,.erdient. 
15. ~.-1ogdij~ een terrîtoriaal•polit ieke achterurond met ;ili, doel de 
nieuwe vorst bestuurlijke infounat ic: k gt:\'t: îl: t ie l·folon'sch Ceo-
9rnf1sch T(idscfa. 2.1 (1009) p:n •S} door L Vollenbrouck en 2.8 (2.010) 
p.140-; : 1e~cties door J;. Hccre, P. vd. Krogi. F.J. Onncling tn fvt 
Storms en 29 (1011) p.t 3o•s door B. V:m nîeuwe nh urw. 



Bebouwing rona' de D<>nkere Slw'.s op de knort 110n Uroun Nl Ho9cnbrr9, 
1585 (uH.\i) 

Il kreeg om stadsplattegronden van de Nederlanden te 
maken en hier rot 1573 aan werkce. Hiervan zijn er 222 

bewaard gebleven. Bovendien tekende hij twee versies, 
wat toch wel genoemd lllag worde1, als de basis van her 

hele p lan. Er is een zogeheccn netexcmplaar dar in de 
Nat ionale Bibliotheek te Madrid wordt bewaardJ ge

bundeld mee de andere steden in twee leren omslagen 
met op de voorkant het gouden wapen van Filips 11. En 

een los minuutexemplaar dat voor Gouda en veel andere 

Zuid -Hollandse st eden in Den Haag op het Nationaal Ar 

chief wordt bewaard. Van 199 steden zijn beide versies 
bewaardJ ook van Gouda. Geselschap schreef ee,, mooi 

artikel over de Goudse historische plattegronden en 
stelde al dat de datum van vervaardiging onzeker moest 

blijvenJ ondenneer door het ontbreken van de stadsre 

kcningen over de jaren 1557-' 9 en 1561-'3 . Hij geeft ech

ter zonder bronvermelding wel 1559/ '60 als datum voor 
de Zuid· Hollandse plattegronden." Op de site www. 
gcschiedenisvanzuidholland.nl met een afbeeld ing van 
het 'Haagse' exemplaar, wordt de Goudse kaart op circa 

1550 gedateerd . Dat is dus vóór de opdracht tot het ma· 
ken ervan! Op de bccldbank van het Nationaal Archief 

op 1558. 
Eigenlijk is hcc heel rnerkwaardig 001 nu juist deze 

kaart als uitgangspunt re nemen bij het plan een histo
r ische maquene van de scad te maken. Er is zo goed al s 

geen enkel huis op te zien! Alleen het stadhuis, het kas• 

teel, de poorten, corens, molells en de kerk, kapellen en 
k loosters zij n afgebeeld op het zgn . ' carton' of bijkaart, 

ook wel kloosterkaan van de biru,ensrad, die bij hec net • 
exemplaar hoorc.u Die schetsen zijn bovend ien ,..,•einig 

gedetai lleerd. Voor de maquette is de kaart uit her ste• 
denboek van Braun en Hogenberg van 158513 ongctwij ~ 

feld de echte (hoofd)bron. Door de Opstand zijn daarop 
de nodige veranderingen te zien in het kaarcbeeld; di
verse kloostets en kapellen en het kasceel zijn gesloopt, 

bebouwing buiten de singel is verdwenen. 
Op de encyclopedie-site Wikipedia" zijn enkele details 

van Gouda te vinden die afkomscig zijn van de kaarc uic 

1585 maar als zeer waarschijnlijk naar een tekening van 
Van Deventer worden omschreven, zoals bijvoNbeeld 

het Cellebroedersklooster. Bij het artikel over het kas 
ceel en een det ail van het Leprozenhuis staat zelfs let

terlijk bij de afbeelding gedateerd 1585 dat de kaarc van 
Jacob van Deventer is, ook al is die in 1575 overleden! 

Weliswaar i s er bewijs voor een aantal (4 7?) kaarten dat 
de verhoudingen van de plattegronden in de atlas van 
Braun en Hogenberg daarop teruggaan, maar dat hij de 

bebouwing zelf zou hebben getekend is onjuist. Of dat 
voor Gouda geldt weet ik niet, Geselschap constateerde 
afwijkingen in de loop van de IJssel en Gouwe ten westen 
van de stad. Het is sowieso zeer onwaarschijnlijk, want 

de Van Devencer-kaarcen zij 1, 1, iet voor dar doel gete

kend en voor zover valt na te gaan steeds angstvallig op
geborgen. Daarbij wordt als reden de mogelijk ,nilitair
scracegische aanleiding roe het vervaardigen genoemd. 
Recent staat die echter ter discussie .1s 

De beroemde vogelvluchtkaart in houtsnede van Am
sterdarn door Cornelis Amhonisz. u it 1544 is voor Hol

land helaas een uitzondering. Daarop is zeer gedetail 
leerd de stedelijke bebouwing te zien met ook nog eens 
geschreven aanduidi1,ge1, van straacnamen of bîjzondere 

geestelij ke gebouwen. Nadere studie heeft uitgewezen 
dat zo'n 35 procent van de huizen dan een verdieping 

heeft. Oat is nog vlak voor her begin van de snelle groei 
van de stad, die ondermeer verdichting t eweeg bracht. 

Die gegeven is daarrnee bruikbaar voor het aanzicht van 

Gouda in deze periode. 

47 

M 

0 
N ., 
"" C: 

'ö 
i= 



48 

Bij de diverse voor de maquen e te sponsoren icooncjes 
weergegeven op de Goudse plattegrond van Van Deven 

ter, staan op de genoemde site 'Gouda 15621 ook diverse 
fouten of vreemde zaken . De Gouv~1e zou in de 15e eeuw 
zijn gekanaliseerd, waarna een scheepvaartverbinding 

tot stand kwam. Bedoeld moet zijn dat in de 13e eeuw, 

door een kunstmatige verlenging van het veenstroompje 
de Gouwe boven Boskoop in verband met de ontginnin 

gen, een verbinding tot stand kwam mee de Oude Rij n. 

Deze wordt in 1244 voor het eerst genoemd, een door· 
gaande route richt ing de Zuiderzee via Amsterdam is dan 

echter nog niet mogelijk want de sluis in de Spaarndam 
dateert van 1253! Van een kanalisering van het bochtige 
natuurlijke zuidelijke deel is geen sprake. Guicciard ini 

spreekt dan ook nog in 1566 van de Kromme Gouwe die 
berucht was bij de schippers vanwege het lastige zeilen 

'met contrarie winden' . 10 

De haven zou in de 14€! eeuw zijn gegraven als verbin • 
ding tussen Gouwe en Hollandse IJssel en de Donkere 

sluis i n d e binnensrad zou in 1308 zijn gebouwd, blij 

kens de tekst bij andere icoontjes . Beide gegevens wor• 
den volgens opgave ontleend aan de stadsgeschiedenis. 

Dat is geen correcte verwijzing; 1308 wordt daar niet 
genoemd en de havenaanleg wordt in de 13e eeuw ge· 
dateerd. Ook in de Goudse canon staat de Donkere sluis 

op het jaar 1308 als apart lemma vcrmeld. 17 t-let bouwjaar 
van de sluis is echter onbekend; de eerste vermelding is 
van 1321, al is het dan niet met de toevoeging 'donkere', 

die van ver na de hier te bespreken periode dateert. In 
de Goudse monumentenbeschrijving is al te lezen dat 
de bouw van de sluis door Jan van Beaumont in 1308 

een moeilijk te controleren overlevering is. De bouw zal 
eerder al midden 13e eeuw hebben plaatsgevonden en 
samenhangen met de o ntwikkeling van de haven en de 
totstandkoming van de scheepvaartroute via de Gou • 
we.1• Zo word t het ook eerder in de Goudse cano n in het 
lemna '1284 Tolhuis' wel verteld .De post in de Dordtse 

stadsrekening van 1286/ 1 7 die spreekt van ' lichten doer 
die Ghoude' wijst mogelijk ook indirect op het bestaan 
van de sluis . Lichters waren lieden die zake1l in kle inere 
schepen overladen . 

Bij her icoonrje van een boom helemaal rechts op de 

kaart valt te lezen dat Gouda in 1562 omgeven werd door 

prachtige bossen. Bedoeld moet zijn tuinen. Guicciardini 
spreekt van I hare schoone tuynen, die daer veel in ghe
tale zijn' . Deze zijn zowel op de kaart van Van Deventer 
als bij Braun en Hogenberg rondom de stad te zien. Bos

sen waren er al eeuwen 1l iet meer te vinde1l . Het Goudse 
bos aan de westzijde verdween in 1376. 

Bij het tekentje van een b ierpul valt t e lezen dat er 

p ijp makerijen waren in Gouda. Helaas was de tabak in 

1562 nog niet voorhanden! Ook de omschrijving dat het 
in de stad stonk - in ieder geval dus niet naar rook uit 
Goudse pijpen - is niet erg historisch. Ongetwijfeld zal 

het naar huidige maatstaven op plaatsen gestonken heb
ben. Her bekende boek en de film hlet Parfum van res

peetievelijk Patrick Süskind en Tom Tywker geven daar 

een aardig inzicht in . De stad Gouda stond nu juist be
kend om het ontbreken daarvan. In de oorspronkelijke 

stadsbeschrijving van Blaeu's Tooeel valt als toelichting 
b ij de kaart te lezen dat te Gouda zeer zoete en gezonde 
lucht was en dat de stad meer dan andere plaatsen van 

d (? pest bijna bevrijd bleef. Het zuivere en zoete wa• 
ter dat d agelijks twee keer met de getijden kwam hielp 

d aaraan bij. Nu is deze beschrijving van 1651 dus bijna 

een eeuw later en ongetwijfeld door steekpenningen 
zo positief mogelijk voor de stad uitgevallen. Maar al i n 

1498 liet de stad weten dat a ls er een dam in de IJssel zou 

komen b ij Krimpen de getijden de stad niet meer konden 
bereiken en de b rouwerij teniet zou gaan. Met d it plan 

16. Dui:undjanr Comfo, p.!:,J.. 

r/. www.goudse<:31lOJ\.1tl 
18. Ocnslageo. Coucfo. p.14 {teks1 Koen Goudria,rn) co Dt,fae11djat1r 
Go,,da, p.21j2. 
19. Zie mijn ~rt . .. SCl.mm ende diepen·. De slrijd tegen de vcrlan• 
d ing van de Holbndse IJssel als gevo!g win de ;afdamming in 128s 
tot circa isso', TiJ,iscl1r. uoor\Va1crstc1a1s9esd-iiede,1îs lO{:too1) 1>•7• Vgl. 
ook Walvis, :t.w., p.28. 
20. Lanec van Wijngaarden, d l. Il, p. 373-
21. Duim1d joar Comfo. p.Z3z/3. waar dh g cschrm n îc l wordt ge• 
nocrnd. Brassica wonh l,ier zijn biogr~;1( gt nocmd. :Cic bibl. Si\MM 
5112, E}; De rtbu:; B~tavici libfi XIII. Rent ri Snoi: u:cogniti opera et 
slodio racobi Bt;'lssic.,e (Fr;ml,;fun 1620). met da.ok .l;'ln Jan-Willem 
Klein. 



Oorfoncll.' waarbij aarlsher109 Fil!'p1· de Schone een onderzoek gelast naar de bela&ring QP Gouds bier in Via1111dert!l'l, 1501 (Goudse Cal'W fl) 

zou de stad altijd vol mager en zware meerwocer en veen
water zijn en zou he t de helft erger e11 /<\"lader scioke,> dan 
zomers te Leiden! " 

Bierbrouwerij 

Als het om Goudse megalomanie gaat is de biernijver
heid natuurlijk een voor de hand liggend onderwerp. De 
stad behoorde in de middeleeuwen immers tot de groot· 
ste bierproducenten in Holland. Op de al genoemde lijst 
met Gouda in jaartallen op de site van Die Go ude scaat 
dat er in 1487 maar liefst 350 bierbrouwers waren. Pas· 
toor Walvis noemde dat aantal in zijn stadsbeschrijving 
uit 1714 (dl. 1 p.34) maar zonder jaartal: eertij ds zouden 
er meer dan 350 brouwers zijn geweest. De Lange van 
Wijngaerden heeft in diens scadshistorie u it 1817 ook 
het aantal van 350 genoemd, maar twijfelt daaraan en 

zegt dat het dan rond 1480 moet zijn geweest.20 Het 
aantal zou volgens hem door Jacob(us) Brassica of Cool, 
die de 'res Batavicae van Snooij1 - Reinier Snoy, Gouds 
arcs en geleerde (1474/'5 -1537) - heeft aangevuld, zijn 
genoemd. 2' De Lange verwijst verder naar Guicciardini 
(1521-1589) met een Latijns citaat met het getal van 350 
brouwerijen eertijds: 'olim in hoc urbe rrecenra quinqua
gincc oflicinas cerevisiarias fuisse con stat'. Het origineel 
van diens beroemde beschrijving van de Nederlanden 
verscheen in het Italiaans in 1567. Gouda kent hierin 
slechts enkele regels, die vertaald als eerste alinea in 
groter lettertype van het veel langere tekstdeel dac als 
'bijvoegsel' wordt aangeduid, in de latere versies volgen. 
De Nederlandse vertal ing uit 1612 heeft het hoge aan
tal brouwers nietj sterker nog de brouwerij wordt hier 
niet eens genoemd! De brouwnijverheid was dan ook in 
v<?rval geraakt. De Lat ij nse versie is van 1613 maar werd 
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vertaald naar de derde Italiaanse d ruk uit 1588, terwijl de 
Nederlandse naar de tweede werd vervaardigd van 1581. 
Juist van de Latijnse versie is bekend dat de Goudse rec
tor van de Lacijnse school Willem Traudenius. tegen een 
betaling van 40 stopen Franse wijn, een lovend supple• 
ment achter op de kaart van Gouda in het Latijn heeft 
toegevoegd." 

Het aantal van 350 brouwers duikt vervolgens vele ma
len op in de literatuur, a l dan niet met het jaarta l 1480. In 
de bekende populariserende serie Ach Lieve Tijd is echter 
te lezen dat er in 1480 maar 172 brouwers waren en rond 

1500 totaal 350, wat wellicht overdreven is.23 Dit aantal 
voor 1480 komt ui t de Goudse rentmeesterrekening van 

dat jaar en is ontleend aan de onvoltooide dissertatie 
\lan A. van der Poest Clement over de Goudse b rouwnij 
verheid vóór 1600 en betreft de brouwers in alleen het 
eerste kwartaal van dat jaar. Vreemd genoeg ontbreekt 
in diens manuscript de voorgaande en oudste rekening 
met d e rgelijke c ijfers: in 1479 waren e r nog 200 brou 
wers en geen 223 zoals de bierhistoricus Unger heeft.2~ 

Om het aantal van 350 vast te plakken aan circa 1500 is 
nog onlogischer dan rond 1480, want de brouwerij was 
toen in neergang. Ook in recentere wetenschappelijke 
artikelen komt het hoge aantal nog voo r." Het gaat terug 
op een historische bron : in 1554 wordt in een verzoek 
aan de landsoverhe id tot verlaging in de landsbede, een 
vorm van belasting - gesteld dar er ooit 350 brouwers 
waren, nu nog maar 60. In Duizend jaar Gouda is al ver
duidelijkt dat het hie r gaat om een sterke overdrijving" 
Een vergelijkbare situatie vinden we in Haarlem waar 
men in 1567 aangaf dat er ooit 300 b rouwers in de stad 
waren en nu nog slechts 17.21 Ook het aantal van 60 in 
1554 lijkt niet erg conform de waarheid. In 1546 waren er 
met zekerheid precies 100 brouwers en in 1588 volgens 
een opgave door burgemeester Jan Reyniersz. de Swaen 
(1549 · 1588) 126, mee de maren waar ze woonden. 

Op de site Coudanet is bij het dossier Waterstad: 
Transport & Handel 13el,4e eeuw juist te lezen dat e r 
op het hoogtepunt zo'n 200 bierbrouwers waren, maar 
dat dat in 1514 was, is weer niet juist. Die hoogtijda
gen zij n de decennia rond 1470 geweest, zoals wel juist 
staat op de site van de Goudse canon1 11 waar het lemma 

Vr Donken: sruts (Cc:mttlis dt Keizer: Emj>ire hno9in9) 

brouwerij bij het jaar 1400 wordt behandeld. Dit had dus 
beter bij 14 79 worden geplaatst. Daar staat echter bij 
dat toen 15 miljoen liter bier werd geproduceerd . Da t 
i s nu eens veel te weinig, Het zal terug gaan op een be
rekening van Pinkse29 voor het jaar 1491, die bijna 16,7 
miljoen liter vermeldt. Dan is echter de brouwnijverheid 
in diepe crisis! Omrekenen van de zogeheten brouten 
naar liters is heel last ig en misschien zelfs beter niet te 
doen, maar vooruit: uitgaande van brouten van 31 va· 
ten van elk 120 liter moeten het er misschien wel bijna 



50 miljoen zijn geweest. Dat is inderdaad een aantal 
dac indruk maakt. Dat de Goudse produccic in de jaren 
1360-70 al zo'n zeven mi ljoen liter bedroeg, gaat terug 
op welgeteld een cijfer met de productie in brouccn van 
twee maanden. Uit de oudste bierkeuren van 1366/'7 
is bekend dat een broute toen dertien vaten groot was, 

n. Losse inleiding bij de facsimile uitga•,e v,,n de Nederl:tndse \Ier• 
sie(H.,;irlem 1979) door H.H. Zwager, p.1,1 en J.E.J. Ge.,;elsch:tp.'Oude 
plilt1egronàen v;in Gouda', Hollands (t97J) p.51. De pl:tttegrond \•an 
Goud;i v;in de h;md v~n C.J. Visscher \'erscheen in de Nederlandse 
editie 11:m 1á12 voor he1 eerst. Zie over Guiccîardini ook de site 
goudaoJ>1,chrift.nl, V.'aar nu nog alleen de Italiaanse tekst in ;rans• 
crîptie is weergegeven mcl 'lertalîng. Een fotografische weergave 
van de Italiaanse druk is door te bladeren op de site \'an de Univ. 
van Bologna (link op de Nederlandse Wikipedia.p.igina over de 
pe,soon Guicdardini). 
2l, Ad1 lieve tijtl: t~tn cn m•e,, Goucfo, tle Gouwen~ms (Zwolle 1986{7) 
red. N.D.B. H3bennehl e.a .. dl. 10: e» Jiun nijverheid {tekst H.M.J. 
Spee1) p.12-
2,1. Dufaer.d jaar Goudo., p.96 t:ibcl. R.W. Un ccr, A hisfol)• of bm"ing 
i11 Holland 9 00-1900. l?.ron0"1)', lcchnoloID' and the st,1h: (Leidén 2001) 
p.83. 
25. E. Aerts 8c R. Unger.'Brewing in tlle low Countries', in E. Aerts 
e.a. eds.: Pr(lducrion, mod:eting ond consumption <>J alr.oholic bwera
ges in the /are Middle Ages (l.().uven 1990) p.9&: 350 in 1480 en R.\V. 
Unger,'Brewing in the Netherlands and the Bahic e rain tradc". in: 
f rom Ounkirk :o lXmzi9. Stlipping and 1,mfr in thr Norli1 Sea ancf thl' 
8nltic, i350-1850 (Hilversum 1988) p.432: 1480: meer dan 300. 200• 
dN bron. In zijn studie uit 2ooi (zie vorige noo1) is Unger niet m eer 
overtuigd v;m het ~~nt;al v:m JSO, 
26. lnv. OA Gouda in,.·.nr. 989 {charter) en regest nr. 381 en Duizend 
jatJr Gouda p.89. 
27. BMHG 62 (191,1) p.t.18;'9. 
28. Dil lemma heeft de titel 'Ossenhooft• een brouwerij aan de 
Westha\'en. Het besta:m van een 'brouwerij daar gaat cchlt'r zc-.ker 
niet terug tot 1400. Dat die: n aam voortkomt uit t:en verbastering 
.,.an 'okshoo(d' wat een kwart biertOll ?Ou ~ijll, lijkt ine oiet juist. 
Ec:n oxhoofd is eeo maat •:oor Fn.nse wijn. De familie Bos<h die hei 
pand in de 16e eeuw bewoonde w.is trouwens geen uitgesproken 
brouwersfamilie, ze hadden ook bebngen in de dnpcrie en zeem 4 

leerbewerkîng. Een os, zoals ;)fgebccld in het huidige bovcnlkhi 
-.·.in de d eur (.i fb.: Duiund jC1 ar Gouo'a, p.86) past da.ar eocd bij. 
1.9. V.C.C.J. Pinkse,'Hé:t Goudse kuitbic:r. Gouda's wd •,arc11 it~ de 
l:;k mi<ldd ceuwen 1400•1s68'. in: Gouda t r11er1 ceu\llef'I stad 1212•J972 

(Gouda )972) p.u.3 nt.2. Oi1 ,lr1ikel steunt grotendeels op de ge· 
noemde studie y;in Van der Po-est Clement. 
30. Ahe1s. Dl1iund j mn Gouda, p.117 e.v. 

maar hoe groot een biervat yoen was coen, is onduide
lijk. Daarin \~•erd bovendien bepaald dat twee maal per 
week of met toestemming van de stadsheer en stad zelf 
drie maal gebrouwen mocht worden door 26 brouwers . 
Een productiecij fer berekenen voor deze vroege periode 
lijkt me dan ook te gewaagd. Dit is wel gedaan door de 
niet .ils bron opgevoerde bekende 'bierhistoricus' R.W. 
unger die ten onrechte 14 vaten aanhoudt. Dat de mid
deleeuwer 400 liter bier per j aar dronk zoals op de canon 
is te lezen, is echt te veel. 250 komt voor de Hollandse 
steden meer in de buurt. Pinske geeft 200 liter. 

Lakennijverheid 

Op de site Goudanet is bij het dossier 'Migranten: Bel 
gen in Gouda : economische vluchtelingen 1300-1400' 

te lezen dat in de eerste helft van de 14e eeuw Vlaamse 
lakenwevers zich als gevolg van een crisis in de thuis
economie ondermeer te Gouda vestigden aan de Raam. 
Een bron staat niet gegeven voor dit wel zeer opmerke
lijke gegeven. Er is immers zo goed als niets bekend over 
deze periode aangaande de d raperie in Gouda. Jo Het 
moet lijkt me teruggaan op De Lange van Wijngaerden 
dîe in zijn hoofdstuk •De eerste bewoners' spreekt van 
een ' nieuwe volplanting van Vlaamsche laken en zaaijwe
vers1 d ie in de dertiende eeuw de nieuwe uitleg, in het 

F,agme,l! vt11l de scJ111dt.'t[iko1ut n1er de loop U(Hl de ri\lieren rond Gotido, 
vermoedelijk oan Pieter Cmbeth, J520 (s1.HM) 
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bijzonder de Konîngstraat en Raam, bevolkten. Dit ge
geven is natuurlijk geheel uit de lucht gegrepen.11 Maar 
om dac dan weer zonder verwijzing over te nemen in een 
dossier met nog weer een andere datering schept wel erg 
veel verwarring. Vlaamse migranten in de Goudse laken
nijverheid zijn er wel twee eeuwen later aan het begin 
van de Opstand. maar dat is een bekend en juist verhaal. 

Scheepvaart 

Op de site Goudanet bij het genoemde dossier Transport 
& Handel wordt gesproken van de Goudse sluisgelden 
die een belangrijke inkomstenbron waren voor de lokale 
schatkist. De sluis- en de tolgelden waren echter grafelij 
ke domeinen net als de hopaccijns en de waag- en make
laardijgelden en vloeiden dus via de rentmeester richting 
Den Haag. Alleen in de Bloise tijd was het Goudse sluis
geld dat in 1344/'5 voor het eerst wordt genoemd van de 
stadsheer, de graaf van Blois, maar die zetelde meest op 
z'n kasceel ce Schoonhoven of elders.' 2 Guicciard ini zegt 
dat graaf Jan van Blois mee toestemming van zijn vader 
graaf Jan van Holland een sterk kasteel liet bouwen en 
een tol op de koopmanschap verordonneerde, 'daer hy 
van de inghesetene niet veel dancx van en hadde'. om
dat zij tot dan 10e vrij waren. Tol en sluisgeld bestonden 
echter al in de tijd van zijn grootvader Jan van Beaumont, 
zo bleek hiervoor reeds. Van het sluisgeld waren de Gou
wenaars bovendien wel vrij, en de trage passage te water 
door de stad heeft de middenstand geen v\•indeieren ge
legd. Ook de andere Hollandse scheepvaarttellen (dos
sier tekS<deel 13e/14e eeuw) behoorden niet aan de di 
verse steden waar ze bij lagen, maar waren grafelijk bezit 
en dus geen 'makkelijke stedelijke inkomstenbron' . 

Bij het tekstdeel over de vijftiende en zestiende eeuw 
is een staatje gegeven met het aantal en type schepen 
dat vanuit Gouda voer. Het oudste jaartal hier is 1417 
met 24 zeewaardige koggen . Daar is echter geen bron 
van bekend . Dit gegeven moet teruggaan op een lijst 
met Noord-Nederlandse schippers die de Engelse ko
ning met hun koggen dienden bij de overtocht van zijn 
leger naar Normandië. Gouda heeft daartoe het groot
ste contingent schepen geleverd: 27 stuks en dus niet 

Tolhuis en omgeving op de s!ad.splmtegrond van Rratm e» Noogcnbtt9. 
circa J580 

24." Dit zegt echter niets over de omvang van de Goud
se vloot in totaal, anders dan dac er toen minimaal 27 
zeewaardige schepen waren . Over de werkeli jke omvang 
van de Goudse vloot in de late middeleeuwen is helaas 
geen duidelijkheid. Uit de vage verklaring van de vice

cureit in de bekende tnformocie van 1514, dat het aantal 
communicanten indien al de schippers thuis zijn meer 
dan 10.000 bedroeg en anders tussen 9.000 en 10.000, 
mag niet zo maar worden afgeleid dat er 1000 schippers 
waren. Enkele honderden kan net zo goed. Bovendien 
spreekt hij ook van schippers die 'gaan en komen', wat 
mogelijk tevens op niet Goudse schippers betrekking 
heeft. Zoals bekend stond de St. Olofskapel buiten de 
Dijkspoort ook ten dienste van passerende schippers. 
In 1576 wordt door het gilde gesproken van meer dan 
tweehonderd schippers. Maar lang niet iedere schipper 
was gildel id. Maar liefst vijf- à zeshonderd schippers 
zouden rond 1580 in Gouda geheel afhankelijk zijn van 
de turfhandel _ l.i Dat aantal kan best overdreven zijn en 
het is niet gezegd dat elke schipper zijn eigen schip had. 
Bovendien is het nogal een verschil of het om een kogge 
gaat of om een schuitje. Zo was er in 1535 een achc jaar 
oud Gouds schip genaamd Jehan Baptisce dat met liefst 
31 bemanningsleden deel uitmaakte van de vloot van Ka
rel V met 44 hulken en karveleJ\, die vanuit Zeeland naar 
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Malaga en Cartagena voer. De schepen hebben meest 
Enkhuizen als thuishaven (wat ongetwijfeld te maken 
heeft met de grootce) en Gouda was de enige vertegen
woordiger uit het huidige Zuid-Holland." 

Bevolkingsgrootte 

Op de sice van Die Goude is in de genoemde jaartallen
lijst bij het jaar 1500 ce lezen dat de scad toen 20.000 
inwoners cel de. Dit gegeven kan ik slechts herleiden 
toe een inleiding van Geselschap bij een herdruk van de 
Goudse platcegrond uit de atlas van Blaeu. Hij spreekt 
zelfs van meer dan 20.000 inwoners, zonder b ron .3" Het 
is volgens de nieuwste inzichte11, zoals ce lezen in Dui
zend jaar Gouda, meer dan twee keer te hoog!31 

Onbegrijpelijk is ook de zin op de site 'Gouda in 1562' 
dac Gouda een belangrijke handelsstad was, die net zo 
groot was als Antwerpen o f Amsterdam in d ie t ijd . Dat 
is zelfs ver bezijden de waarheid. Die steden waren vele 

Jl. Vgl. \'OOT een vergelijkb~re ;m;içhronistische voorstelling v;m de 
rcbtîe tussen Vb.:mdcren en het bebng van de Goudse laken nijver
heid bij be l ange în 1364: J.E.J. Gcsclschap,'Oe l:.kcnnîjverhcid' în 
de bundel: Co11d<1 zeven u uwr11 s:mj J2'f2•197i, 0KG 15 {Gouda 19J2) 

p.1.29. 
12. Zie mijn art.: 'De route ' binnendunen'. De ::chcepvaimroute 
l;mgs de Goudse sluis en tol, de W~ssenaerse Gouwesluis en de 
S1>aarndJmmertol (13e • 16e eeuw}', in: O.E.H. de Boer e.a. red., Van• 
Jet Re.~eni119'1e (Den Haag 1998) p.n l e .v. 

,3. Abels, Duizend jaar Gouda, p.113, de namen \'an de schippers 
en hun schepen zijn lfgedr. in De Nederlandsche leeu;e 1895 p.55 
e.v. In 1567 worden ondermeer 13 kossen en 12 karvelen, 1 boeier 
en dh•ersc schuiten u it Gouda genoemd: zie het in de vorige noot 
genoemde art. p.2.2.7, editie ,,an de:·,e bron in: ◊fis Voo,yeslaä ,1 66 
(2011) p.469l,o. 
34. 'De roûte ' binne11dunen·. p.uJ en Duizendjaor Got1da, p.u6. 
35- R.lymond F.igel, De hisp-ano-Vloamse wereld. Oe cqntaeten tussen 
Span}aa1de11 en Nederlandtrs 1496-1555 (Brussel/ Nijmegen 1996) bijl. 
hfdst. V P·•19S.. 
36. Jo ,:m Blaeu, Toonm:d van dr vrrei·11i9hcfr Ned•·rlanclrn met Jwre 
bcs('htijvingcn (Amsh:rdam/Brusstl 1966) p.50-;1: Gouda door mr. 
J.E.J. Geselschap. 
37. Abels, Duheridj'aar Gouda. hoofdstuk i , p.37 e.v. 
38. H.C. H:tzewînkel, Geschiedenis lllln Rotterdam dl. 1 (191,0. herdr. 
ZahbommeJ 1974) p.194/s en NA, Fînancîe '.':.n Holland înv.nr. 462. 

malen groter. zowel qua inwonersaantal als naar econo
mische potentie gerekend. Antwerpen had in 1568 liefst 
90.000 inwoners en Amsterdam was begonnen aan een 
enorme groeispurt. In 1543 had de stad ruim 2900 hui
zen, in 1560 bijna 5500. Tegen 1570 woonden er zeker 
30.000 mensen. Gouda was rond deze tijd de ti tel 'vijfde 
stad van Holland' al niet meer waardig. Rotterdam was 
de scad voorbij gestreefd. Bij een gedwongen lening 
door de Staten van Holland in verband met de oorlog 
werd Rotterdam in 1574 op 19.000 en Gouda op 13.000 
gulden aangeslagen. Rotterdam klaagde wel dat Gouda 
een derde aan burgers e n goederen rijker was, maar da t 
was zoals te verwachten zonder resultaat, want niet naar 
de waarheid. Al in 1569 was het bij de 1 ooe penning voor 
3248 pond aangeslagen, tegen Gouda voor slechts 2346 
pond.38 

Besluit 

Ik hoop met hec bovenscaande duidelijk te hebben ge
maakt dat het oppassen is met d iverse s ites die histo
rische gegevens betreffende Gouda weergeven. Het zou 
al veel schelen als zorgvuldiger werd gewerkt bij het 
samenstellen en de presenta tie daarvan. Vaak gaat het 
om het s lordig overnemen van gegevens uit bestaande 
literatuur, dan wel het nîe t gebruik maken van de laatste 
inzichten . Veela l ontbreken bovendien verwijzingen naar 
de bronnen of literatuur, waardoor conuole moeilijk is. 
Het zoeken naar dergelijke bronnen is door internet wel 
makkelijker geworden. Zo is het handig dat de stads
beschrijvingen van Walvis en De Lange van Wijngaarden 
nu d igitaal zijn te raadp legen, a l is het bij het zoeken 
in dergelijke oude zetsels wel uitkijken. Een klein vlekje 
bij een gezochte term of een versleten drukletter kan al 
voldoende zijn om niet in de resultatenlijst opgevoerd te 
worden! Tot s lot: de Goudse monumentenbeschrijving 
van 2001 en de nieuwe stadsgeschiedenis uit 2002 heb
ben zeker niet het laatste \\1oord, maar d ie overslaan is 
blijkens de besproken voorbeelden ook niet echt handig. 
Historisch onderzoek is immers nooit af. 
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