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Van de redactie

Paul van Horssen

Vanaf 19 juli 2021 tot en met 19 juli 2022 viert Gouda 
het 750-jarig bestaan onder de titel ‘Geef Gouda door’. 
Die Goude laat ter gelegenheid van het jubileumjaar een 
nieuw boek verschijnen over de Goudse geschiedenis. 
Een boek dat een groot publiek wil bereiken en dat 
vanzelfsprekend fraai geïllustreerd zal zijn. 

Ook de redactie van de Tidinge heeft haar gedachten 
laten gaan over de vraag wat de bijdrage van ons blad kan 
zijn aan dit bijzondere jaar. Hieronder kunt u daarover 
meer lezen.

Zoals toegezegd gaat Henkjan Sprokholt in dit nummer 
nader in op de bijzonderheden van de kaart van Hendrik 
Vos. Door de kaart op zich aan een nader onderzoek 
te onderwerpen en door de kaart te vergelijken met 
bestaande kaarten uit die periode laat hij zien wat de 
waarde van de kaart is en doet hij een poging de kaart te 
dateren. Het is een eerste verslag en verder onderzoek 
is noodzakelijk. Henkjan en de Tidinge houden u op de 
hoogte. We drukken voor het gemak de gehele kaart nog 
een keer af.

Bart Ibelings bestudeerde de geschiedenis van het 
geslacht Van Borssele. Centraal in zijn verhaal staat 
Jacob van Borssele. Deze Jacob is niet alleen bekend 
als kastelein van het slot van Gouda, maar ook vanwege 
zijn fraaie grafsteen in de Sint-Janskerk en vanwege een 
gebedsnoot in het British Museum, die Jacob in zijn bezit 
heeft gehad.

Schelden op sociale media, geweld op straat, moord 
en diefstal, voor sommigen lijkt het erger dan vroeger. 
Maarten Müller laat zien dat aan het einde van de 
middeleeuwen al deze zaken in hun eigentijdse vorm 
niet minder vaak voorkwamen. Hij legt uit welke normen 
bij rechtspraak en welke straffen gehanteerd werden en 
wat de praktijk was. Aan de hand van zijn cijfers wordt 
duidelijk, dat Gouda een gevaarlijke stad was.

Aan de Keizerstraat bewaart Lenie van Dam-Kleiweg 
haar beste herinneringen. Zij vertelt aan Gert Jan 
Jansen hoe zij en haar man Jan van Dam daar een 
timmerwerkplaats hadden. Het was in de jaren vijftig 
en zestig van de vorige eeuw in haar eigen woorden een 
gezellige winkelstraat, een Goudse Jordaan.

Tot onze spijt heeft Margreet Windhorst vanwege 
persoonlijke omstandigheden na vier jaar moeten 
besluiten de redactie te verlaten. De redactie dankt haar 
voor haar bijdragen en haar creatieve meedenken. Haar 
plaats wordt tot onze vreugde ingevuld door Tom Hage, 
historicus en voor velen bekend als de oud-voorzitter 
van de stichting Goudse Sint-Jan.

Schoenhandel Jan van Dam in de Keizerstraat circa 1930 (samh)
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De Tidinge zoekt nieuwe verhalen 
over de jarige stad 
Ook de Tidinge bereidt zich voor het op het jubileumjaar ‘Gouda 750’. De redactie wil ieder 
nummer in 2022 wijden aan een thema. Deze thema’s dienen als het ware als vensters op 
bepaalde typerende aspecten van de geschiedenis van onze stad. De thema’s zijn:

1. De stad en haar denkers. Wat was de betekenis van Coornhert en Erasmus voor de 
Goudse politiek in die tijd? Welke bekende of onbekende denkers herbergde de stad nog 
meer en wat droegen die bij aan het geestelijk klimaat?  

2. De stad en haar producten. Bier en stroopwafels zijn daarvan enkele markante voorbeelden.  

3. De stad en het water. De historie van Gouda als echte waterstad is doordrenkt met water.  

4. De stad door vreemde ogen. Hoe keken en kijken mensen van elders naar Gouda? 

De redactie komt graag in contact met mensen die deze 
thema’s op een verrassende manier, vanuit een nieuw 
gezichtspunt of met behulp van de bekende gebruikte 
bronnen kunnen belichten. Geschiedenis is immers een 
verhaal zonder eind dat steeds opnieuw verteld kan 
en moet worden.  Daarom roepen we u op om ons te 
voorzien van ideeën, adviezen, suggesties en artikelen. 
Heeft u zelf een idee voor een artikel en heeft u behoefte 
aan advies of begeleiding van een van de redacteuren? 
Ook dan kunt u zich melden; alle redacteuren zijn bereid 
om u op weg te helpen.
Via redactie-tidinge@diegoude.nl komt uw email bij ons 
terecht. Een van de redacteuren neemt dan contact met 
u op. 

Stroopwafels bakken (foto Nico J.Boerboom)
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Een nieuwe oude kaart van Gouda
Henkjan Sprokholt

Kaart van (waarschijnlijk) Hendrik Vos (RP-T-AO-10-52,6)
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De vondst

Groot was de opwinding in december 2018 toen ik melding 
maakte van mijn ‘ontdekking’ van een bijzondere kaart 
van Gouda in het Rijksprentenkabinet1. In de pers kreeg 
de kaart veel aandacht en op sociale media ging de kaart 
zelfs eventjes ‘viral’ en dat is voor een cultuurhistorisch 
voorwerp op zijn zachtst gezegd uitzonderlijk. 

Kort daarop las ik toevallig een kritisch artikel dat kant-
tekeningen plaatste bij het begrip ‘ontdekkingsreiziger’. 
Waren dat wel ontdekkingsreizigers? Vanuit het 
gezichts punt van de Europeanen misschien wel, maar 
de gebieden die ze ‘ontdekten’ waren allang bewoond, 
dus van ‘ontdekken’ was strikt genomen geen sprake. En 
eigenlijk is het met deze kaart net zo gesteld. Hij was 
er natuurlijk allang en velen zagen hem al eerder. Ze 
zagen er alleen het bijzondere niet van in, in de meeste 
gevallen omdat het geen Gouwenaars waren. Laten we 
het dus iets bescheidener formuleren en houden op een 
‘vondst’. Een belangrijke vondst. Dat zeker.

De vondst is het resultaat van een van mijn vele 
digitale strooptochten langs de archieven. Steeds meer 
archieven zetten hun gescande bronnen online en het 
loont de moeite daarin af en toe te snuffelen. Met enige 
regelmaat vind je zo vrij gemakkelijk nieuw materiaal. 
Het is niet altijd zo spectaculair als deze kaart, maar wie 
het kleine niet eert…

Beschrijving 

De kaart is met zwarte en bruine inkt getekend op 
papier. Op een aantal plaatsen is nog een ondertekening 
zichtbaar, maar op de meeste plaatsen is die uitgegumd. 
De afmetingen zijn niet al te groot: 37 bij 43,5 cm. Het 
gaat om een zogenaamde figuratieve manuscriptkaart 
in vogelvluchtperspectief. Dat wil zeggen dat hij 
met de hand getekend is en niet gedrukt en dat de 
gebouwen getekend zijn. Er is er dus ook maar één 
van. Het bijzondere aan het perspectief is dat van west 
naar oost gekeken wordt en niet, zoals toen al steeds 
gebruikelijker, van zuid naar noord. 

Linksboven zien we het wapen van Holland, 

rechtsboven het wapen van Gouda. Ertussenin zien we 
een lege cartouche. Linksonder is een schaalstok van 60 
roeden afgebeeld, rechtsonder de titelcartouche met 
de tekst ‘Platte grond der stad Gouda met al des zelvs 
gebouwen gragten en straaten.’ Linksonder bevindt 
zich weer een lege cartouche. Welke teksten in de lege 
cartouches hadden moeten komen, is niet duidelijk. 
De kaart wordt door het Rijksprentenkabinet erg ruim 
gedateerd, nl. tussen 1650 en 1750. Op die datering 
komen we in dit artikel uitgebreid terug.

Ondertekening gemaakt in potlood en met liniaal

Werkwijze

De kaart lijkt in drie stadia te zijn gemaakt. Eerst is een 
ondertekening gemaakt in potlood en met liniaal. De 
sporen ervan zijn bijna overal uitgewist, maar bijvoor-
beeld in de Blekerssingel en het deel van de Gouwe bij de 
Potterspoort nog wel te zien. In de linkerbovenhoek van 
de kaart zien we een regelmatig lijnenpatroon. Linkson-
der zien we sporen van hetzelfde patroon. Dit wekt sterk 
de indruk dat de kaart is nagetekend van een andere 
kaart. Geen van de ons bekende kaarten komt hiervoor 
evenwel in aanmerking omdat de verschillen in de plat-
tegrond te groot zijn. Bovendien kan het omgekeerde 
ook het geval zijn: de kaart zelf is een keer gekopieerd. 
Alleen specialistisch onderzoek kan uitwijzen of de on-
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de maker van de kaart voornemens zijn eindproduct 
in te kleuren. Het is zelfs denkbaar dat hij dat gedaan 
heeft door de kaart te kopiëren. In dat geval is dit een 
kladversie.

Minder nauwkeurig

In een eerste reactie naar de pers en op internet uitte 
ik de veronderstelling dat de kaart uiterst nauwkeurig 
was en dat elk huisje afzonderlijk was weergegeven. 
Per slot van rekening spreekt de maker van ‘al des zelvs 
gebouwen’. Nadere bestudering met de computer leert 
echter dat de plattegrond vertekend is en sterk afwijkt 
van de veel betere weergaven door Jacob van Deventer 
(ca. 1565), Braun en Hogenberg (1585) en Visscher (1612). 
Ik kom daar hieronder op terug. Ook het aantal huizen 
lijkt bij natellen aan de hand van het Register Matthijs 
niet overal te kloppen.2 De betrouwbaarheid van deze en 
andere kaarten komt eveneens in dit artikel aan de orde.

Steeds meer vragen

Naargelang de kaart beter bestudeerd wordt, groeit het 
aantal vragen. Inmiddels zijn dat er zo veel en sommige 
zijn zo ingewikkeld dat een tweede artikel noodzakelijk 
is. Hopelijk is er dan meer duidelijkheid over wie de 
maker is, want of dat werkelijk de toenmalige landmeter 
van Gouda, Hendrick Vos, is geweest, zoals ik kort na 
de vondst suggereerde, valt steeds meer te betwijfelen. 
Misschien valt er dan ook meer te zeggen over de functie 
van de kaart en de reden waarom hij niet voltooid is. 
De kaart zal voor bestudering van de papiersoort, een 
eventueel watermerk, de tekenstijl en cartografische 
eigenaardigheden aan specialisten moeten worden 
voorgelegd. In dit artikel zal ik me buigen over de 
herkomst, de datering en de betrouwbaarheid van de 
kaart.

De collectie van de stadhouder 

De vraag hoe de kaart in de collectie van het Rijkspren-
tenkabinet terecht is gekomen, levert een nieuwe ver-

dertekening en het rasterpatroon met hetzelfde potlood 
zijn gemaakt.

De plattegrond is daarna in bruine inkt getekend. In die 
fase zijn nog correcties aangebracht, wat bijvoorbeeld 
bij de Molenwerf goed te zien is. Het lijkt erop dat de 
maker pas in laatste instantie heeft besloten van de 
plattegrond een figuratieve kaart te maken. Had hij dit 
eerder bedacht, dan had hij de plattegrond vast niet 
in inkt uitgevoerd. De lijnen van de plattegrond lopen 
nu dwars door de getekende bebouwing heen. Van de 
bebouwing langs de Blekerssingel en de Fluwelensingel 
heeft de maker aanvankelijk alleen het grondvlak 
getekend en pas later de gebouwen in perspectief.

De kaart maakt door de nog zichtbare potloodlijnen 
en lijnen van de plattegrond, maar vooral door de lege 
cartouches een onvoltooide indruk. Vrijwel zeker was 

Nog zichtbare hulplijnen

1. Objectnummer RP-T-AO-10-52.
2. Repertorium Mathijs (leeszaal samh); nader onderzoek is evenwel 
noodzakelijk. Het is namelijk niet altijd duidelijk of er sprake is van 
een twee-onder-een-kapsituatie of aparte bewoning van voor- en 
achterhuizen.
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Kaart van Jacob van Deventer circa 1565
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grafie een van de belangrijkste in zijn soort. Ooit maakte 
de verzameling deel uit van de collectie van stadhouder 
Willem V (1748-1806). Inderdaad, de echtgenoot van 
Wilhelmina van Pruissen, die door het Goudse vrijkorps 
in 1787 is aangehouden en geïnterneerd. Willem kocht 
de collectie in 1772 in zijn geheel aan bij de Amsterdam-
se drukker, uitgever en kunst- en kaartverkoper Reinier 
Ottens (1729-1793). 

Jarenlang ging men ervan uit dat deze verzameling in 
de Franse tijd verloren was gegaan. Inderdaad verdween 
de collectie naar Parijs, maar na diverse omzwervingen 
kwam de atlas via het Haagse Ministerie van Oorlog 
uiteindelijk terecht in het Rijksprentenkabinet. Daar had 
men er echter geen idee van dat het hier om de verloren 
gewaande Atlas Ottens ging. Diverse onderzoekers deden 
vergeefse pogingen om te achterhalen wie toch die atlas 
had samengesteld. Totdat de vondst van documenten in 
het Rijksarchief het mogelijk maakte een inventarislijst 
van Reinier Ottens te vergelijken met de anonieme atlas 
van het Rijksmuseum. Toen bleek dat men met de Atlas 
Ottens te doen had en dat de stadhouderlijke collectie 
dus helemaal niet verloren was gegaan.3

Datering

Dat het kaartbeeld niet dat van Gouda tussen 1650 en 
1750 is, zal iedereen die een beetje is ingevoerd in de 
ruimtelijke ontwikkeling van de stad snel zien. Op zoek 
naar bekende gebouwen missen we meteen het schavot 
(1697) achter het stadhuis, de waag (1668) en de huidige 
gevel van het Catharinagasthuis aan de Oosthaven (1665), 
maar ook het voormalig weeshuis aan de Spieringstraat 
(1642). Met dit laaghangend fruit kunnen we de kaart al 
zonder meer vóór 1650 dateren. Een flinke stap verder 
komen we als we zien dat de IJsselhavensluis (1615) 
nog niet is gebouwd. Ook het Hofje van Letmaet op de 
Nieuwehaven (1616) ontbreekt. De kaart is dus ouder dan 
1615. 

Met hetzelfde gemak, namelijk door naar de grote 

Kaart van C.J. Visscher 1612

Kaart van Braun en Hogenberg 1585

3.  Bulletin van het Rijksmuseum, Jaarg. 41, Nr. 2 (1993), 146-147. 

rassing op. In 1993 wijdde het Rijksmuseum een kleine 
expositie aan de zogenaamde Atlas Ottens. Een ‘atlas’ is 
een door een verzamelaar aangelegde collectie topogra-
fische kaarten, stadsprofielen en topografische en histo-
rieprenten. De Atlas Ottens is voor de Nederlandse topo-
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het voormalige kasteel. De voet van de toren staat in 
het water, waarschijnlijk het restant van de goeddeels 
gedempte slotgracht. Braun en Visscher geven dit niet 
weer. Opmerkelijk genoeg tekent Blaeu het veertig jaar 
later precies hetzelfde als op de nieuw gevonden kaart. 

Nog zo’n voorbeeld vormt de weergave van kapel van 
de Clarissen aan de Nieuwehaven. De kapel staat haaks 
op de rooilijn en zo geeft ook Jacob van Deventer (ca. 
1565), de eerste die de stad karteert, de kapel weer. 
Braun, Visscher en Blaeu tonen een kapel die schuin 
lijkt te staan. De opgraving van 2008 heeft hen ongelijk 
gegeven: de kapel stond loodrecht op de rooilijn.

Een ander duidelijk voorbeeld betreft de Koepoort, 
het steegje aan de oostzijde van de Groeneweg tussen 
het Catharinaklooster en dat van de cellenbroers. De 
kaart van Braun toont uiteraard de situatie van vóór de 
aanleg van de Korte en Lange Geuzenstraat, maar de 
nieuwe kaart laat beter dan die van Visscher zien hoe 
de situatie in het eerste decennium van de 17e eeuw 
was en ineens blijkt ook de weergave bij Blaeu een stuk 
geloofwaardiger.

Het belangrijkste voorbeeld, omdat het ons nieuwe 
informatie verschaft, vinden we in de weergave van 
de Dijkspoort of Rotterdamse Poort. Op de andere 
vogelvluchtkaarten, die op het noorden georiënteerd 
zijn, is steeds niet te zien hoe nu precies de situatie 
aan de noordzijde van de poort is. De poort zelf 
ontneemt de kijker daarop het zicht. In 1575 was ten 
behoeve van de bouw van het bolwerk ter verdediging 
van de Mallegatsluis de oude waterverbinding voor de 

gebouwen te kijken, kunnen we een zogenaamde 
‘terminus post quem’ vaststellen: het middenschip 
van de Sint-Janskerk is al opgehoogd (1593) en ook het 
Bloemendaalse Verlaat (nu Kleiwegplein en spoorviaduct) 
ligt er al (1608). Omdat het Lazaruspoortje (1609) aan 
het Nonnenwater nog lijkt te ontbreken, houd ik het 
qua datering voorlopig op 1608. Ik moet daarbij een slag 
om de arm houden, want de kaartmaker tekent wel een 
poortje, maar geen poortgebouwtje.

Toch moet er met een datering in of kort na 1608 nog 
iets verklaard worden: duidelijk zichtbaar is dat de kerk-
toren van de Sint-Jan nog niet is verhoogd en uit twee 
geledingen bestaat. De derde geleding van zandsteen 
kwam echter al tot stand rond 1606. Maar naar alle waar-
schijnlijkheid is pas na 1606 het natuursteen afgewerkt 
en de oude spits opgevijzeld. Dat kan verklaren waar-
om de toren niet goed is weergegeven: de toren staat 
vermoedelijk al vanaf 1599 lange tijd in de steigers en is 
voor de tekenaar dus niet goed zichtbaar. De spits in re-
naissancestijl, die boven de steigers uitsteekt en die hij 
vrijwel hetzelfde tekent als Visscher (1612), ziet hij wel. 
Dat de toren in de steigers staat, zal ook de reden zijn 
waarom hij twee galmgaten naast elkaar tekent in plaats 
van drie: ook die kan hij niet goed zien.4 

Overigens geeft geen enkele kaartmaker de toren 
goed weer. Alleen Blaeu (1649) tekent drie galmgaten 
naast elkaar en geeft ook het poortje in de steunbeer 
goed weer. Maar ook zijn toren heeft twee geledingen in 
plaats van drie.

Is de kaart betrouwbaar?

Onder de vele reacties op de vondst van de kaart was er 
een die suggereerde dat de tekenaar de kaart van Braun 
had genomen en die vanuit een ander gezichtspunt had 
nagetekend. De verschillen met Braun zijn echter te 
groot en de maker van de plattegrond geeft gevelvlakken 
weer die op die van Braun niet zichtbaar zijn. Bij nadere 
bestudering en vergelijking met andere bronnen blijken 
dit soort aanvullingen niet gefantaseerd te zijn, maar te 
kloppen. 

Een eerste voorbeeld daarvan is de Chartertoren van 

Chartertoren       Chartertoren bij Blaeu
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gehad hebben van het plan om de toren van de Sint-
Janskerk te verhogen. Maar vooral de wijze waarop hij de 
achterterreinen, de achterhuizen, de bebouwing langs 
zijltjes en kleine steegjes weergeeft, is uiterst waardevol 
en nodigt uit om perceel voor perceel te verifiëren 
aan de hand van geschreven bronnen. Het lopende 
grootschalige inventarisatieproject in het streekarchief 
zal zeker van deze plattegrond gebruik gaan maken.5

Onnauwkeurigheden 

De kaart is echter ook niet foutloos. Om te beginnen is 
de plattegrond vanuit cartografisch oogpunt niet altijd 
even nauwkeurig. Het is tegenwoordig goed mogelijk om 
met geografische software (gis) oude kaarten over elkaar 
of over moderne topografische kaarten en luchtfoto’s 
te projecteren om afwijkingen vast te stellen.6 De kaart 
van Jacob van Deventer doorstaat die ‘elandtest’ heel 
behoorlijk, al zijn ook in die kaart wel afwijkingen aan te 
wijzen. Maar de nieuw gevonden plattegrond vertoont 
hier en daar afwijkingen die met het blote oog te zien 
zijn.

Het meest in het oog springend is de weergave van 
de Sint-Janskerk. Die is naar alle vier de zijden toe te 
klein. De kerk staat op dat moment al strak ingesnoerd 
in de omringende bebouwing: het koor moet tot aan het 
water staan, de toren vrijwel tot aan de huizen aan de 
Wijdstraat. Ook de noord- en zuidgevel staan veel te ver 
van de huizen en het water. De zogenaamde cijnshuisjes 

stadspoort langs gedempt. De valbrug van de stadspoort 
was daardoor over het droge komen te liggen en de 
weg door de poort kwam uit op het bolwerk, niet op de 
Schielands Hogezeedijk. De nieuwe kaart laat zien dat 
er een nieuwe doorgang is gemaakt in de noordelijke 
muur van de buitenpoort, dus tussen de hoofdpoort en 
de noordelijke buitentoren. Het lijkt erop dat er ook een 
nieuwe valbrug is gemaakt over het singelwater dat daar 
tot de poort doorloopt. De weg is dus omgelegd langs 
de noordzijde van de buitenpoort, om het bolwerk heen 
over de brug over de Mallegatsluis.

Er zijn veel meer voorbeelden te noemen die duidelijk 
maken dat de maker zijn kaart gebaseerd heeft op 
eigen waarneming in het veld. Of het een Gouwenaar 
is geweest, valt te betwijfelen. Hij zou dan zeker weet 

Dijkspoort    Dijkspoort bij Braun en Hogenberg  Dijkspoort bij Visscher

4. Voor de dateringen van de bouwfases van de Sint-Janskerk: Bi-
anca van den Berg, De Sint-Janskerk in Gouda. Een oude stadskerk 
volgens een nieuw ruimtelijk plan, 92-95 en bijlage 7.
5. Op dit moment loopt een inventarisatieproject, ‘Verstening en 
Verdichting’, dat onderzoek doet naar de mate waarin de stad in de 
loop der eeuwen in gewicht is toegenomen en steeds meer op de 
ondergrond is gaan drukken, met alle waterstaatkundige proble-
men waar we nu voor staan tot gevolg. Om daar zicht op te krijgen, 
moeten vrijwel alle historische data met betrekking tot vastgoed in 
één samenhangend computerbestand worden ingevoerd.
6. Met dank aan Erik Kooistra die deze tijdrovende test voor mij 
uitvoerde. Het proces van kaarten over elkaar heen leggen heet 
georefereren; wanneer afwijkingen in een oude kaart gecorrigeerd 
worden, spreekt men van rubber sheeting. Het ligt in de bedoeling 
om samen met Erik Kooistra een publicatie te bezorgen over de 
afwijkingen in historische Goudse kaarten.
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overgenomen, maar nu steeds duidelijker wordt dat aan 
elke figuratieve kaart een meer of minder zorgvuldige 
veldkartering vooraf is gegaan, kan ik niet meer om dit 
naamloze straatje heen. Er staan duidelijk huizen aan, 
maar bij naspeuring in het archief zijn ze niet terug te 
vinden.7 Het is verleidelijk dit spoorloos verdwenen 
straatje de Spooksteeg te dopen.

Nog één opmerkelijk verschil tussen deze kaart en 
die van Braun, Visscher en Blaeu is de weergave van de 
noordzijde van de Nieuwehaven, bij de zogenaamde 
Dam, dus daar waar we nu de Herpstraat vinden. Braun 
en Visscher tekenen daar een poortje dat toegang 
geeft tot een boomgaard. De nieuwe kaart en Blaeu 
laten bebouwing zien die aan een hofje doet denken. 
Ook hier is een detailstudie nodig om te kijken wat er 
precies aan de hand is. Opmerkelijk is dat een geheel 
andere kaartmaker, namelijk Floris Balthasarsz. van 
Berckenrode8, dit ook zo weergeeft op zijn zogenaamde 
pronkkaart van het gehele Hoogheemraadschap van 
Rijnland uit 1615. Dat ik hem en zijn kaart niet eerder 

staan er wel op aangegeven, maar het karakteristieke 
poortje door de steunbeer ontbreekt. 

Minstens zo opvallend is de wijze waarop het stadhuis 
wordt getekend. Het staat niet in het midden van het 
marktveld en is net als de kerk te klein weergegeven. Zelfs 
vandaag de dag verheft het zich boven de omringende 
bebouwing, maar belangrijker dan dat: het is veel te 
kort. Het stadhuis is elf traveeën lang en telt dus elf 
vensteropeningen of blindnissen. Onze tekenaar beperkt 
dit tot acht. Je zou hierdoor geneigd kunnen zijn te 
denken dat de vogelvluchtkaart toch gebaseerd is op de 
kaart van Braun, maar dat wordt weer gelogenstraft door 
het feit dat we zien dat de grote gotische schoorsteen 
op de oostelijke gevel hier wel wordt weergegeven, maar 
bij Braun en Visscher weer niet. Blaeu tekent hem wel. 

Geen enkele cartograaf slaagt erin de Molenwerf 
fatsoenlijk weer te geven. Wat hier allemaal misgaat 
is een apart artikel waard, maar van belang is dat ook 
op de nieuw gevonden kaart met deze ronde structuur 
geworsteld wordt. Pas de kadasterkaart van 1832 doet 
recht aan de ronde vorm van deze voormalige motte. 
Veel opmerkelijker is dat we zien dat er onmiskenbaar 
een straatje loopt langs het water rond de voormalige 
motte van de Molenwerf naar de Spieringstraat. Alle 
cartografen tekenen dit naamloze straatje, op Van 
Deventer na. Ik heb het altijd afgedaan als een door Braun 
verondersteld straatje dat door anderen klakkeloos is 

7. Gezocht is in het Repertorium Matthijs (leeszaal samh) en in het 
Kohier Hoofdgeld 1622 (samh inv.nr. 0001. 2292). Gekeken is naar 
bewoning aan de Molenwerf, op het achtererf van de Oosthaven 
of aan de Spieringstraat. Om hier duidelijkheid in te krijgen, is een 
veel grondiger studie nodig.
8. Met dank aan René Bollen die me op deze cartograaf als moge-
lijke maker van de nieuw gevonden kaart attendeerde.

Sint-janskerk en Molenwerf            Sint-janskerk en Molenwerf bij Visscher           Sint-janskerk en Molenwerf bij Blaeu
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namen tegenkomen? Samenhangend daarmee rijst de 
vraag wat de beoogde functie van de onvoltooide kaart 
was en waarom hij onvoltooid is gebleven. Misschien 
ontdekken we nog meer over de geschiedenis van de 
kaart, want van de bijna 165 jaar die verlopen zijn tussen 
het moment van vervaardiging en de verkoop aan Willem 
V, weten we niets. Hopelijk kunnen andere deskundigen 
nog iets meer zeggen als ze kijken naar papiersoort, 
watermerk en tekenstijl. 

Conclusie

Met het voorbehoud dat de kaart nog veel diepgaander 
en door veel meer deskundigen bestudeerd moet wor-
den, kan geconcludeerd worden dat Gouda er met deze 
vogelvluchtkaart niet alleen een zeer fraai kaartbeeld bij 
heeft gekregen, maar ook een zeer informatief beeld. 
Dat voorzichtigheid bij het gebruik ervan geboden is, 
is eveneens wel duidelijk geworden. Het aantal voor-
beelden van zaken die kloppen met andere bronnen of 
juist vraagtekens oproepen, kan eindeloos uitgebreid 
worden. Het zou de leesbaarheid van dit artikel geen 
goed doen dat hier te doen en ik zwijg verder dus over 
de watergang over het terrein van het voormalig Mag-
dalenaklooster, het Haagsche Poortje, het feit dat het 
lange gebouw van het Magdalenaklooster twee losse ge-
bouwen blijken te zijn, het tolhuis op de Haastrechtse 
Brug, de inrichting van het Doelenterrein, de stenen en 
houten bruggen, de kraan voor het Catharinagasthuis, 
de Visbanken, het grote gebouw buiten de Dijkspoort, 
het Korenaccijnshuisje op de Donkere Sluis… Ze zullen 
mettertijd, als de kaart gemeengoed is geworden onder 
de Goudse geschiedschrijvers, vanzelf aan bod komen.

Een tweede belangrijke conclusie is dat ook 
voorafgaand aan de vervaardiging van de reeds 
bekende figuratieve kaarten steeds een veldkartering is 
uitgevoerd. Telkens zijn er details te zien die niet aan 
andere kaarten ontleend kunnen zijn en die bevestigd 
worden door historisch, archeologisch of bouwhistorisch 
onderzoek. Dat betekent dat de vogelvluchtkaarten, 
anders dan sceptici soms beweren, wel degelijk een rol 
kunnen spelen bij de reconstructie van het verleden.

genoemd heb, komt door de veel kleinere schaal waarop 
die kaart getekend is, maar ook omdat zijn kaart niet 
figuratief is. Hij is in het kader van zijn opdracht van het 
hoogheemraadschap echter wel met zijn zoon in Gouda 
geweest. In een volgend artikel komen we zeker op hem 
terug.

En de maquette?

Direct na de vondst van de kaart heb ik wel even met 
het zweet in mijn handen gezeten. Bij de reconstructie 
van Gouda 1562 hebben niet alleen veel archiefbronnen, 
maar ook de kaarten van Van Deventer en Braun een 
grote rol gespeeld, vooral bij de reconstructie van 
de kloosterterreinen en bij een aantal zeer grote 
middeleeuwse huizen langs de Haven. Hoewel de 
weergave van Gouda op de latere kaarten van Visscher en 
Blaeu de voorstelling van Braun ondersteunt, koesteren 
enkelen toch de argwaan dat de commerciële cartografen 
elkaar destijds gewoon natekenden met hier en daar een 
kleine correctie. Vooral het feit dat het aantal huizen 
nooit klopte, voedde die achterdocht. De kans was 
nu aanwezig dat de nieuwe kaart deze sceptici in het 
gelijk zou stellen, maar dat blijkt allerminst het geval. 
De dispositie van de kloostergebouwen wordt ook door 
deze kaart weer bevestigd en de grote middeleeuwse 
gebouwen langs de Haven stonden er inderdaad. En 
hoewel de ruim 45 jaar jongere kaart inderdaad details 
bevat die hier en daar tot andere keuzes zouden hebben 
geleid, had de maquette er ook met raadpleging van 
deze stadsplattegrond uiteindelijk niet wezenlijk anders 
uitgezien.

Resterende vragen

De belangrijkste vraag die blijft liggen voor een volgend 
artikel is natuurlijk de naam van de maker. Is dat de 
landmeter van Gouda, Henrick Vos? Is het Visscher 
die een kladversie voor zijn kaart van 1612 maakte, 
maar uiteindelijk toch koos voor een oriëntatie op 
het noorden? Is het de bekende cartograaf Floris 
Balthasarsz. van Berckenrode? Gaan we nog andere 

Sint-janskerk en Molenwerf            Sint-janskerk en Molenwerf bij Visscher           Sint-janskerk en Molenwerf bij Blaeu
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Jacob van Borssele stamde uit een Zeeuws 
geslacht. Hij is in de Goudse historie 
bekend als kastelein (kasteelbewaarder) van 
Gouda en van zijn enorme fraai bewerkte 
grafsteen in de Sint-Janskerk. Hij vervulde 
deze functie van 1503 tot aan zijn dood in 
1521. Ook zijn vader en grootvader waren 
kastelein van Gouda. Er blijkt overigens nog 
een heel mooi maar klein kunstobject te zijn 
bewaard van hem, al is het dan in Londen. 
Dit object is een zogenaamde gebedsnoot, 
waarop onder meer een tekst van tijd- en 
plaatsgenoot Erasmus is aangebracht. 

In Duizend jaar Gouda valt te lezen dat de kastelein/
kapitein de militaire gouverneur op het slot was. De 
baljuw had de hoge (lijfstraffelijke) rechtspraak, de 
schout de lage. Alle drie hadden ze tevens tot taak de 
belangen van de landsheer te behartigen. Ze werden ook 
door hem aangesteld en legden geen verantwoording af 
aan het stadsbestuur maar aan de grafelijke Rekenkamer 
in Den Haag, wat wel eens tot problemen leidde. Deze 
functies raakten in Gouda met elkaar verknoopt, ze 
werden door één persoon uitgeoefend.1 Daar moet wel 
bij worden aangetekend dat de verschillende ambten 
in veel gevallen toch door meerdere plaatsvervangers 
werden bezet. 

Jacob van Borssele, kastelein van Gouda 
(† 1521)

Bart Ibelings

Anna in het zogenaamde Recueil d’Arras, midden 16e eeuw (Arras, 
Bibliothèque Municipale)
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Remissorium Philippi (NL-HaNA, Graven van Holland, 3.01.01, inv.
nr. 2149)

De familienaam Van Borssele wijst op Zeeuwse 
herkomst (de naam komt al heel vroeg voor in de 
Goudse geschiedenis met een Wolfert rond 1300). In 
een recente dissertatie over de Zeeuwse adel in de late 
middeleeuwen van Van Steensel is het zo te lezen: ‘Filips 
de Goede benoemde in 1444 Adriaan van Borssele, die 
later huwde met Filips’ bastaarddochter Anna, voor het 
leven tot kastelein van het slot van Gouda en tot schout 
van de stad. Adriaans bastaardzoon Jacob (1494-1503) 
en kleinzoon Jacob (1503-1521) oefenden het ambt ook 
uit; de laatste werd met zijn vrouw begraven in de Sint-
Janskerk te Gouda.’2

Afkomst

Grootvader Adriaan (ca. 1417-1468), ridder (1461-1462) 
en heer van Brigdamme (nu een buurtschap in Middel-
burg, Zeeland), Duiveland en Brouwershaven, werd op 
22 september 1444 benoemd tot schout van Gouda met 
de bevoegdheid het ambt door een ander te doen bedie-
nen. Tevens werd hij kastelein van het slot en kapitein 
van de stad. De dag erop legde hij de eed af. Hij behoor-
de tot de Kabeljauwen. Zijn plaatsvervanger (‘stedehou-

der’) als kastelein, Olart van Zwanenburg, werd in 1446 
bij een in Gouda zeldzame volksoploop in het politieke 
kader van de Hoekse en Kabeljauwse twisten doodgesla-
gen. Een volgende plaatsvervanger in die functie is niet 
bekend, maar er ontbreken dan ook de nodige rekenin-
gen. Als schout had hij inderdaad ook plaatsvervangers: 
als onderschouten dienden Jacob Harmansz. en vanaf 
1467 Dirk Pieter Martinsz. (Marcxz.).3

In 1450 huwde hij op kasteel Souburg Maria Jansdr. 
van Cats, zijn achternicht. Vanwege de bloedverwant-
schap verleende Paus Nicolaas V huwelijksdispensatie, 
zodra Maria twaalf jaar zou zijn geworden. Zij overleed al 
in 1456, pas 17 jaar oud.4 Adriaan was raad en kamerling 
van Karel van Charolais (de latere Karel de Stoute), de 
enige zoon van hertog Filips (de Goede) van Bourgon-
dië en hertogin Isabella. Hij hertrouwde in 1457 met een 
bastaarddochter van de hertog, Anna van Bourgondië 

1.  P.A.H.M. Abels e.a. red., Duizend jaar Gouda. Een stadsgeschiedenis 
(Hilversum 2002), 76 en 208 (verder: Stadsgeschiedenis).
2. Arie van Steensel, Edelen in Zeeland. Macht, rijkdom en status in 
een laatmiddeleeuwse samenleving (Diss. Leiden 2010), 74. J.G. Smit, 
J.W.J. Burgers en E.T. van der Vlist, Bronnen voor de geschiedenis der 
dagvaarten van de Staten en steden van Zeeland 1318-1572 (RGP Gr. 
Serie 263 ’s-Gravenhage 2011), indices: hier: tot 1462 in functie in 
Gouda. 
3. vroa xxv (1902) bijl. B, 272 e.v.: R. Fruin, ‘Beschrijving eener ver-
zameling oorkonden, voorkomende in het cartularium der heeren 
van Borselen van Souburg’, regest nrs. 101-102. M.J. van Gent, Pertij-
elijke saken. Hoeken en Kabeljauwen in het Bourgondisch-Oostenrijkse 
tijdperk (1994) (hhr dl. 22 Den Haag 1994) p.475. C.J. de Lange van 
Wijngaerden, Geschiedenis en beschrijving der stad van der Goude, 3 
dln., 3e bewerkt en vermeerderd door J.N. Scheltema (Amsterdam 
en Den Haag 1813/1817/1879) dl. II bijl. A, 102 heeft hem als kastelein 
(en heer van Brigdamme) op 1466. Stadsgeschiedenis, 67.
4. G. van de Wal, digitaal genealogisch overzicht bij: Cats voor 1530, 
De middeleeuwse geschiedenis van Cats en de twee riddergeslachten Van 
Cats (Rotterdam/Kats 2014) (een soms wat rommelig overzicht).
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belang als vader en grootvader van twee volgende 
kasteleins die wel in Gouda woonden.

Adriaans zoon Jacob de bastaard (1437-1503), 
ridder (1469) was heer van Brigdamme en Akkersdijk 
(Ackersdijk en Vrouwenrecht vormden een voormalige 
gemeente bij Pijnacker).7 Als bastaardzoon van Adriaan 
werd hij in 1476 of 1483 gelegitimeerd; zijn moeder is 
dus onbekend. Hij begon zijn loopbaan als kapelaan in 
Oost-Souburg in 1455 maar na de dood van zijn vader 
in 1468 verliet hij de geestelijke stand. In 1470 huwde 
hij Agnes van Raaphorst.8 Zij overleed al in 1480. Jacob 
hertrouwde kort daarop met Agnes van Clevendamme en 
werd zo ook heer van Cleve(re)ndamme (Clevendam zou 
ook wel Weldam heten, dat ligt bij Goor in Overijssel). 
Jacob had vijf kinderen: naast de hier centraal staande 
Jacob nog drie zoons en een dochter. 

Van 1463 tot 1469 was hij rentmeester-generaal van de 
goederen van Frank van Borselen, graaf van Oostervant. In 
de jaren 1477-1482 was Jacob raadsheer aan het Hof van 
Holland en kastelein van Gorcum (tot 1479), drossaard 

(†1508). Zij lieten het slot West-Souburg (later: St. Al-
degonde) bouwen. 

Adriaan is afgebeeld op de fraaie miniatuur van ca. 
1450 waarop de aanbiedingsceremonie van het zgn. 
Remissorium Philippi (een inventaris van het archief van 
de graven van Holland) door Pieter van (Renesse van) 
Beoostenzweene (de samensteller, geknield vooraan 
met hondje!) aan Filips de Goede is weergegeven. Hierop 
is de top van de Hollandse en Zeeuwse adel te zien, die 
op basis van hun wapenschilden zijn geïdentificeerd. 
Adriaan is rechtsboven te vinden met het grijsgroene 
kaproen (hoofddeksel). Zijn familiewapen, zwart met 
een zilveren dwarsbalk, staat rechts iets beneden van 
hem.5

Hij overleed in 1468 tijdens het huwelijksfeest van 
Karel en Margaretha van York en werd begraven in de 
kerk van West-Souburg, waar het hart van Anna in 1508 
ook werd bijgezet.6 Van Anna zijn geen kinderen bekend. 
Het lijkt er niet op dat Adriaan ooit in Gouda woonachtig 
of werkzaam is geweest. Hij is hier dan ook vooral van 

Familiewapen Jacob van Borsselen met helmteken (in zwart een zilveren 
dwarsbalk)

Het wapen van Borsselen van Brigdamme (in zwart een zilveren dwarsbalk 
beladen aan de onderzijde door rode hoeken, gaande tot het midden)
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mei 1501 werd een inventaris op het kasteel in tweevoud 
opgemaakt door de klerk van Gouda. De inhoud geeft 
een beeld van de huisvesting van de kasteleins. Het 
aanwezige militaire geschut blijkt van matige kwaliteit en 
ook verder maakt de inventaris een armoedige indruk. 
Niet alleen zijn de bedsteden gammel, ook de kazuifels 
e.d. voor de kapelaan zijn zeer ‘snoede’. Als vertrekken 
worden gevonden: de (grote) zaal, kapel, bottelarij, 
kelder, bolwerk en een poort.14

Op 25 augustus 1501 werd de aanstelling van Jacob 
als schildknaap en kastelein van het huis te Gouda 
hernieuwd voor drie jaar, ingaande op 1 oktober, blijkens 
de grafelijke rekening, waarin hij ook baljuw en schout 
wordt genoemd, tegen een jaarlijks salaris van 355 
pond.15 Jacob overleed echter in 1503 en maakte de 
termijn dus niet vol. Op 12 oktober 1503 stelde Filips (de 
Schone), aartshertog van Oostenrijk, Jacob van Borssele, 
oudste zoon van wijlen Jacob van Borssele, aan tot 
kastelein en kapitein van het huis en slot te Gouda. 

Loopbaan

Blijkens de stadsrekeningen was Jacob als kastelein ge-
regeld op pad om zaken voor de stad te bespreken. In 
1503 ging hij naar Mechelen naar de proost van Atrecht 
inzake het proces over de steenovens en naar Haarlem 
om met de houtvester te spreken over de sluizen die hij 
in de venen had gelegd. Misschien had dit te maken met 
de pogingen ‘de gecostumeerde vaart’ door Holland via 
Gouda te dwarsbomen, bij de Hildam.16 In 1510 reisde 
hij naar Brussel om te overleggen over de traktaten van 
Gelre. In 1521 was hij partij in een proces over de IJssel, 
aannemelijk inzake het uitdiepen ervan als gevolg van de 
verzanding.17

Zowel in 1509 als in 1515 komt Jacob van Borssele voor 
in lijsten van Goudse brouwers die de eed moesten af-
leggen. In de laatste is hij doorgestreept. In beide lijsten 
is hij te situeren aan de Haven oostzijde met als nadere 
bepaling voor een deel daarvan: ‘van boven neder’. Aan-
genomen moet worden dat een brouwerij op het kasteel 
werd bedoeld (dat lag immers aan het uiteinde van de 
Oosthaven bij de IJssel. Een (grote) brouwerij daar ken 

5. Mario Damen, De staat van dienst. De gewestelijke ambtenaren van 
Holland en Zeeland in de Bourgondische periode (1425-1482) (Hilversum 
2000, Holl. Stud. 36), 111, de bron zelf: NA, AGH inv.nr. 2149.
6. Van Gent, a.w., 475-476, 415, nt.31, 76 en 88-89. Ook de fam. Van 
Souburg is een bekende familie in het middeleeuwse Gouda: zie 
Bart Ibelings, ‘Jan Claesz. Diert van Haerlem (ca. 1497 Londen-1574 
Gouda) en zijn familie’, Tidinge 34 (2016), 104/5.
7. Vaderlandsch Woordenboek dl. xxiii door J. Kok (Amsterdam 1790), 
73.
8. Van Steensel, a.w., ,234, die onjuist stelt dat hij werd opgevolgd als 
kastelein door zijn zoon Adriaan. A. Janse, Ridderschap in Holland. 
Portret van een adellijke elite in de late Middeleeuwen (Hilversum 2001, 
Adelsgesch. 1), 392, schema 24.
9. Damen, a.w. 448 en Smit e.a., Dagvaarten Zeeland, indices. NA, 
Rek.Rek. inv.nrs. 3813-3815. Site Hogenda: H.K. Nagtegaal en H.M. 
Morien, Hollandse biografieën, die zijn Goudse functies niet 
kennen.
10. C. Postma, Het hoogheemraadschap van Delfland in de 
middeleeuwen 1289-1589 (Hilversum 1989), 414.
11. F.J.W. van Kan, ’Haagse bestuurders in de middeleeuwen’, 
digitaal bestand op Hogenda.
12. Inv. oag inv.nr. 469, regest nr. 234: waar de toevoeging bastaard 
ontbreekt. Afschr. ca. 1555.
13. samh, oag inv.nr. 1105 ongefol. Vgl. de Stadsgeschiedenis 136-
137, waar echter een typefout staat: 773 i.p.v. 733 aanslagen. Dat Jacob 
in Gouda woonde komt wellicht omdat het de woonplaats van zijn 
tweede vrouw was. 
14. NA, Rek.Reg. inv.nr. 659A.
15. NA, Rek.Reg. inv.nr. 5 f.146v-7v nrs. 213-214: gelijkt. afschr.
16. oag inv.nr. 1164, 11-12. Zie over het proces van de steenbakkerijen: 
Stadsgeschiedenis, 117.
17. oag inv.nrs. 1171, 12 en 1179, 58. Zie voor het traktaat van Gelre 
uit 1510 tussen de bisschop van Utrecht en de hertog van Gelre: 
Landdagen e.a. landelijke bijeenkomsten van Staten en steden in 
Gelre en Zutphen 1423-1584, doc.nr. 2016 (dbase op site Huygens/
inginst.). Zie over de IJssel Bart Ibelings, ‘”Scuren ende diepen”. De 
strijd tegen de verlanding van de Hollandse IJssel als gevolg van de 
afdamming in 1285 tot circa 1550’, Tijdschr. voor Waterstaatsgeschie-
denis 10 (2001), 1-11.

van het Land van Arkel (tot 1480)9 en hoogheemraad van 
Delfland (tot 1482).10 In 1487 was hij hoofdman van de 
schutterij St. Joris in Den Haag.11 Op 18 september 1494 
werd hij door Maximiliaan, Rooms koning, aangesteld 
tot kastelein in Gouda in plaats van Jacob Leeu, broer 
en plaatsvervanger van wijlen Rommer Jacobsz.12 Uit 
een bewaard gebleven rekening van 1490 blijkt dat hij 
al voor zijn kasteleinschap in Gouda woonde.13 Op 25 
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Grafsteen van 
kastelein Jacob 
Jacobszn van 
Borssele (1521) in 
de St.-Janskerk met 
daarop de namen 
van Dirk van der 
Starre en Elisabeth 
Catharina Ledeboer 
ligt nu in de 
kooromloop bij glas 
16. (RCE, foto Chris 
Booms)
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In een noot vermeldt hij: ‘Volgens een ms. genealogie 
Van Buchell was Ursula de dochter van Heribert van Fo-
reest en Maria Cats, en Jacob van Borssele de zoon van 
Adriaen, heer van Brigdam en bezat hij de heerlijkheid 

Het wapen van Foreest met helmteken en schildhouders (in zilver een 
hoekige rode dwarsbalk met boven vier spitsen)

18. Bart Ibelings, ‘Cornelis van Zuudoert, kastelein van Gouda († 
1474) en het kasteel te Gouda’, De Schatkamer 29 (2015), 9 en 12.
19. NA, Ambtenaren Centraal Bestuur inv.nr 120.
20. De grafelijke commissieboeken (bewaard vanaf 1450) zijn de 
bron voor deze aanstellingen. NA, Rek.Reg. inv.nr. 493 f.2/v. NA, 
Rek.Reg. inv.nrs. 490 e.v. Toegang via site gahetna sub indexen, 
maar vreemd genoeg zonder de data.
21. Met dank aan Kees Doedeijns. Obyt: oag inv.nr. 1061 op f.43v.
22. Grafboek 1539-1600: oud inv.nr. KM 231 (transcr. C.J. Matthijs 
1986, digitalisering door H.A. van Dolder- de Wit 1995).
23. In: Genealogische en heraldische gedenkwaardigheden in en uit de 
kerken der provincie Zuid-Holland (Utrecht 1922) sub Gouda Sint-
Janskerk nr. 2 (digitaal op de site Hogenda), eerder beknopter en 
met afwijkende transcr. al door hem in De Wapenheraut 1917, 55 nr. 
174.
24. De latere inscriptie op de steen moet dateren van rond 1800. Zie 
verder H. van Dolder in Tidinge 33 (2015), 136 e.v.

ik alleen uit een inventarislijst van 1565, maar wordt niet 
genoemd in die van 1501 of 1503.18

Uit 1522 dateert een brief van Floris van Assendelft, 
baljuw en schout van Gouda, aan de heer van Male over 
de vereniging van het baljuwschap met het kastelein-
schap van Gouda. Hierbij is gevoegd een afschrift van de 
commissie d.d. 30 juni 1515 voor Jacob van Borssele als 
baljuw en schout van Gouda voor drie jaar met een jaar-
salaris van 300 pond.19 De verlen(g)ing was steeds voor 
drie jaar, zo nog in 1517 op 19 maart voor het schout- en 
baljuwsambt.20

In de omvangrijke Goudse middeleeuwse lijfrenten-
administratie komt Jacob of zijn (groot)vader of vrouw 
helaas niet voor. Wel merkwaardig genoeg een Katrijn 
Jacob van Borselen, ‘daer vader off was Jacob van Borse-
len.’ Bij aankoop op 21 december 1515 is zij acht jaar oud 
(zij kan dus geen dochter zijn van vader Jacob die immers 
in 1503 al overleed), haar ‘obyt’ (overlijden) is in 1579 
aangetekend.21 Zij komt niet voor op de grafsteen of in 
het testament (mogelijk was zij een bastaarddochter), 
maar had wel elders in de kerk blijkens het grafboek als 
eigenaresse een graf aan de Kooromgang noordzijde 4de 
laag: ‘4. Catrijn Jacob van Borsselen mit haer kinderen.’22

Grafsteen

Van Jacob is de fraaie en grote grafsteen (315 x 202 cm) 
in de Sint-Jan bewaard. Mr. P.C. Bloys van Treslong Prins 
noteerde op een van zijn vele reizen rond 1920 langs ker-
ken het volgende opschrift:23

Wapen en vier kwartieren uitgekapt; helmteeken een 
muts; engelenkopjes. 
In den rand: Hier leet begrave[n] de[n] edle ende ser 
bemi[n]de Jacob va[n] Borcellen caste-lein van der Gou-
de starf ao 1521 op Sinte Tomas avont den 20 Decemb. 
en die eedele Jofvrou Ursula van Foreest sijn huisvrou 
starf ao 1525 den 15 Marty. bidt voor die zie[le]. 
Middenop: en[de] Clara Clevendam ende Annege[n] 
Spirri[n]g sij[n] dochter. 
Later is onderaan gebikt: Dirck van der Starre. Elisa-
beth Catharina Ledeboer.24
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van Middelburg bij Gouda.’25 Van Leeuwen beschrijft in 
zijn bekende Batavia Illustrata uit 1685 nog wel de vier 
kwartieren – Borssel, Foreest, Raaphorst en Cats – op 
de steen, die blijkbaar nadien zijn uitgekapt, en zegt dat 
de steen op het koor lag.26 De oorspronkelijke plaats van 
het graf geeft aan dat hij op een voorname plek in de 
kerk lag. Het kwartier Raaphorst laat zien dat zijn moe-
der inderdaad de eerste vrouw van Jacob de bastaard 
moet zijn geweest.

Van de eigentijdse inscripties leren we de naam van 
zijn vrouw (met overlijdensdatum) en van twee doch-
ters. Ursula van Foreest, zijn vrouw, was een dochter van 
Herpert (1472-1501) en Maria van Cats. Ursula zou rond 
1479 zijn geboren en rond 1499 Jacob hebben getrouwd. 
Haar vader was heer van Middelburg en Schoterbosch en 
Delfts magistraat.27 Ook haar moeder kwam uit een be-
kend Zeeuws geslacht, dat opnieuw al in de heel vroege 
Goudse geschiedenis een belangrijke rol speelde. Maar 
ook in deze periode: Jan van Cats was tussen 1481-1488 
kastelein, baljuw en schout van Gouda, zijn broer Jacob 
was schout in 1484-1485. Jan was al in 1477 aangesteld 
door Maria van Bourgondië als schout, maar dat werd 
hem als Kabeljauws edelman verhinderd door de Hoekse 
magistraat.28

Koning Karel vergunde op 13 september 1519 aan ‘Ja-
cop van Borssele heer Jacops zoon, schildknaap, kaste-
lein ter Goude, en zijne vrouw Urssele van Foreest [tot 
1348 de naam van Middelburg] Herpers dochter’, onder 
zekere voorwaarden, bij testament over hun leengoede-
ren en andere goederen te beschikken.29 Over het na-
gelaten bezit ontstonden problemen, waardoor meer 
zicht komt op de gezinssamenstelling. In 1539 werd een 
proces voor het Hof van Holland beëindigd (het diende 
eerder voor de Grote Raad van Mechelen, het hoogste 
rechtscollege in de Nederlanden, en zal zijn terugver-
wezen), gevoerd tussen Claes als oudste zoon en Jan 
Spiering van Wel30, man en voogd van zijn zus jonkvrouw 
Anna en jonkvrouw Clara zijn andere zus. Er blijken vijf 
kinderen te zijn geweest: Claes, Herpert, Clara, Anna en 
Agniese. Het testament bleek op 17 juni 1521 te zijn op-
gemaakt en bepaalde dat de langstlevende de huisraad, 
zilver, goud en juwelen, kleding e.d. zou behouden. Na 

het overlijden, in 1525, van de langstlevende, moeder en 
‘boelhouster’ Ursula, ging heerlijk goed buiten Haarlem 
in Schoten naar de oudste zoon Claes en de heerlijk-
heid Middelburg c.s. elk voor een derde naar Herpert, 
Clara en Anna. Herpert is echter kort nadien overleden 
en Agniese was geprofeste zuster geworden in het St. 
Margrethaklooster (het eliteklooster voor patriciërs-
dochters, ook wel ‘Nonnen achter de kerk’, aan de Spie-
ringstraat) en had daarmee ook al geen aanspraken meer 
op de erfenis. Zij wordt niet gevonden in het in Londen 
bewaarde necrologium van dit klooster, maar dat is in-
compleet bewaard.31 Uit de leenregisters wordt duidelijk 
dat het bezit bij Haarlem een bedrag op een derde van 
de korentiende van Schoten betrof.32 Anna blijkt volgens 
deze gegevens in 1530 getrouwd te zijn en in 1543 over-
leden.

Gebedsnoot

In het British Museum in Londen wordt een zogenaamde 
gebedsnoot van buxushout bewaard. Het object komt 
uit het bezit van baron Anselm von Rothschild (al in 
1866 in een catalogus te Wenen genoemd) en werd in 
1898 aangekocht door het museum. Het is een fraai 

De gebedsnoot in gesloten toestand (British Museum)
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voorbeeld van de privé-devotie van de elite in de late 
middeleeuwen, kunsthistorisch behorend tot het 
zogenaamde microsnijwerk. In totaal zijn zo’n 65 van 
deze kunstvoorwerpen bekend. Vergelijkbaar qua 
uiterlijk maar niet qua religieuze functie zijn de pommes 
d’ambre, de geurballen die door voorname vrouwen 
werden gedragen aan een ketting.33 Overigens werd al 
in 1367 voor graaf Jan van Blois een ‘reumappel’ om aan 
te ruiken gemaakt in een ‘gulden hoorkin’.34 Dus ook 
voor een manspersoon en veel vroeger dan de pas rond 
1500 opduikende gebedsnoten. Ook de gebedsnoot 
werd gedragen aan een rozenkrans of gordel en was voor 
reisdoeleinden oorspronkelijk in een soms fraai bewerkt 
zilveren of koperen foedraal en eventueel nog in een 
houten kistje of fluwelen zakje gevat. 

De afmetingen van de gebedsnoot zijn 4,9 x 4,3 x 
4,9 cm en het kleinood weegt slechts 23 gram. De noot 
wordt gedateerd 1510-152535 en zou vervaardigd zijn 
in de Noordelijke Nederlanden. Tot voor kort werd er 
van uitgegaan dat deze voorwerpen uit ateliers in de 

Schilderij uit 1531 door Jan van Scorel van een scholier met teksten van 
Erasmus op het briefje en onderaan het paneel (www.hr-lavater.ch/wp-
content/uploads/2013/09/scorel_boy.jpg)

Detailafbeelding. Hier is het spiegelbeeld hersteld (www.hr-lavater.ch/
wp-content/uploads/2013/09/scorel_boy_2.jpg)

25. Site: Medieval Memoria online ID 1285. Zie ook de foto in de 
Stadsgeschiedenis, 82. ZA, Familie Van Borssele van der Hooge inv.
nr. 160 heeft ook afbeelding.
26. H.S.V. van Leeuwen, Batavia Illustrata ofte Hollantsche chronyk 
(’s-Gravenhage 1685) vol. 1, 966.
27. H. van Nierop, Van ridders tot regenten. De Hollandse adel in de 
zestiende en eerste helft van de zeventiende eeuw (HHR 1 z.p. 1984), 86. 
Harper van Foreest was tussen 1481-1488 schepen van de stad (digi-
tale bijlage Gerrit Verhoeven bij de nieuwe Delftse stadsgeschiede-
nis, 2016).
28. Van Steensel, a.w., 174 en 179 en Stadsgeschiedenis, 73.
29. ZA, Familie Van Borssele van der Hooge inv.nr. 130, regest nr. 
191.
30. Spiering van Wel(l) is een geslacht uit het Land van Heusden.
31. British Library, Ms. Harley 2939.
32. J.C. Kort, Repertorium op de lenen van de hofstede Teilingen, 
Ons Voorgeslacht 1985 nr. 59.
33. Frits Scholten, ‘The boxwood carvers of the late gothic 
Netherlands’, in: idem (ed.), Small wonders. Late gothic boxwood 
micro-carvings from the Low Countries (cat. Rijksmuseum 2016) en 
Bart Ibelings, Tidinge 34 (2016), 105.
34. Hennie Verhoef, De graven van Blois heren van Schoonhoven en 
Gouda (Schoonhoven 2016), 95: NA, AG Blois inv.nr. 44 f.42: gemaakt 
door Goodscalc om 24sc.
35. Op de site boxwood.ago.ca staan als termini gegeven: 1483-1540.
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– Mattheus 2:2). De tekst onder luidt: ‘dolens post 
mortem XPM [Christum] svscepit in vlnis’ (treurend nam 
ze na Zijn dood Christus in haar armen).38

Dat dit prachtige kunstobject toebehoorde aan Jacob 
en Ursula blijkt uit de weergegeven naamheiligen en 
uit de afgebeelde familiewapens onderaan in de noot. 
Sint Ursula (feestdag 21 oktober) staat rechts met een 
pijl in de borst. Volgens de Legenda Aurea van Jacobus 
de Voragine was zij een beeldschone koningsdochter uit 
Bretagne die in de vierde eeuw op bedevaart naar Rome 
ging met elfduizend maagden, om zo een huwelijk met 
de heidense kroonprins van Engeland uit te stellen (die 
zich onderwijl zou moeten zien te bekeren). Onderweg 
in het belegerde Keulen moest zij trouwen met Atilla, 
de aanvoerder van de Hunnen, en werd na weigering 
doorboord. De heilige Jacob de Meerdere (feestdag 25 
juli) staat links met staf afgebeeld: het symbool van de 
pelgrim (de Jacobsschelp is nog bekender als zodanig; 
Jacobus de Meerdere was een van de twaalf apostelen). 

Opvallend is dat het wapen van Jacob een zogenaamde 
barensteel met drie hangers bovenin heeft. Een lambel 
ofwel barensteel (ook wel brisure of breuk genaamd) 
had tot doel het wapen te onderscheiden van dat 
van de vader. Dit is hier ook van belang vanwege de 
gelijke voornaam. Het wapen van Ursula op de noot is 
doorsneden met dat van haar vader en dat van Jacob.

Besluit

Liefst drie opeenvolgende generaties uit het Zeeuwse 
geslacht Van Borssele waren kastelein in Gouda. De 
oudste, Adriaan, lijkt hier niet vertoefd te hebben 

Zuidelijke Nederlanden kwamen. Een bekend atelier 
is echter dat van Adam Dircksz. in Delft, dat begin 
zestiende eeuw zelfs internationaal bekend werd. Op 
grond van de genoemde Delftse magistraatsfunctie van 
de vader van Ursula lijkt het aannemelijk dat ook deze 
noot uit dat atelier afkomstig is.36

De tekst op de buitenzijde van de noot luidt: ‘omnia 
dat Dominus non habet ergo mi[nvs]’ (De Heer geeft 
alles, maar heeft er niet minder om). Deze spreuk is een 
pentameter, wat doet vermoeden dat het de tweede 
helft is van een distichon (= hexameter + pentameter). 
De spreuk komt ook voor op een schilderij van Jan van 
Scorel (1495-1562) van een jonge scholier van de Latijnse 
school uit 1531 en is in spiegelbeeld te vinden op het stuk 
papier dat hij in handen heeft (in de detailafbeelding 
hieronder is het spiegelbeeld hersteld). Onderaan het 
schilderij staat nog een vergelijkbare Latijnse spreuk: 
‘Quis dives? Qui nil cupit. Quis pauper? Avar[us]’ (Wie 
is rijk? Hij die niets begeert. Wie is arm? De gierigaard). 
Deze spreuken zijn ontleend aan Erasmus die tussen 1473 
en 1478 leerling was aan de Latijnse school te Gouda en 
in de jaren 1487-1493 in het Regulierenklooster te Stein 
bij Gouda verbleef.37 Hij was dus tijd- en plaatsgenoot en 
mogelijk ook schoolgenoot van vader Jacob en/of zoon 
Jacob. 

In geopende toestand is bovenaan in de gebedsnoot 
de zogenaamde ‘Adoration of the Magi’ te zien, de 
aanbidding der koningen: het bezoek van de drie 
koningen met geschenken bij Maria en kind in de stal, 
gevonden door de erboven stilstaande ster. Onderaan 
een pietà (Maria met de dode Jezus op schoot) met 
ter weerszijden onder een baldakijn twee staande 
heiligenfiguren en daaronder twee geknielde figuren 
met de bijbehorende familiewapens. Dat doet denken 
aan de voorstellingen op memorietafels of retabels, 
gedenktekens waarop doorgaans de stichter met zijn 
beschermheilige staan afgebeeld en waarop een tekst is 
aangebracht ter herinnering aan de overledene. 

De tekst op de rand boven luidt: ‘Vbi est qvi nat[us] 
est rex ivdeor[um] vidimvs enim stella[m] ei[vs] i[n] 
orie[n]te’ (Waar is de koning der Joden die geboren 
is? We hebben namelijk zijn ster gezien in het Oosten 

36. British Museum London, inv.nr. WB238. Jacob is hier onjuist als 
‘lord’ van Gouda omschreven. Zie ook: Ingmar Reesing, ‘Patronage 
and early ownership of sixteenth-century micro-carvings from the 
Northern Netherlands’, in: Small wonders, 276-277 met afbeelding 
van de ‘Goudse’ noot: fig.127. Zie voor een vergelijkbaar object met 
koperen foedraal in het Rijksmuseum Gerrit Verhoeven, Geschiede-
nis van Delft 1. De derde stad van Holland (Zwolle 2015), 198 met afb.
37. Museum Boijmans van Beuningen, Rotterdam inv. 1797(OK). Zie 
verder de Erasmus-special van Tidinge 24 (2006), nr. 4.
38. Met dank aan Koen Goudriaan voor de vertalingen.
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Gebedsnoot in geopende toestand (British Museum)           >

maar uitsluitend door plaatsvervangers te zijn 
vertegenwoordigd. De middelste, Jacob de bastaard, was 
in ieder geval sinds 1490 woonachtig in Gouda, terwijl 
hij pas in 1494 kastelein werd. De jongste van de drie 
is mede door een tweetal fraaie kunstvoorwerpen in de 
historie vereeuwigd: een grafsteen in de Sint-Jan en een 
gebedsnoot in het British Museum in Londen. De digitale 
ontsluiting van de museumcollecties maakt dat dit soort 
vondsten steeds makkelijk kunnen worden gedaan. Ze 
maken dat Gouwenaren die lang geleden leefden, en 
van wie het vaak lastig is historische gegevens te vinden, 
meer tot leven komen.

Gebruikte afkortingen:
agh: Archief Graven van Holland
ahr: Archief Hoogheemraadschap Rijnland, Leiden
NA: Nationaal Archief, Den Haag
OA: Oud Archief
O(R)AG: Oud (Rechterlijk) Archief Gouda
Rek.Reg.: Rekenkamer Registers
Rek.Rek.: Rekenkamer Rekeningen
samh: Streekarchief Hollands Midden, Gouda
ZA: Zeeuws Archief, Middelburg



68

Ti
di

ng
e 

20
19

Misdaad en straf in middeleeuws 
Gouda: 1300-1539

Maarten Müller

Het thema ‘misdaad en straf in de 
middeleeuwen’ geeft snel aanleiding tot 
sensationele verhalen. Geweld en bloeddorst 
spelen daarin vaak een voorname rol, ook van 
de zijde van de overheid. De werkelijkheid 
die uit de bronnen spreekt, was een stuk 
genuanceerder. De voor dit onderzoek 
bestudeerde documenten laten zien dat de 
stedelijke overheid de Gouwenaars die over de 
schreef gingen, vooral in de beurs probeerde 
te raken in de hoop ze meer beschaving bij 
te brengen. Alleen zware misdrijven werden 
met verplichte bedevaarten of ‘aan het lijf ’ 
bestraft.

Het is een bekende gemeenplaats om de manier waarop 
onze middeleeuwse voorouders met elkaar omgingen, 
zowel privé als in de openbare ruimte van de stad, te 
karakteriseren als dikwijls onbeschaafd en hardhandig. 
Daarin past ook het cliché dat overheden door strenge 
en bloedige straffen tegen overtreders daar het 
hunne aan bijdroegen en het straatbeeld bepaalden. 
Het zou te ver voeren om hier de oorsprong van dit 
ongenuanceerde vooroordeel te ontleden. Zeker is wel 
dat het meer gebaseerd is op anekdotes en minder 
op bronnen die de praktijk van het dagelijks leven 
weerspiegelen, of die inzicht bieden in de werkelijkheid 
van de strafrechtspleging. Ter verontschuldiging mag 

Het voor de graven van Blois gebouwde kasteel van Gouda heeft met zijn 
personele bezetting en strategische betekenis aan de militarisering van 
het Goudse openbare leven zeker bijgedragen (Christoffel Pierson)

gezegd worden dat die bronnen schaars, versnipperd en 
soms moeilijk toegankelijk zijn. Daar heeft het schrijven 
van dit artikel ook onder geleden. Niettemin probeer 
ik op basis van wat er over Gouda bewaard is gebleven 
een beknopt overzicht te geven van bestaande wetten 
en regels omtrent agressief gedrag in allerlei gradaties, 
van schelden en opdringerigheid tot grof geweld, en 
hoe officieren, schepenen en andere stadsbestuurders 
reageerden en anticipeerden op overtreding ervan. 
Hetzelfde wil ik doen ten aanzien van allerlei varianten 
op diefstal, een vergrijp dat gewoonlijk tot de zwaarste 
misdaden gerekend werd. Waar nodig zal ik gegevens 
uit andere Hollandse steden, zoals Haarlem en Leiden, 
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of uit de verder ontwikkelde Vlaamse stedelijke cultuur 
erbij betrekken. Ik behandel eerst enkele normen die in 
het ‘strafrecht’ van toepassing waren, daarna volgt de 
praktijk.

Normen: stadsrecht (eind 13e eeuw)

Men kende in de middeleeuwen geen uniform, 
algemeen geldig wetboek van strafrecht. Wel werden 
in de meeste steden steeds meer geboden en 
verboden, met bijbehorende sanctie, opgeschreven 
als resultaat van gelegenheidswetgeving. Die kunnen 
we vooral in keurboeken aantreffen, maar ook in 
stadsrechtoorkonden. Voor veel Nederlandse steden 
kan de stadsrechttekst als vertrekpunt dienen 
voor onderzoek. Deze bevat meestal artikelen van 
strafrechtelijke aard, en dan vooral toegespitst op 
geweldsmisdrijven. Voor Gouda is dat maar in zoverre 
het geval dat het stadsrechtprivilege van 1272 in artikel 
5 meldt dat de stad hetzelfde recht krijgt als de poorters 
van Leiden, zonder verder in details te treden.1 Dat 
zou dus betekenen dat dezelfde negen strafrechtelijke 
bepalingen die in het Leidse stadsrecht staan, ook door 
de Goudse schepenbank werden gehandhaafd.2

Het eerste relevante artikel is dan het vijfde: wie een 
vrede weigert, verzocht door een grafelijke ambtenaar 
– schout of baljuw –, kan tot een boete van 10 pond 
veroordeeld worden.3 Met deze bepaling probeerde 
het stadsbestuur bij elke twist of dreigende ruzie te 

Hoe gezellig een kermis ook kon zijn, zonder mes aan de gordel – met gewoonlijk legale 
lengte van ca. 35 cm – voelde men zich niet op z’n gemak. (Pieter Brueghel, ca.1560)

voorkomen dat die uit de hand zou lopen en ontaarden 
in een vete.

We mogen er gerust van uitgaan, ons baserend op 
informatie uit andere steden in de Nederlanden,4 dat 
daarna nog veel meer artikelen over deze belangrijke 
materie zijn uitgevaardigd als keur, dus als besluit van 
schout en/of baljuw en schepenen, maar de meeste 
lijken verloren te zijn gegaan. Pas in het zo genoemde 
Verhuerboeck (ca. 1400, zie volgende paragraaf) komen 
we er weer een aantal tegen.

De overige artikelen waren bedoeld om geweldenaars 
in toom te houden, lijken in toevallige volgorde neer-
geschreven, maar zijn heel concreet en laten wel zien 
waar men onderscheid maakte. Wie iemand voor leuge-
naar uitschold, verbeurde 4 solidi of schellingen (artikel 
15) en wie iemand de haren uit het hoofd trok, zou 10 
schellingen kwijt zijn (artikel 6). Voor bloedige wonden 
golden hogere tarieven: 2 pond plus 2 schellingen plus 
schadevergoeding voor een ‘matewond’ – waar bloed 
bij vloeide – (artikel 8) en 10 pond plus schadevergoe-
ding voor een afgeslagen hand, voet of uitgestoken oog 
(artikel 11). Wie iemands huis met geweld was binnen-
gedrongen, maakte zich aan ‘huysstotinghe’ schuldig 
en kon een boete van 5 pond tegemoet zien. Ten slotte 
werden plegers van doodslag, roof, diefstal of andere 
zware misdrijven met de doodstraf bedreigd (artikel 16). 

1. J.G. Kruisheer e.a. (ed.), Oorkondenboek van Holland en Zeeland tot 
1299, 5 dln., (Den Haag , 1970-1997), dl. 3, 685 e.v. 
2. Vertaling uit middeleeuws Latijn bij A. Versprille, ‘Het stadsrecht 
van Leiden’, in: Leids Jaarboekje 58 (1966), 29-40.
3. Het Vlaamse pond was de in Holland gebruikelijke rekeneenheid, 
bestaande uit 20 schellingen, echte zilveren munten, met per 
schelling 6 stuivers, ook echte munten met een licht zilvergehalte. 
Daglonen van losse arbeiders in de late middeleeuwen varieerden 
tussen de 3 en 5 stuivers, dus een pond was een enorm bedrag.
4. Bijv. Haarlem in: M. Müller, Misdaad en straf in een Hollandse stad: 
Haarlem, 1245 - 1615 (Hilversum 2017), 22-24; natuurlijk ook vele 
‘Rechtsbronnen’ die door de Stichting Oud-Vaderlandsch Recht 
zijn uitgegeven. 
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baljuw of schepenen steeds minder schroom hadden om 
hun gezag hier te laten gelden. Zo ondermijnden ze ge-
leidelijk het rechtsgevoel, stammend uit het Germaanse 
verleden en nog steeds vitaal, dat aan de familiehoofden 
van strijdende partijen de beslissingsmacht toekende 
bij het oplossen van tegenstellingen, niet aan een ste-
delijke of gewestelijke overheid. In 1427 ging men weer 
een stap verder: het verlengen van de vredestermijn 
hoefde niet meer voor elke twist apart aan de betrok-
kenen meegedeeld te worden. Voortaan werd vier keer 
per jaar, aangekondigd met het luiden van de stadsklok, 
een vrede afgekondigd, besloten met de woorden van 
de schout: ‘dese vreden… gebiede ic van mijns heren 
wegen… enen ygeliken te houden op sijn lijff ende op 
sijn goet’.8 Daarmee volgde Gouda andere steden, zoals 
Haarlem in 1404, die al eerder de vete zo probeerden te 
onderdrukken.

Nu was een vrede in feite een pauze waarin over de 
uiteindelijke ‘soen’ (verzoening) onderhandeld werd. 

Dit laatste artikel is tegelijk het minst concrete, want er 
is in toegevoegd ‘naar gelang de ernst van de misdaad’, 
en uit de praktijk weten we dat vooral bij doodslag vele 
ontlastende argumenten aangevoerd konden worden.5

Normen: keuren en vroedschapsbesluiten (15e en
begin 16e eeuw)

Hoewel het in dit stadsrechtprivilege niet met zoveel 
woorden is gezegd, mocht het Goudse stadsbestuur 
voortaan zelf keuren en andere gewichtige besluiten 
nemen om het stedelijk sociaal en economisch verkeer 
in goede banen te leiden, en eventuele overtreders 
van de regels te corrigeren. ‘Die scout met die goeden 
luden vanden gerechte’ (schepenen) speelden daarbij 
de hoofdrol. In de praktijk moeten ook de baljuw – een 
Goudse eigenaardigheid –, de burgemeesters en leden 
van de vroedschap zich ermee hebben bemoeid. De 
formele scheidslijnen en bevoegdheden zijn voor ons 
vaak niet meer te begrijpen, als ze überhaupt bestaan 
hebben. In elk geval heeft men ruimschoots van dit 
keurrecht gebruik gemaakt, getuigen de honderden 
keuren, ordonnanties en resoluties die er overgeleverd 
zijn.6

We laten hier de keuren die de ruimtelijke ordening, het 
economisch verkeer (markten, handelaren, scheepvaart) 
en de productietechniek (brouwerij, lakenproductie e.d.) 
betreffen, buiten beschouwing om ons te concentreren 
op bepalingen die beoogden geweld op straat of in huis, 
baldadigheid en andere vormen van hinderlijk gedrag in 
te dammen.

Blijkens twee uitvoerige artikelen in het Verhuerboeck 
uit 1410 en 1427 had het beheersen van openlijke of slui-
merende conflicten nog steeds prioriteit in het stede-
lijk beleid. In 1410 maakte men daarbij dankbaar gebruik 
van adviezen uit Leiden.7 Voortaan mocht de schout of 
de baljuw getuigen dagvaarden om door schepenen ge-
hoord te worden over allerlei misdrijven, ook over vrede-
breuk in een vete. Voorts moest elk vredesaanbod voor 
een bepaalde termijn onvoorwaardelijk aanvaard wor-
den, met de dreiging van verbeurte van lijf en goed voor 
wie de strijd toch voortzetten zou. We zien dat schout, 

Stadsbesturen vonden de kerk als bondgenoot aan hun zijde bij de 
bestrijding van onbeheerst geweld. De ‘Ira’ of redeloze woede gold als 
een van de zeven hoofdzonden. (Deel van een paneel, waarschijnlijk van 
Jeroen Bosch of een navolger ca.1510.)
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van de baljuw, en anderen die onder direct bevel van 
de graaf stonden, waren uitgezonderd van dit verbod. 
Overtreding zou met 10 pond boete en inneming van 
het wapen worden bestraft.10 (Dit wapenverbod moeten 
we ook zien in het licht van de op hun einde lopende 
Hoekse en Kabeljauwse twisten, want een volgend 
artikel verbiedt het dragen van kleding met aan een partij 
toegekende kleuren.) In 1507 verbiedt men aan burgers 
nog eens het dragen van lange messen (zwaarden), zij 
mogen alleen een ‘corte dagge’ dragen, op straffe van 
1 kroon (gouden munt ter waarde van 1 pond), en dit 
verbod wordt in 1520 herhaald.11

Ook met andere maatregelen probeerde het 
stadsbestuur de burgers van Gouda tegen geweld en 
kwade bedoelingen te beschermen. In 1405 werd per 
buurt een straatwacht georganiseerd om ‘s nachts de 
veiligheid te verhogen, ook tegen brandgevaar. De kosten 
werden min of meer naar draagkracht van de bewoners 
geheven.12 Tot de komst van vaste straatverlichting 
zouden deze ‘ratelwakers’ – zoals ze elders werden 
genoemd naar het instrument waarmee ze hun rondgang 
aankondigden – eeuwenlang blijven functioneren. 
Tientallen aanvullende keuren laten het belang ervan 
zien. Omtrent 1495 mocht niemand na het luiden van 
de avondklok zonder zelf een licht in de hand te hebben 
zich nog op straat bevinden. Bovendien riep men burgers 
op om kwaaddoeners in de avonduren vast te grijpen en 
aan de autoriteiten over te leveren.13 Vechtersbazen of 
doodslagers die hun toevlucht op het kerkhof hadden 
gezocht om van het kerkelijk asielrecht te profiteren, 
mochten volgens het Eerste Keurboek absoluut niet 
verzorgd worden met voedsel of anderszins.14

Een hoofdpijndossier, ook niet uniek voor Gouda, 
vormde het gedrag van opgeschoten jongelui. Vooral ’s 
avonds of tijdens feestdagen was hun ‘onsturicheyt’ een 
grote bron van ergernis en reden tot het dreigen met ar-
restaties en boetes. Vechtpartijen en straatschenderij, 
waarbij drankmisbruik natuurlijk ook een rol speelde, 
waren veel voorkomende redenen tot het uitvaardigen 
van bestraffende keuren. Ouders die hun kinderen niet 
onder de duim hielden, moesten de financiële gevol-
gen daarvan tegemoet zien, bijvoorbeeld als hun kroost 

Blijkbaar ging dat de heren bestuurders niet altijd snel 
genoeg. In het Eerste Vroedschapsboek lezen we dan 
ook dat in 1473 aan twistende partijen een termijn van 
hoogstens drie dagen werd gesteld om een verzoening 
te bereiken als er nog geen gewonden waren gevallen, 
en hoogstens 14 dagen als er wel verwonding, maar 
nog geen verminking of doodslag had plaats gevonden. 
Waren ze het nog niet eens geworden, dan werd door 
het gerecht een verzoening opgelegd. Overtreding werd 
met 2 pond boete bestraft. Bovendien kregen de graaf 
en het gerecht elk 12 schellingen per ‘soen’. In 1483 werd 
de bepaling herhaald, nu expliciet afkomstig van schout, 
gerecht en vroedschap.9

Terwijl aldus de vete geleidelijk uit de rechtscultuur 
verdrongen werd, gebeurde iets vergelijkbaars op een 
ander front, namelijk het openlijk dragen van allerlei 
gevaarlijke wapens. Jammer genoeg is door het verlies 
van veel oudere keurboeken het beleid in dit type 
bron niet goed te volgen. Pas in het Eerste Keurboek 
uit 1488 vinden we maatregelen tegen wapendracht 
en worden de verboden wapens genoemd: hand- en 
kruisbogen, strijdknotsen, strijdhamers, pieken, lange 
messen of zwaarden en pantsers (niet zozeer wapen als 
wel afweermiddel). Alleen knechten van de schout en 

5. Vgl. R.C. Van Caenegem, Geschiedenis van het strafrecht in Vlaande-
ren van de XIe tot de xive eeuw (Brussel 1954), 88 e.v.
6. Overzicht daarvan tot ca. 1570: L.M. Rollin Couquerque en A. 
Meerkamp van Embden (red.), Rechtsbronnen der stad Gouda (wovr, 
2e reeks, 18, Den Haag 1917).
7. Het beginsel van de ‘hoofdvaart’ waarin een stadsbestuur bij een 
grotere of oudere buurstad, indien nodig, om raad kon vragen; 
Rechtsbronnen, 48-49.
8. Rechtsbronnen, 87-88.
9. Rechtsbronnen, 478-479 en 487-488.
10. Rechtsbronnen, 118.
11. Rechtsbronnen , (1507) 269 en (1520) 336 en 358.
12. Rechtsbronnen, 26.
13. Rechtsbronnen, 191.
14. Rechtsbronnen, 121; merkwaardig is dat volgens een verdrag uit 
1434 met de bisschop van Utrecht de stedelijke gerechtsofficieren 
van Holland dit asielrecht o.m. aan geweldplegers mochten 
ontzeggen om hen te arresteren, maar blijkbaar durfde men dat 
niet altijd aan, vgl. Müller, Haarlem, 56. 
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belangrijke mate leeftijdsgebonden is. Zij leiden tot het 
opvallende besluit van de vroedschap om in juni en ok-
tober 1530, eerst onder de titel ‘Tuchthuys’, geld vrij te 
maken voor de inrichting van huizen of huisjes om ‘re-
belligen ende inobedienten kinderen ende jonghe luy-
den’ daarin bij wijze van straf te kunnen onderbrengen.16 
Het begrip ‘tuchthuis’ kreeg hier dus al gestalte, 70 jaar 
voordat het in Amsterdam of Haarlem gerealiseerd werd!

Andere vormen van asociaal gedrag die het Goudse 
gerecht poogde te onderdrukken, kwamen voort uit de 
onbedwingbare behoefte tot gokken en wedden. Men 
signaleerde gevallen waarbij gokkers hun kleding ver-
speelden, of huis en andere bezittingen waardoor gezin-
nen in armoede konden vervallen. Bovendien braken er 
vechtpartijen uit bij vals spel of het vermoeden daarvan. 
Dobbelen en kaartspelen om geld waren daarom al lange 

meedeed aan de traditie van de ‘Pinxtermelck’, door 
op zaterdagochtend voor Pinksteren (Luilak!) koeien in 
de weiden rondom Gouda te melken of op te jagen.15 In 
al deze keuren bespeuren we een sociale onrust die in 

15. Rechtsbronnen, 461.
16. Rechtsbronnen, o.a. 342-343, 574-575.
17. Rechtsbronnen, o.a. 114-115, 194.
18. Rechtsbronnen, 94.
19. Over het grote belang van deze quasi-ambtelijke instelling: 
P.H.A.M Abels, K. Goudriaan, N.D.B. Habermehl en J.H. Kompagnie 
(red.), Duizend jaar Gouda, een stadsgeschiedenis (Hilversum 2002), 
142 e.v.; de controlerende rol t.a.v. bedelen is uit diverse keuren op 
te maken.
20. Rechtsbronnen, 94-95; in Goudse bronnen is de term 
‘speckhaeler’ gemeengoed waarmee men doelde op de vaardigheid 
om, zittende op een dak, spekken en worsten uit de schoorsteen 
van een huis te hengelen.
21. Rechtsbronnen, keuren op p. 136, 167, 264, 310, 318, 324, 334; 
‘netteboeven’ bewaarden hun schamele bezittingen in een net. 
Waardoor juist in de vijftiende eeuw de massale armoede met al 
haar onaangename bijverschijnselen is ontstaan en tot ver in de 
negentiende eeuw heeft voortgeduurd, niet alleen in Gouda maar 
in heel Europa, is een probleem waarvoor hier de ruimte ontbreekt, 
gemakshalve verwijs ik naar: Müller, Haarlem, 77-78.
22. Het verbeuren van lijf en goed hield niet in dat de doodstraf ze-
ker toegepast zou worden, maar dat de dader zich aan een strafpro-
ces diende te onderwerpen waarvan een doodvonnis slechts een 
van de mogelijke uitkomsten was; vgl. J. Huizinga (red.), Rechts-
bronnen der stad Haarlem (wovr, 2de reeks, 13, Den Haag 1911), lv.
23. Duizend jaar Gouda, 53-60.
24. Nationaal Archief, Graven van Blois (GvB.) toeg.nr. 3.19.10, inv. 
nr. 215, fo.8r.
25. GvB. inv. 231, 3e blz., 11e post.

De excessen die met dobbelen gepaard konden gaan, werden ook in 
opvoedkundige geschriften, zoals het Duitse ‘Renner-Buch’ (14e eeuw) 
aan de jeugd ter waarschuwing voorgehouden. (Cologny. Fondation 
Martin Bodmer, Cod. Bodmer 91, f.93r-Hugo von Trimberg: Der Renner)
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gen die door de schout en/of de baljuw werden bijge-
houden van de inkomsten en uitgaven die voortkwamen 
uit hun functies van gerechtsofficier en bewaker van de 
openbare orde. De tweede bron bestaat uit aanklachten 
en erop volgende vonnissen die werden geregistreerd 
door een klerk van de schepenbank. Van beide soorten 
zijn in Den Haag (Nationaal Archief) en Gouda (Streek-
archief Midden-Holland)) tientallen jaren overgeleverd, 
genoeg om een goede indruk te krijgen van de praktijk 
van de toenmalige strafrechtspleging, en wellicht ook 
om trends mee aan te kunnen wijzen, bijvoorbeeld in 
de frequentie van bepaalde soorten criminaliteit, of van 
verharding of verzachting van de rechtspraak.

Praktijk: schoutsrekeningen (eind 14e eeuw)

Wat de middeleeuwen betreft, zijn er alleen 
schoutsrekeningen over uit de tijd dat de stad, net als 
het naburige Schoonhoven en andere delen van Holland, 
in leenbezit was van de heren van Beaumont-Blois, dus 
de periode 1308-1397.23 Tussen 1363 en 1394 hebben 
zeven verschillende schouten in totaal 23 rekeningen 
laten ‘afhoren’ te Schoonhoven, waar de Beaumonts 
hun Hollandse residentie hadden. Dit afhoren – 
het goedkeuren en registreren van door de schout 
meegebrachte gegevens – vond plaats meestal na Sint 
Maarten in november, ten overstaan van de rentmeester 
en drie of vier andere raadslieden. De rekening van Dirck 
van der Goude uit 1368, laat zien dat ‘minen heer selve’, 
Jan II van Blois, er soms ook bij zat.24 

Zo’n rekening bestaat uit een katern van enkele bladen, 
meestal ongenummerd, met vele tientallen, soms wel 
meer dan 200 posten waarin de ontvangst van een boete, 
de dader, het wapen, eventueel de geraakte persoon 
en het geïnde bedrag staan vermeld. Bijvoorbeeld: 
‘It[em] Dirc Jans soen mit 1 bijl op coman Gijsb[recht] 
bi daghe, xxvii s.’ Dus Dirk Janszoon had een koopman 
Gijsbrecht overdag met een bijl belaagd, waarvoor hij 
27 schellingen boete opliep.25 Een kleine minderheid 
van de posten bestaat uit betalingen uit de vorige 
ambtstermijn en uit nog niet betaalde ‘bekeuringen’. 
Daarmee is bij de verwerking rekening gehouden. Verder 

tijd verboden. Zowel deelnemers als gelegenheidsge-
vers – herbergiers, tapsters – riskeerden een boete van 3 
pond en eventueel bedrijfssluiting. De betreffende keu-
ren verboden ook allerlei op het oog onschuldige spelen 
waarbij op de uitslag gewed kon worden. Balspelen zoals 
kaatsen, kolven en klootschieten waren bovendien niet 
toegestaan op straat wegens de kans op letsel voor om-
standers en gebroken ramen.17

Een categorie mensen die bewoners en bestuurders 
in toenemende mate zorgen baarde, zou men in een 
schaal van toenemende ernst kunnen beschrijven als 
armen, bedelaars met en zonder vergunning, bedelaars 
van buiten, landlopers- en dievenbenden. In de meeste 
Europese steden gold een eenvoudig principe: alleen 
met vergunning mocht langs de huizen gebedeld worden, 
blijkens een keur uit 1488 in Gouda op straffe van 1 kroon 
boete.18 Die toestemming werd sinds ca. 1400 door het 
College van Heilige-Geestmeesters verstrekt, in principe 
aan inheemse armen, bij uitzondering aan mensen van 
buiten.19 Een volgende keur was speciaal gericht tegen 
‘die om broot gaen, dats te weten lantlopers, spechalers 
ende hoir wiven of diergelic’. Zij mochten nergens tegen 
betaling logeren, alleen in de daartoe bestemde twee 
gasthuizen, in de zomer niet langer dan een nacht, in 
de winter maximaal twee nachten, waarna ze minstens 
anderhalve maand uit de stad wegblijven moesten.20 
Vreemdelingen moesten sowieso aangemeld worden bij 
de schout door henzelf of door hun gastheren. Hierna 
volgden nog keuren tegen bedelen in de kerk, opnieuw 
tegen ‘speckhaelders ende… andere lantlopers ende 
netteboeven’ die alle in de daaropvolgende jaren weer 
herhaald werden in iets andere woorden.21

Vrijwel alle geboden en verboden die in boven-
genoemde keuren aan de orde geweest zijn, kenden 
maar één soort sanctie of straf, namelijk de geldboete. 
Uitzonderingen betroffen ‘verbeurte van lijff ende goet’ 
voor vredebrekers en tuchthuisstraffen of ‘correxie’ 
door de schepenbank die allerlei andere, niet nader ge-
noemde straffen tot gevolg kon hebben.22 Om te kunnen 
beoordelen welke straffen nu in de praktijk werkelijk op-
gelegd en ten uitvoer gebracht werden, staan ons twee 
soorten bronnen ter beschikking. De eerste zijn rekenin-
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van schelden tot huisvredebreuk (‘huysstotinghe’), en 
van het dragen of gebruiken van een verboden wapen, 
tot het smijten van een bierkan naar iemands hoofd. 
Binnen deze categorie kunnen we onderscheid maken 
tussen misdrijf met of zonder wapen. De beide varianten 
houden elkaar ongeveer in evenwicht: met hand, vuist, 
voet en scheldwoorden werden jaarlijks gemiddeld 
evenveel overtredingen begaan als met mes, zwaard, 
bijl, staf of een gelegenheidswapen als een steen of een 
bierpul. De aantallen varieerden per jaar van ruim 50 tot 
meer dan 180. 

Om deze getallen enige betekenis te geven, wil ik ze 
in perspectief plaatsen: er werd in Gouda dus gemiddeld 
1,3 maal per week iemand beboet wegens met geweld 
samenhangend gedrag, soms uitschietend naar een drie 
keer hoger gemiddelde per week. Het lijkt niet veel, 
maar is wel veel meer dan in dezelfde decennia in het 
grotere Haarlem.26 Als we de periode in drie bijna gelijke 
parten van 7, 7 en 7,6 jaar opdelen, zien we zelfs een 
duidelijke trend: het gemiddelde aantal incidenten 
steeg per jaar van bijna 70, naar ruim 90 en ruim 160 
in het laatste part, met name onder de schouten Gerard 
Snoey van Berkenwoude en Hubrecht van Montfoort.27 

Laatste bladzijde uit de rekening van schout Robert van Glinden met geïnde boeten 
wegens gewelddaden tijdens de twee jaarmarkten van 1394 [NA, GvB. 237 (1394)]

Een bizarre straf die van de late middeleeuwen tot ca. 1800 in veel 
Europese steden was te vinden, werd uitgevoerd door de veroordeelde in 
een mand boven water te hijsen en zich met een mes te laten bevrijden: 
schande en een nat pak werden zo zijn deel. In de eerste rekening van 
Floryns van Boechout (1447) zijn de kosten te vinden voor de bevestiging 
van een paal (kaeck) met schijf, touwen en mand boven de sluis. Deze 
constructie was speciaal tegen landlopers en spekhalers gericht. [NA, 
Grk. 1706 (1446-1447)]

kan men opbrengsten uit de – zeldzame – verkoop 
van verbeurde goederen erin aantreffen, of andere 
financiële verplichtingen, zoals pacht en huur, waar de 
schout blijkbaar op moest toezien. Tenslotte vormen de 
uitgaven een wezenlijk bestanddeel, maar ook die stellen 
qua omvang, vergeleken met de boeteregisters, weinig 
voor. Het zijn vooral verblijfskosten voor gevangenen in 
voorarrest, reiskosten, kledingkosten en beloning voor 
schoutsdienaars. Ook onderhoud van gebouwen die 
iets met ordehandhaving of justitie hebben te maken, 
moest de schout voorschieten om later gecompenseerd 
te worden. De totale opbrengst van de boetes moest de 
graaf met de stad Gouda delen: ieder de helft. Alleen de 
boetes die tijdens de twee grote jaarmarkten in juli en 
september waren opgelegd, kwamen geheel toe aan de 
graaf. Deze zijn apart genoteerd en bedragen ca. tien tot 
twintig procent van het totaal.

Over de periode die door de rekeningen wordt 
bestreken, netto 21 jaren en acht maanden, werden 
meer dan 3100 boetes uitgedeeld. Ongeveer 700 
daarvan betroffen overtredingen die niet direct met 
agressief gedrag of geweld te maken hadden. Veel 
voorkomend waren dobbelen, kleine diefstallen, negeren 
van regels omtrent varen en rijden, mest opslaan en 
brandveiligheid, betalen van poortrecht, accijns en 
andere belastingen. De overige ruim 2400 varieerden 
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Tegelijkertijd bleven de ‘niet-agressieve’ overtredingen 
op een stabiel niveau van rond de 30 per jaar. Een 
mogelijke verklaring voor deze ontwikkeling lijkt mij de 
volgende.

De bevolking van Gouda steeg wel in deze tijd 
naar omstreeks 5000 personen,28 maar het is niet 
waarschijnlijk dat die onderling steeds meer met elkaar 
overhoop lagen, of dat de schouten steeds fanatieker 
naar overtreders zochten. Aannemelijker is dat de ligging 
van Gouda tussen Holland en Utrecht debet was aan de 
vrij hoge frequentie en de groei van het aantal incidenten 
waarin agressief gedrag en wapens een rol speelden. 
Gouda lag omstreeks 1350 in de frontlinie tussen de 
ambities van de graven van Holland en de bisschop van 
Utrecht. In 1354 brak zelfs een echte oorlog uit. In de 
jaren negentig van de veertiende eeuw koos Guy van Blois 
bovendien voor de Hoekse partij tegen de Kabeljauwen, 
dus tegen graaf Albrecht.29 Dit alles bracht veel spanning 
en militaire activiteiten met zich mee. De aanwezigheid 
van groepen krijgsvolk, in dienst of afgedankt, met of 
zonder wapens, was vervolgens een gevaarlijke bron van 
onrust. Ook de bewoners zelf moesten zich vermoedelijk 
paraat houden met wapens.30 We zien dat ook aan 
het relatief grote aantal vermeldingen van typische 
oorlogswapens, zoals zwaarden, pieken, strijdknotsen 
en -staven en baardaxen.31 Niet dat men daarmee wild 
om zich heen sloeg, maar in de stad ermee rondlopen 
mocht niet, evenmin als ze op een wagen openlijk laten 
liggen.

De hoogte van de geïnde boetes varieert grofweg 
van 5 schellingen, dus een kwart pond, tot 2 à 3 pond. 
Opmerkelijk is dat nagenoeg alle boetes onder het in 
stadsrecht of keurboek genoemde bedrag liggen. Dat is 

Hertaling: Uitgaven tijdens het voorzegde 
baljuwschap:
Omdat Willem Soet werd doodgestoken door 
Gheryt, genaamd het Kind van Leiden, is van 
deze de hand afgehouwen, gebalsemd en in 
was ‘beslagen’, voor 2 hollandsche schilden 
à 40 groten, maakt 6 s(olidi) en 8 d(enarii). 
[NA, Grk. 1707 (1447-1448)]
 

het duidelijkst in de tweede rekening van Dirk van der 
Goude waar alle voorgeschreven en werkelijk betaalde 
bedragen naast elkaar staan met een verschil van zo’n 
20%. Dus dat Dirc Walichsoen een mes had getrokken 
tegen Gherit van Hosch kostte hem geen 30 schellingen, 
maar werd ‘verdinct om’ slechts 24.32

Deze lankmoedigheid brengt ons op de vraag hoe de 
berechting in feite plaatsvond. Het meest aannemelijk 
is dat de schout via een soort lik-op-stukprocedure 
de boete oplegde, misschien in het bijzijn van enkele 
schepenen, en kort daarna incasseerde.33 Het was zeker 
geen volwaardig proces of ‘(ge)ding’ voor een volle 
schepenbank met uitgebreide aanklacht, getuigenissen, 
eedsafleggingen, vonnissen en dergelijke. Alleen in 
een klein aantal ernstige zaken waarin een dader is 
‘verwonnen’, mogen we uitgaan van een serieus proces 
dat met een schepenvonnis werd besloten. Zelfs dan 
zien we dat er nog over de boete is onderhandeld en een 
milde straf het resultaat kon zijn.34

26. Müller, Haarlem, 67.
27. In functie tussen januari 1387 en juni 1393, rekeningen GvB. inv. 
nrs. –228-235.
28. Duizend jaar Gouda, 48.
29. Duizend jaar Gouda, 59
30. Vgl. keuren uit ca. 1509 in Rechtsbronnen, 284, 309.
31. Bijv. achttien in de laatste complete rekening van Hubrecht van 
Montfoort, GvB. inv. nr. 234. 
32. GvB. inv.nr. 215, 2e blz., 5e post; ‘verdinct’ heeft hier de betekenis 
van ‘geschikt, afgemaakt op’.
33. In Vlaanderen, later ook in Holland, werd deze procedure 
‘sommier proces’ genoemd.
34. GvB. inv. nr. 236, 3e blz., laatste post.
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op voorspraak van familie of invloedrijke vrienden, een 
lijfelijk vonnis of een heel proces afgekocht werd, in 
totaal bijna 60 keer. Dat gold ook voor alle negentien 
niet ‘crimineel’ gestrafte doodslagers. Een doodslager 
die geen ontlastende getuigen had, poogde volgens 
de toenmalige normen niet om zijn daad te verbergen, 
maar hij maakte die bekend aan ‘vrunden ende magen’ 
om vervolgens in ballingschap te vluchten en zijn zaak 
op afstand te laten bepleiten. Hoofdargument was 
zelfverdediging, soms een ongeluk. Zij moesten in Gouda 
en de meeste andere steden in beginsel 10 pond boete 
aan de heer betalen, en 10 pond voor een ‘landwinning’, 
zijnde de vergunning om in stad of baljuwschap terug 

Praktijk: baljuwsrekeningen (midden 15e eeuw)

De rekeningen van de baljuws Floryns van Boekhout 
(1445-1448) en Jan van Lesanen (1465-1469) laten de 
grimmige kanten van de toenmalige strafrechtspleging 
zien.35 Gouda kende immers een historisch gegroeide 
rolverdeling: de baljuw moest verdachten van zware 
misdrijven die aan het lijf gestraft konden worden, voor 
het gerecht brengen, de schout hield zich met lichtere 
vergrijpen bezig. Dat gewoonlijk beide ambten door één 
en dezelfde persoon werden uitgeoefend, deed daar 
niets aan af. 36 In deze ruim zeven jaren werden ca. 95 
daders ter verantwoording geroepen. Van hen hadden 
34 zich aan doodslag of moord schuldig gemaakt, en 
negentien aan niet-dodelijke gewelddaden. Meer dan 
30 hadden diefstallen op hun kerfstok, de overige twaalf 
onder meer toverij, sodomie, banbreuk en het beramen 
van brandstichting. De belangrijkste inkomstenbronnen 
waren financiële schikkingen met daders of met hun 
families. Voornaamste uitgaven betroffen reis- en 
onderhoudskosten en beloning van de beul of ‘meester 
vanden sweerde’. Holland telde twee zulke ambtenaren, 
de een in Dordrecht, de ander in Haarlem gevestigd. Na 
een executie werd vanouds bovendien een maaltijd met 
de schepenbank georganiseerd.37

Het gerecht liet drie rovers en drie doodslagers 
onthoofden en een paardendief en een kerkrover 
ophangen. Aan een ketting op een brandstapel van 60 
bossen hout en 60 bossen riet, aangestoken door de beul 
van Dordrecht, verloor in 1446 een arme homoseksueel 
het leven omdat hij ‘gesondiget hadde tegen der 
menschelyker naturen’.38 Bezittingen werden verbeurd 
verklaard. Negen doodvonnissen dus, en vijftien 
lijfstraffen: twee dieven werden gegeseld en van twaalf 
doodslagers en een banbreker werd een hand afgekapt. 
De handen werden vervolgens in was ‘beslagen’ en 
bewaard.39 Enkele van de ‘crimineel’ gestraften werden 
ook verbannen of op pelgrimage gestuurd. 

De grote meerderheid der veroordeelden werd echter 
zwaar in de geldbuidel geraakt. We lezen dan dat er was 
‘gedadinct’ of ‘gecomposeert’. Dit hield in dat voor een 
aanzienlijk bedrag van vele ponden of guldens, vaak 

Talrijke bedevaarders bevolkten vrijwillig of verplicht de Europese wegen 
en inspireerden kunstenaars. (Lucas van Leiden, ca.1500)
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ook zijn dat de opsporing in andere steden veel lakser 
was, dus voorzichtigheid is geboden, er zijn geen ‘harde’ 
antwoorden.

Praktijk: vonnissen van de schepenbank (1447-1539)

Ondanks branden en onzorgvuldige opslag is er toch 
een bundel katernen van circa 650 schepenvonnissen 
bewaard gebleven uit de periode 1447-1539 over netto 
ruim 67 jaren. In de archiefomschrijving worden ze 
‘criminele vonnissen’ genoemd, maar dat zijn ze niet: 
slechts vijf van de circa 800 straffen zijn lijfstraffen.44 
Dit register heeft als hoofddoel gehad dat vonnissen 
werden vastgelegd waarbij iets onthouden moest 
worden: betalingen, borgstelling, verbanningstermijnen, 
bedevaartsdoelen, plechtige beloften tot betering 
(‘willekeuren’) en voorwaardelijke straffen.

Ruim de helft (347) van alle misdrijven bestond uit 
agressief gedrag in woord of daad, met of zonder wapen, 
ook tegen overheidsdienaren. Daarnaast werden uitingen 
van partijdigheid in de Hoekse en Kabeljauwse twisten 
51 keer bestraft, evenals tien zoen- en vredebreuken. 
Overtredingen van economische keuren over maten, 
gewichten en productiebepalingen vormden ook een 
belangrijke categorie: 96 delicten. Diefstal werd 40 keer 
bestraft. Net als in de schoutsrekeningen overheersen 
dus weer de delicten die met agressief gedrag en fysiek 
geweld te maken hebben, zij het in een veel lagere 
frequentie van gemiddeld slechts vijf per jaar.

Deze vonnissen tonen opnieuw het belang van boetes, 
in geld of in hoeveelheden bakstenen voor stadsmuren 
of andere stedelijke bouwsels. Bijna een kwart (197) van 
alle straffen viel in deze categorie, waarbij het soms om 
vele tientallen ponden of tienduizenden stenen ging.45

Verbannen werden 74 mensen (9%), waarvan vijf 
levenslang. Maar liefst 368 (56%) van alle gestraften 
moesten een bedevaart volbrengen om weer in het 
reine te komen met God en de gemeenschap. Een 
getuigschrift van een priester moest uit de heilige plaats 
mee teruggenomen worden. Vooral het Heilig Bloed in 
de St. Nicolaaskerk van Wilsnack in Brandenburg was een 
geliefde bestemming bij de schepenen. Het Hollandse 

te komen. Belangrijkste voorwaarde was dat er een 
verzoening met de familie van het slachtoffer plaatsvond, 
anders volgde alsnog een rechtszaak.40 In de praktijk 
werden arme daders met lagere geldbedragen belast.41

Niet onbelangrijk als inkomst was ook het bedrag van 
10 pond dat als tarief gold om de baljuw een rechtszaak 
te laten beginnen tegen een dader van een ernstig 
vergrijp. Slachtoffer of familie moest dat opbrengen. In 
1466 kregen officieren instructie van Karel van Charolais 
om altijd een vervolging in te stellen bij doodslag, ook 
zonder expliciet verzoek.42

Dat gemiddeld vier doodslagen per jaar in Gouda (met 
inmiddels zo’n 8000 inwoners) gepleegd werden in deze 
korte periode, is vergeleken met tegenwoordig natuurlijk 
veel. Maar ook vergeleken met andere steden van toen is 
het aan de hoge kant, bijvoorbeeld meer dan twee keer 
zo veel als in Haarlem.43 Maar waren Gouwenaars en hun 
gasten werkelijk zoveel gewelddadiger? Ik heb al op het 
quasi-militaire karakter van de stad gewezen, en het kan 

35. Nationaal Archief, Grafelijkheidsrekenkamer, toegangsnr. 3.01.27 
(Grk.), inventarisnrs. 1705-1712.
36.  Ín deze tijd zien we ‘lijfelijk’ en ‘crimineel’ synoniem worden, 
o.a. in de laatste rekening van Lesanen; Duizend jaar Gouda, 76.
37. Bijv. eerste vier posten van ‘Wtgeven’ in Grk. 1706.
38.  Grk., 1706, ‘Wtgeven’, 1e post.
39. Welk doel hiermee beoogd werd, is mij onbekend. Het lijkt op 
het Oud-Friese ‘dode-hand’-ritueel bij doodslag, maar dan is de 
hand van het slachtoffer.
40.  Toegankelijke literatuur: C. Glaudemans, Om die wrake wille . Ei-
genrichting, vete en verzoening in laat-middeleeuws Holland en Zeeland 
(Hilversum 2001); W. Prevenier & P. Andrade, Onze gratie en genade 
misdaad en vergiffenis in de Bourgondische Nederlanden (Antwerpen/
Utrecht 2015).
41.  O.a. Grk., 1705, ‘Ontfanck’, 2e post, halvering want ‘arm knecht’.
42.  Zo werd Karel de Stoute aangeduid als waarnemer van zijn 
zieke vader Filips; korte inleidingen op twee rekeningen Grk. 1710 
en 1711.
43. Müller, Haarlem, 64.
44. Archief van het Gerecht van Gouda, (agg) 0002, 176-203; digitaal 
wende men zich beter tot de Hollandse Genealogische Databank, 
https://www.hogenda.nl/, onder ‘Bronnen’, met een heldere trans-
criptie door Cees Doedeijns.
45. Bijv. agg, 176, blz. 174 waar zeepzieder Pieter Claesz 150.000 ste-
nen moet opbrengen wegens verbreken van een stadszegel. 



78

Ti
di

ng
e 

20
19

Bergen of Rome hoorden ook tot de mogelijkheden, 
afhankelijk van de ernst van de misdaad.46 Met dit grote 
aantal opgelegde bedevaarten, meer dan vijf keer zo veel 
als in Haarlem en Amsterdam in die tijd, onderscheidde 
Gouda zich.47 Vergiffenis bidden aan God en de rechters 
(30) en offers aan de kerk (42) pasten evenzeer in het 
morele straffenarsenaal, vaak gecombineerd met 
onterende straffen als schandpaal en strafstenen dragen 
(31).

Besluit

Afrondend mogen we veronderstellen dat Gouda geen 
gemakkelijke stad geweest is voor de toenmalige 
bestuurders: er werd gescholden, geslagen of met 
wapens gedreigd, vermoedelijk meer dan elders, en 
een dalende tendens is nergens te bespeuren. Het lijkt 
alsof het in Gouda vaker onrustig was dan bijvoorbeeld 
in Haarlem. Schout, baljuw en gerecht lieten soms 
hun tanden zien, maar traden meestal met de nodige 
souplesse op: de geldboete of geldelijke schikking was 
verreweg de meest opgelegde sanctie, gevolgd door de 
verplichte bedevaart. Deze laatste past goed in het beeld 
van een diepe vroomheid die bewoners van deze stad 
bezield zou hebben in de late middeleeuwen.48

De door schepenen, baljuw en schout uitgeoefende rechtspraak was 
integraal onderdeel van het stadsbestuur, en vond vanaf circa 1450 in 
het toen voltooide stadhuis op de Markt plaats. (Gravure van stadhuis 
Gouda door Arent Lepelaar 1712, trappen en schavot zijn 17e-eeuwse 
toevoegingen) 

46. In 1456 werden drie mannen naar Rome gestuurd, allen wegens 
zware beledigingen van stadsbestuurders: agg, 176, blz. 36, 38, 39.
47.  M. Müller, ‘De ontwikkeling van de strafrechtspraktijk in mid-
deleeuws Haarlem (1245-1500)’, in Haerlem Jaarboek 2014, 34-62, in 
het bijzonder 49-50 en noot 36.
48. Zie K. Goudriaan in Duizend jaar Gouda, ‘Fervente vroomheid in 
een bange tijd’, 174 e.v.
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Verhaal wordt me altijd voorgelezen en daar geniet ik 
enorm van. Het gaat over mensen en gebeurtenissen die 
ik meegemaakt heb. Het leek me leuk om zelf een keer te 
vertellen van het Gouda dat ik nog voor ogen heb. Ik wil 
het vooral hebben over de Keizerstraat, over wonen en 
werken tussen de Kuiperstraat en de Gouwe van 1960 tot 
1992. Dat was voor mij – samen met mijn man, Jan van 
Dam de timmerman – de mooiste levensperiode.’ 

Van Waddinxveen naar de Martenssingel

‘Ik ben op 14 januari 1936 geboren als Lena Cornelia Klei-
weg. Een mooie Goudse naam zou je denken, maar het 
was in Waddinxveen. Ik kwam trouwens al snel naar Gou-
da, want ik werd geboren met een open rug en moest 
naar het ziekenhuis. Mijn vader was boekhouder op 
meubelfabriek Van Schaik & Berghuis in het Gouwedorp. 
De Kleiwegs waren pennenlikkers, alleen de jongste 
broer van mijn vader is buschauffeur geweest. Wij wa-
ren thuis met vijf kinderen, ik was de middelste. Het was 
een ‘gewoon’ Nederlands-hervormd gezin. Mijn moeder 
kon niet wennen in Waddinxveen en daarom zijn we ver-
huisd. Eerst naar Den Haag en in 1939 naar Gouda. Op de 
Burgemeester Martenssingel 36 woonden we naast de 
Julianaschool. Dat werd ook mijn lagere school, maar ik 
heb er nauwelijks les gehad. Het was 1942 en de school 
was in beslag genomen door de Duitsers. Eigenlijk had ik 
het vaakst school op de Bogen, waar een pand was, waar 
ook catechisatie werd gegeven. Daar heb ik later mijn 
man ontmoet. We kregen ook les in een oud schoolge-

Lenie van Dam-Kleiweg (foto Nico J.Boerboom)

gouwe verhalen

Lenie van Dam-Kleiweg 
 Gouwe Verhalen is een serie interviews met mensen  
die het verleden van Gouda zelf hebben beleefd.

Gert Jan Jansen

 Lenie van Dam-Kleiweg (1936)
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bouw met ingang aan de Komijnsteeg. De naam van juf-
frouw Greven komt boven. Die had ik al in de eerste klas. 

In 1948 ging ik naar de Huishoudschool. In dat grote 
pand op de Haven (De Sterke Samsom, red.) moesten 
we zijn voor de kooklessen, wassen en strijken. Voor de 
naailessen ging je naar het oude schoolgebouw dat ik net 
noemde, maar dan ingang Keizerstraat. Daar zou ik later 
vlakbij komen te wonen. De theorielessen, rekenen en 
zo, werden op de Gouweschool gegeven, naast de Oud-
Katholieke Kerk. Het diploma heb ik niet bewaard. Laten 
we het maar op 1951 houden dat ik klaar was.’ 

Na de Huishoudschool

‘Dan ga je werken. In mijn geval was dat in Huize 
Gouwestein in de verzorging. Toch wilde ik iets meer. 
Voor de opleiding Verpleegkunde A ben ik naar Rotterdam 
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het kantoor van groothandel Jonker aan de Turfsingel. 
Het was zwaar. Net of er de hele dag in mijn hoofd een 
zoemer aan stond. Maar ik heb volgehouden, want van 
huis uit heb ik het devies ‘niet zeuren’ meegekregen. 
Toen ik in de zaak kwam, kon ik orde scheppen in de 
administratieve chaos. Wat was ik trots, toen ik de eerste 
keer 700 gulden ‘verdiende’. Tussen een bestelbon en 
de factuur zat een klein verschil in omschrijving, maar 
die telde financieel flink door.’

Het timmerbedrijf aan de Keizerstraat

‘Dan ben ik nu al in de Keizerstraat aangekomen met mijn 
verhaal. Weet je dat het een van de oudste straten van 
Gouda is? Ik meen dat de kant waar wij woonden al in de 
14e eeuw bebouwd was. In die club van jou (Historische 
Vereniging Die Goude, red.) zitten mensen die dat veel 
beter weten. Ik weet dat er regelmatig archeologische 
opgravingen plaatsvonden, waarover nog een mooi boek 
is gemaakt.1

De familie Van Dam woonde al langer op de 

gegaan, naar het Coolsingelziekenhuis. Rotterdam is 
altijd mijn stad geweest. In het kader van de opleiding 
heb ik ook in het Van Iterson in Gouda gewerkt. Daar ging 
het allemaal veel formeler. Als je een vraag stelde, werd 
er gezegd: “Denk je dat jij het beter weet?” 

Andere bezigheden voor mijn trouwen? Enthousiast 
sporten was er voor iemand met mijn lichaam niet bij. Ik 
ben een paar jaar op zang geweest. Ik denk van 1953 tot 
1958. Laus Deo was toen al een bekend koor. We traden 
op in de Sint-Jan en het repeteren was – dacht ik – in een 
achterzaal van Café Central. Händel’s Messiah hebben 
we gezongen en het Requiem van Mozart. Prachtig. 

In die periode leerde ik op catechisatieles in de Bogen 
mijn aanstaande man kennen: Jan van Dam. Dat hij daar 
kwam, is te danken aan zijn vriend Frans Eikenboom. Die 
kwam ter sprake in het Gouwe Verhaal over zijn broer Peet 
Eikenboom en hun aardewerkfabriek Modica. Via Frans, 
de zondagsschool, catechisatie en dominee Cnossen is 
Jan spelenderwijs in de Hervormde Kerk gekomen. Hij 
had het timmerbedrijf van zijn vader overgenomen met 
zes man personeel. Jan wilde graag dat ik in de zaak 
kwam, want voor de administratie had hij geen tijd. Dat 
was een moeilijke beslissing. Ik vond het geweldig in de 
verpleging. Toch heb ik ook op dat punt ‘ja’ gezegd. Nou 
is de huishoudschool geen opleiding voor administratief 
werk. Daarom ben ik eerst ervaring gaan opdoen op 

Het ouderlijk gezin van Lenie Kleiweg, toen zij nog de jongste was, 1938 
(collectie-van Dam-Kleiweg)

Lenie Kleiweg (links) als leerling-verpleegster, 1956 
(collectie van Dam-Kleiweg)
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begon mijn leven aan de Keizerstraat, een prachtige tijd 
van meer dan dertig jaar. De enige schaduw vormde het 
feit dat er geen kinderen kwamen. Als ik over het bedrijf 
praat, mag ik rustig van ‘we’ spreken, want het was 
niet zo dat ik alleen het huishouden deed en Jan alles 
van de zaak regelde. Er werd goed naar me geluisterd. 
Jan kon nog wel eens fel uit de hoek komen. Omdat ik 
overal van op de hoogte was, kon ik hem bijsturen als 
hij was uitgevaren tegen een medewerker, een klant of 
een collega. Als iemand zou zeggen dat ik ‘de broek aan 
had’, dan is dat niet waar. Ik hoefde natuurlijk niet mee 
te timmeren, maar buiten dat vak deden we alles samen, 
in goed overleg. 

Het woonhuis zat boven de werkplaats. Achter liep het 
pand – om twee huizen heen – in een L-vorm door tot 
aan de Komijnsteeg. Op een bepaald moment hebben 
we het buurpand gekocht op 63, waar toen melkboer 
Van Eck zat. Ook Keizerstraat 52-54, aan de overkant, 
hadden we nodig voor opslag. Daar zat eerst Van den 
Berg in, expediteur-vrachtrijder. Het had de status van 
gemeentelijk monument, maar het blauwwitte bordje 

Keizerstraat. Zijn grootvader is in 1892 als schoenmaker 
begonnen op Keizerstraat K62, hoek Lange Willemsteeg. 
Die grootvader stierf vrij jong, waarna de weduwe 
met vier kinderen zat: Jan, Dirk, Arend en Dieuwertje. 
Het was een piepklein huisje. Jan zei altijd: “Net 
groot genoeg om een paard in te stallen.” De weduwe 
heeft daar een stoffenzaak gehad tot haar zoon Jan 
daar de schoenenzaak kon beginnen. Die heeft bijna 
honderd jaar op Keizerstraat 16-18 gezeten. De meeste 
Gouwenaars kunnen zich die winkel nog wel herinneren, 
later overgenomen door Corrie Straver die zich toelegde 
op kinderschoenen.

Dirk van Dam, de vader van ‘mijn’ Jan, begon het 
timmerbedrijf op Keizerstraat 59 en 61. Jan heeft in 1956 
zijn vakdiploma gehaald en is toen bij vader Dirk in de 
zaak gekomen. Die wilde dat hij eerst elders ervaring 
op ging doen. Jan is toen bij De Jong in de Peperstraat 
gaan werken. Zijn vader was echter al wat ouder en wilde 
stoppen. We zijn getrouwd op 16 december 1960. Toen 

Trouwfoto Jan van Dam en Lenie Kleiweg, 1960 
(collectie-van Dam-Kleiweg)

Timmerman Jan van Dam en zijn handkar, circa 1975 (collectie van 
Dam-Kleiweg)

1. Henkjan Sprokholt (red.), Een kijkje in de Keizerstraat (Delft 1994)
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hij op om meteen terug te gaan om dat likje verf achter 
de scharnieren aan te brengen. Wanneer de jongens te-
rug kwamen van een klus, pakte hij ook ‘het boek’, waar-
in ze precies moesten noteren wat ze voor het werk had-
den gebruikt aan materiaal. Ook al was Jan niet altijd de 
makkelijkste, de meesten bleven graag bij ons werken.

Op mijn beurt was ik weer secuur als het ging om 
tijdig betalen. Op een keer hadden we samen met een 
metselaar een klus gedaan bij Vingerling, een bedrijf 
dat altijd keurig binnen vijf weken de factuur betaalde. 
Omdat het metselgedeelte iets groter was, trad hij op 
als hoofdaannemer. Maar het geld bleef uit. We hadden 
zes man personeel lopen en de vakantiebonnen moesten 
betaald worden. Toen heb ik de metselaar gebeld: “Heb 
jij dat geld nog niet binnen?” “Nee”, zegt hij, “dat is 
nog steeds niet betaald.” “O, zal ik hem dan maar eens 
bellen?” Dat was tegen het zere been. Hij kwam zelfs bij 
Jan klagen waar ik me mee bemoeide. Maar het geld was 
er opeens wel. 

Soms moest ik actieve bijstand verlenen, bijvoorbeeld 
als alle timmerlui op een werk waren en er onverwacht 
een vrachtauto voor de deur stond. Ik weet nog dat 
Northgo uit Katwijk een keer een dag te vroeg kwam 
met vierentwintig deuren voor huizen in de Kanaalstraat. 
De chauffeur wilde ze absoluut uitladen, want erachter 
stonden twee partijen voor een andere klant, die erom 
zat te springen. Dan zei ik: “Kom maar op” en zette de 

heeft er geloof ik nog geen twee uur op gezeten: gepikt. 
Voor opslag hadden we nog Keizerstraat 96. Daar werd 
de handkar gestald. Het was van aardappelhandelaar 
Kapteijn. Later heeft Nico IJsselstijn er gewoond. 

Timmerbedrijf Jan van Dam had veel Goudse bedrijven 
als klant. Mallen maken, maar ook betimmeringen en 
onderhoud. Ik noem Mokveld, Alblas, Gouda Vuurvast, 
Vingerling, Michaëlis, Modica of Schieland Broere. 
Vaak werd samen opgetrokken met schilder Piet 
Revet. Bij sociëteit De Reünie kwamen we, maar ook 
woningbouwverenigingen waren onze opdrachtgever. 
Denk aan huizen in de Kadebuurt, aan de KW-weg of 
van het Rooie Dorp. Maar ook in huizen van particulieren 
hadden we werk.’

Koffie op de lintzaagtafel

‘We hebben heel wat medewerkers gehad. Tegen kof-
fietijd kwamen ze beneden bij elkaar. Als de koffie klaar 
was, bonkte ik op de vloer en dan kwam een van de jon-
gens naar de deur die toegang gaf tot de trap naar bo-
ven. Die deur was bekleed met zachtboard om de herrie 
van de machines en het stof tegen te houden. Dan werd 
er naar boven geroepen hoeveel man er was voor kof-
fie. Even later kwam ik het beneden neerzetten op de 
lintzaagtafel. Meestal maakte ik wel een praatje. Jan was 
erg netjes en precies. De lintzaag vijlde hij het liefst zelf. 
De koppen van de planken moesten allemaal gelijk staan, 
de schaven keurig op rij. De schroeven of de nagels wer-
den precies afgewogen. Vegen en schoonmaken moest 
volgens een vast patroon tot in de kleinste hoekjes. Bij 
bakker Van Aalst en bij stroopwafelbakkers haalden we 
papieren meelzakken, die dan gevuld met zaagsel naar 
Ton van Duin gingen, de stalhouder. Wie niet al te pre-
cies was, had een lastige aan hem. Een nieuwe deur werd 
grotendeels in de werkplaats geschilderd. Alleen de on-
derkant werd terplekke bijgeschaafd. Omdat hout, zoals 
merbau, kan ‘bloeden’ moet dat goed dicht geschilderd 
worden. Ter plaatse werden ook de scharnieren ingehakt 
en op die plek moest dan nog beetje grondverf of menie 
komen. Als Jan zag dat iemand de verf en de kwast niet 
had meegenomen, wist hij genoeg. Bij terugkeer droeg 

De timmerwerkplaats Jan van Dam, rechts de lintzaagtafel, circa 1980 
(collectie van Dam-Kleiweg)
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‘De Keizerstraat tussen 1960 en 1990 was eigenlijk een 
dorp in de stad. Als hardwerkende middenstander had je 
geen tijd om naar de Markt of naar de Kleiweg te gaan. 
Dat hoefde ook niet, want hier waren alle winkels die je 
nodig had: slager, bakker, groenteboer, huishoudelijke 
artikelen en nog meer. Bovendien was het er gezellig. Ik 
zou het een soort Jordaan willen noemen. Op Keizerstraat 
6 had je de Henriëtte Hoffmankeuken, de Gaarkeuken. 
Daar kon je goed en goedkoop eten. We kwamen er elke 
donderdagavond. Toen er een jaar een tekort was op de 
exploitatie, heeft de gemeente het pardoes gesloten. 
Jammer.

Bijzonder aan de Keizerstraat zijn al die dubbele 
huisnummers op één pand. Dat was niet alleen bij ons, 
maar ook zo op 24-26 (loodgieter Benschop), 52-54 
(expediteur Van den Berg), 55-57 (schilder Reebeen, 
later meubelzaak De Mooi) of 65-67 (loodgieter Spee, 
later Huisman). Apart waren ook die kleine steegjes 
richting de Raam. Weet je dat we daar heel andere namen 
voor gebruikten? Het Olieslagerssteegje noemden wij 
het Poortje van Van Leeuwen en het Melkerssteegje was 
voor ons het Poortje van Kapteijn.

Ook bijzonder was dat mensen van verschillende 
geloven zo gewoon met elkaar omgingen. Christelijk 
of katholiek was geen thema. Met de Marokkanen 
konden we ook goed opschieten. Hun kinderen kwamen 

Keizerstraat 55 t/m 67, 1979/1980 (foto Casper Cammeraat, collectie 
samh nr. 440)

deuren open. Meestal kwam dan de Marokkaanse slager 
(van de hoek van de Komijnsteeg, waar kruidenier Jan 
van der Laan had gezeten) helpen. Aan het eind van de 
Keizerstraat had je nog een Marokkaanse slager. Daar zat 
eerst slager Nibbering, je ziet op nummer 84-86 de twee 
paardenkopjes aan de pui zitten, en daarna Dekker. Je zag 
er de muizen wel eens in de etalage lopen. Weet je wat 
hij dan zei?: “Ik heb ze niet uit Marokko meegenomen.” 
De aanvoer in de Keizerstraat werd steeds meer een 
probleem, want die grote vrachtauto´s blokkeerden 
alles. Ze werden zo groot dat ze de bocht naar de 
Kuiperstraat nauwelijks meer konden maken. PontMeyer 
uit Amsterdam heeft zijn lading hout wel eens op de 
Raam gezet. Dan kon Jan goed boos worden. Dat hout 
moest helemaal door het smalle Pottenbakkerssteegje 
naar de Keizerstraat worden gedragen.’

Een dorp in de stad

Keizerstraat 33-35, winkel van Van Werkhooven in 1956 (collectie-Daems)
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geregeld in de werkplaats om vliegers te maken of 
dingen te timmeren. Alleen als de machines aanstonden, 
wilde Jan geen kinderen in de werkplaats. Neem nou 
Jos van Kersbergen, collega-timmerman, meer gericht 
op restauratiewerk. Ik denk dat Jan het er moeilijk mee 
had, toen Jos begon aan de Kuiperstraat. Hij zag er een 
concurrent in, maar daarbij speelde het geloof geen rol. 
Sterker nog, vanaf het moment dat hij Jos een keer had 
horen zingen in een RK-kerkkoor was alle animositeit 
voorbij. Boekbinder Sevenhoven was katholiek en daar 
waren we ook heel goed mee. Wat hadden we met 
hem te doen vanwege de herrie van soos de Pijpenla. 
Als de brandweer niet voor een oplossing had gezorgd 
(de brandveiligheid was in het geding) was zijn vrouw 
gillend weggelopen. De sociëteit is toen verplaatst, 
volgens mij naar het Regentesseplantsoen. Nadat de 
Pijpenla eruit ging, is het afgebroken. Er staan nu lelijke 
appartementen. Ook de school aan het eind van de 
Keizerstraat, de gereformeerde school van meester Van 
Wijk, is afgebroken. Ook daar appartementen. Het gekke 
is dat je met die nieuwe bewoners nooit contact kreeg. 

Zelf ging ik het meest om met mevrouw Willemsen   
(Expert) en met mevrouw Huisman. Net als bij Van Werk-
hooven (kachels, potten en pannen) hadden ze gezinnen 
met kinderen, waar we graag mee optrokken. Natuurlijk 
ook met onze eigen familie, schoenhandelaar Jan van 
Dam, zijn vrouw en hun dochter Margreet. Bij Huisman 
gingen we regelmatig sjoelen. Als er weer eens een avond 
was, hoorde je ’s middags al van die schuif- en tikge-
luiden. Huisman was dan aan het oefenen. We hebben 
nooit gewonnen. Jan zat wel eens te knarsetanden. Ik 
herinner me de gezamenlijke Beaujolais-avonden, geor-
ganiseerd door de Verschoors op Keizerstraat 11-13. Hij 
heette Co en zij Connie. Ze waren eerst uitbater geweest 
van de CoCo, maar in die tijd gingen wij er niet binnen. 
Later is daar Hotel de Keizerskroon begonnen. Ik wil 
niet verzwijgen dat er ook een bordeel is geweest in de 
straat, maar gelukkig niet lang. Dat was Club 88. Iemand 
die van Katendrecht kwam, had het opgezet. Tegen die 
overlast liep de buurt te hoop. Jan en ik hadden ook een 
vaste uitgaansavond. Elke zaterdag gingen we naar Café 
Het Rembrandtshoekje op de Oosthaven. De eigenaars, Advertentie (Goudsche Courant, 29 november 1963)
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zou worden. Carla Rodenberg heeft me geschilderd met 
twee katten. 

De sfeer in de Keizerstraat veranderde in de loop der 
tijd natuurlijk wel. Door de steegjes en de gerestaureerde 
huizen zal het nog steeds een aantrekkelijk woongebied 
zijn, maar de winkels zijn verdwenen. Voor zover ik de 
nieuwbouw gezien heb, kan ik het niet mooi vinden, 
maar verpaupering is ermee voorkomen.’

Stoppen met werken

‘We zijn in 1992 gestopt met het bedrijf. We vonden het 
genoeg. Jan had daar wel willen blijven wonen, maar ik 
zag het niet zitten. Het huis was te groot, er waren veel 
trappen en het was moeilijk schoon te houden. Ik wou 
een keer rust. We hebben het goed besproken. Mijn 
standpunt was: we moeten alles delen. Ik heb jou dertig 
jaar gevolgd wat betreft het wonen, nu mag je mij volgen. 
Jan ging akkoord. Op zoek naar een huis kwamen we in 
de Baldakijn bij een verkooppresentatie voor de Jazz-
wijk, maar om een of andere reden liep dat niet. Toen 
kwam de Vrijheidsbuurt in de aanbieding, de straten 
achter de Pislaan, waarvan de Gandhiweg de bekendste 
is. Op de Allendeweg visten we achter het net, maar aan 
de Ten Boomstraat was het raak. 

Er waren drie kandidaten die het timmerbedrijf wilden 
overnemen, maar het is niets geworden. Uiteindelijk 
kwam Van Diest van Hotel de Keizerskroon en die heeft 
de panden gekocht om het hotel meer ruimte te geven.

Voor Jan was het wel een overgang. Voor de dagelijkse 
boodschappen gingen we opeens naar Haastrecht. De 
eerste keer weet ik nog goed. Ik was bij de kapper. Jan 
zou me op komen halen, maar hij kwam niet. Toen ik 
buiten kwam zag ik een heleboel mensen staan. Hij was 
vergeten de auto op de handrem te zetten en die was 
van de dijk af gereden. We gingen vaker met vakantie. 
Voor die tijd bleef het beperkt tot een of twee weken in 
de bouwvak. Zweden was ons favoriete land, maar ook 
in Finland en Noorwegen zijn we geweest. Koel, netjes 
en rustig. Dat sprak ons aan. Zelf reden we in een Saab. 
In de Keizerstraat bleven we nog wel komen. Het pand 
op 52-54 hadden we aangehouden. Daar konden we de 

Cock en Jeanne van Ham, hadden allemaal reproducties 
van Rembrandt aan de muur. Je moest eerst aanbellen, 
dan ging het bovendeurtje open. Het was heel gezellig. 
Dronken werden we nooit, want Jan nam geen alcohol. 
We hebben daar in 1985 ook onze 25-jarige bruiloft ge-
vierd, maar toen was het al de Mallemolen. 

Waarschijnlijk staan we nog steeds bekend als 
kattenliefhebbers. Als ze jarig waren, kregen die 
biefstuk. Ik vroeg een keer bij slager Dekker om het in 
kleine stukjes te snijden. “Hoezo dat dan,” vroeg hij. 
“Nou, de kat is jarig.” Dat heb ik geweten. De volgende 
dag kwamen er ansichtkaarten met de post: “Aan de kat 
van mevrouw Van Dam: van harte gefeliciteerd met je 
verjaardag!” Als poezen doodgingen werden ze in een 
pokhouten kistje gelegd en in de tuin van Keizerstraat 63 
begraven. Toen we dat pand aan Hartveld verkochten, is 
bij de notaris afgesproken dat in die hoek nooit gegraven 

Lenie van Dam en haar katten, 1985 (schilderij van Carla Rodenberg, 
foto Nico J. Boerboom)
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worden. Ik durfde niet meer alleen te gaan douchen. 
Toen ik belde, kwam meteen de vraag op welke dag 
ik gedoucht zou willen worden. Niks ingewikkelde 
formaliteiten. Eerst kwamen er jonge meiden, prima, 
maar die gingen binnen twee jaar trouwen en stopten 
met werken. Op een bepaald moment kwam er een man 
en daar heb ik het super mee getroffen, al acht jaar. 
Daarnaast heb ik buren die geweldig zijn en een mevrouw 
die elke week een middag komt om voor te lezen of 
samen iets te doen. Ook geweldig: een oud-medewerker 
haalt me elke zondag op en dan ga ik bij hen in Stolwijk 
eten. Van de kerkradio kan ik ook genieten, ik ben er op 
twee aangesloten. 

Ik zeg het nog maar een keer: ik klaag niet. Ondanks 
mijn handicap kan ik het nog goed redden. Bovendien: 
ik ga een mooie toekomst tegemoet. Op een bepaald 
moment is het leven hier afgelopen. Dan ben ik bij de 
Heer. Daar bestaat geen onrust.’

auto stallen. Elke zaterdag gingen we naar de stad en 
Jan nog vaker, want hij had nog een werkbank staan, 
waar hij een klusje kon doen. Eerst aardappels halen 
bij Leo van der Giessen naast de Gouwekerk. Lunchen 
deden we bij Scheepers van hotel Het Blauwe Kruis 
op de Westhaven en thee drinken bij Neugebauer van 
theesalon Kranendonk. En natuurlijk even over de Markt 
lopen. Daar hadden we vroeger geen tijd voor. Helaas 
heeft die periode niet zo lang geduurd. De nierfunctie 
van Jan liet al lang te wensen over, maar eind 2007 werd 
het ernstig en in maart 2008 is hij overleden.’

Gouda wordt donker

‘Zelf had ik in 2002 een herseninfarct gehad, waarna ik 
vier en een halve maand heb moeten revalideren. Het 
volgende malheur kwam in juli 2008, toen ik aan één 
oog blind werd, een gevolg van zuurstoftekort. Ik was 
bij iemand op bezoek en die zegt: “Zullen we kijken naar 
‘Nederland zingt’ van de EO?” Dat vond ik prima, want 
ik hou van zingen. Even later zeg ik : “Wat heb jij een 
rotbeeld, alles loopt door elkaar.” Maar die tv was spik-
splinternieuw. Ik maandagmorgen naar de huisarts en 
die stuurt me door naar het Jozefpaviljoen. Het was al te 
laat. Bloedverdunners hadden niet geholpen, want die 
gebruikte ik al jaren. Ik moest nu ook mijn 45-km-karre-
tje laten staan. Het volgende probleem werd het andere 
oog, al vanaf de geboorte een zogenaamd ‘lui oog’. Dat 
moest nu al het werk doen en dat lukte steeds minder. Ik 
ging vaak naar de oogarts en ik kreeg alle hulpmiddelen, 
zoals een groot beeldscherm en grote letters. Toch was 
het in 2015 ‘over en uit’. De beelden van vroeger zie ik 
nog heel goed, ook in kleur. Ik droom zelfs in kleur. Soms 
denk ik wel eens: “goh, ik kan weer zien!” Tot ik wakker 
word.

Dankzij uitstekende zorg kan ik in huis blijven wonen. 
Natuurlijk heb ik nagedacht over de Irishof, want die is 
er voor mensen met een visuele beperking. Hoe goed het 
daar ook is, je levert in aan vrijheid. Ik wil zo lang mogelijk 
baas blijven over mijn eigen situatie. Heel belangrijk was 
de keuze voor Agathos als zorginstelling. Daar had ik al 
ervaring mee opgedaan, toen mijn man verpleegd moest 

Jan en Lenie met pensioen, 2007 (collectie van Dam-Kleiweg)
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lezingen 2019
9 september Henkjan Sprokholt
‘Plekken van plezier’ (thema Open Monumenten Dag)

15 september Ingrid Mitrasing en Howard Gray
Cornelis en Frederik de Houtman (Houtman-dag)

14 oktober Jocelyn Krusemeijer
Nederlandse vrouwen in het Nazi-Oosten

17 oktober  Waterconferentie 
Watergilde, werkgroep van Die Goude

25 november Rina Knoeff
Gelukkig gezond ouder worden

AgendaAuteurs

Henkjan Sprokholt is leraar klassieke talen, 
archeoloog, historicus en zelfstandig ondernemer

Bart Ibelings is historicus met als specialisatie 
middeleeuwen

Maarten Müller was geschiedenisleraar en is nu 
natuurbeheerder/aannemer. Sinds zijn pensionering 
in 2010 onderzoekt hij Hollandse stedelijke bronnen 
uit de periode 1250-1800 om de misdaad-en-
strafthematiek van die tijd te kunnen belichten

Gert Jan Jansen is vicevoorzitter van Die Goude en 
hoofdredacteur van de Nieuwsbrief. Tevens is hij 
medewerker voor de rubriek ‘Gouwe Verhalen’
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Een nieuwe oude kaart van Gouda
Henkjan Sprokholt

Jacob van Borssele, kastelein van Gouda († 1521)
Bart Ibelings

Misdaad en straf in middeleeuws Gouda: 1300-1539
Maarten Müller

Gouwe Verhaal: Lenie van Dam-Kleiweg 
Gert Jan Jansen
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