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Voorwoord 

 

De laatste jaren is er een toenemende belangstelling waar te nemen voor de lokale- en regionale 

geschiedenis, die zich o.a. uit in de bloei van historische verenigingen en een sterk toenemende 

belangstelling voor de archieven van stad of streek. Scholen besteden meer en meer aandacht aan 

de plaatselijke geschiedenis. Ik juich dat toe en wil dat gaarne ondersteunen. Vandaar dit boekje 

over Gouda in de Middeleeuwen, dat aan de hand van een aantal thema's, rijkelijk voorzien van 

foto's en stukjes tekst uit de Goudse archieven, een beeld wil schetsen van het middeleeuwse Gou-

da, waarvan nog vrij veel is terug te vinden in het huidige stadsbeeld. Hierbij valt te denken aan de 

stadssingels en grachten, de Markt met het Stadhuis, St.Janskerk, Catharina Gasthuis, kloosterka-

pellen en niet te vergeten de namen van straten. 

De uitgave van dit boekje is een gezamenlijk initiatief van de sektie geschiedenis van de Rijksscho-

lengemeenschap te Gouda en de gemeentelijke Archiefdienst. Met name is het boekje bestemd 

voor de onderbouw van H.A.V.O. en Atheneum, maar het is stellig ook interessant voor iedereen 

die belangstelling heeft voor de dynamische geschiedenis van Gouda als vijfde belangrijke middel-

eeuwse stad in het graafschap Holland. 

J.G.Potharst, 

Wethouder van Cultuur. 
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De plaats waar nu Gouda ligt, lag in de Romeinse 

tijd nog net binnen de grenzen van het keizerrijk. 

Hoogstwaarschijnlijk hebben de Romeinen hier 

niet gewoond, hoewel er wel munten en dergelij-

ke uit deze tijd zijn gevonden. 

 

Op dit kaartje is te zien dat het gebied waar later 

Gouda zou ontstaan niet of nauwelijks bewoond 

was. 

 

Toen de Romeinen in de 3e eeuw wegtrokken, 

zijn de nederzettingen en militaire vestingen 

langs de Rijn ook verdwenen. Behalve de opdrin-

gende Germaanse stammen, is ook het water een 

belangrijke oorzaak daarvan geweest. De zeespie-

gel steeg en de rivieren werden breder. 

Daardoor werd een nog groter deel van de grond 

moerasland en dus niet bewoonbaar. Alleen wat 

kleibanken en stevige oever-wallen langs de Ussel 

kwamen voor bewoning in aanmerking. In de 

Frankische tijd werd bewoning in dit drassige ge-

bied mogelijk. De eerste nederzettingen zullen 

toen ook zijn ontstaan.  

Rond het jaar 1000 was de omgeving van Gouda 

een arm, zeer dun bevolkt gebied. In de lle eeuw 

werd het belangrijker omdat toen na het bouwen 

van dijken en het droogmaken van land, ontgin-

ningen konden plaatsvinden. Daardoor kon het 

land gebruikt gaan worden voor landbouw. In de 

12e en 13e eeuw werd het gebied dan ook lang-

zamerhand ontgonnen. Omstreeks 1233 was er al 

sprake van landontginning bij Zuid-Waddinxveen. 

In 1249 was er een grenstol van de Hollandse 

graaf te Moordrecht. In 1243 werd voor het eerst 

onder de aanzienlijke edellieden de naam Theo-

doricus de Ghoude genoemd. 

1.  ALGEMEEN 

1.1.   Gouda tot ca. 1250 

De bewoning in het westelijk deel van het rivierengebied 

le-3e eeuw; naar Bloemers 1979a. 

Tek. H.J.Bloklander/ R.O.B.  

Legenda: 

1. strandwallen en oude duinen. 

2. kleiafzettingen. 

3. veen. 

4. geulafzettingen. 

5. de nederzetting op De Bult bij Rijswijk. 

6. Forum Hadriani. 

7. Castella. 

8. castella? 

9. overige nederzettingen (niet elke stip is 

met zekerheid een nederzetting). 
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Over het algemeen zijn er zes belangrijke factoren 

die een rol spelen bij het ontstaan van steden: 

- burcht of versterkte abdij; 

- handelswegen; 

- plaatselijke markt; 

- vicus (kooplieden-nederzetting); 

- kerk; 

- stadsrecht. 

Hoe was dat in Gouda? 

Burcht: In Gouda ontbrak in de periode van de 

eerste vestiging een burcht. Misschien was er wel 

een versterkte hoeve ("hof"). Zo was de oude be-

naming voor Spieringstraat Hofstraat. We moeten 

aannemen, dat de kooplieden en handwerkslie-

den die zich hier vestigden zich veilig genoeg voel-

den. De tijd van de Noormannen-invallen was 

voorbij. Overal in West-Europa was de handel - en 

dus ook de stad - al in opkomst. 

Handelswegen: Gouda stond via de IJssel in ver-

binding met de zee en de Zuidelijke Nederlanden. 

Uit het rijke Vlaanderen en Brabant werden daar-

langs artikelen naar Gouda vervoerd. Bovendien 

lag Gouda aan de vaarroute van Dordrecht naar 

Leiden, Haarlem en Amsterdam. De IJssel en de 

Gouwe behoorden tot de belangrijkste rivieren in 

het graafschap Holland. 

Markt: Door de ontginningen kwamen steeds 

meer mensen in dit gebied wonen. Deze boeren 

moesten natuurlijk hun produkten verkopen, 

maar ze hadden zelf ook eenvoudige spullen no-

dig. Door de gunstige ligging ontwikkelde zich een 

handelsnederzetting die dienst ging doen als 

plaatselijk markt- en verkeerscentrum. 

Het is natuurlijk duidelijk, dat de kooplieden en 

handwerkslieden zich bij voorkeur vestigden daar 

waar rivieren samenkwamen. Waterwegen waren 

immers belangrijker dan landwegen voor het ver-

voer. Voor het contact met het omringende 

platteland dienden de landwegen, bijvoorbeeld 

de Kleiweg en de Tiendeweg. 

 

 

 

 

Vicus: Ook in Gouda heeft een vicus bestaan. Het 

is alleen niet met volledige zekerheid aan te ge-

ven waar deze wijk gelegen heeft. 

Kerk: De eerste vermelding van een kerkgebouw 

in de stad Gouda dateert uit 1336, maar ongetwij-

feld was er in 1272 - of eerder - ten tijde van de 

verlening van het stadsrecht al een parochiekerk-

je aanwezig. 

Stadsrecht: Ook de inwoners van de kleine neder-

zetting Gouda hadden belangen die afweken van 

het omringende platteland. Zij hadden de be-

hoefte aan een eigen bestuur, rechtspraak en 

voorrechten als burgers. Maar ook de graaf had 

belang bij steden waar de handel kon opbloeien.  

1.2.   Gouda: van nederzetting tot stad (opkomst van de handel tot ca. 1350) 

Deze kopie van de in 1813 door de stadsge-

schiedschrijver C.J. de Lange van Wijngaerden 

vervaardigde gravure laat zien hoe hij zich Gou-

da voorstelde in 1270. 

Probeer eens aan te geven waar de koop-lieden

-nederzetting geweest zal zijn.  
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Als de bevolking welvarend werd kon dit veel be-

lasting opleveren en tevens kon de stad dienen 

als militaire versterking in tijden van oorlog. 

Gouda kreeg in navolging van steden als Delft en 

Leiden zijn stadsrecht. Niet omdat het al een be-

langrijke nederzetting was, maar juist in de hoop 

dat het zich met deze rechten zou ontwikkelen 

tot een belangrijke stad. Daardoor werd de bur-

gerij te midden van de omringende plattelands-

bevolking tot een bevoorrechte stand gemaakt. 

 

Hoe zag Gouda er in 1272 uit? 

Wat was er niet? Er waren geen muren, er was 

geen burcht en geen stadhuis. In 1272 zal Gouda 

niet meer zijn geweest dan een kleine neder-

zetting. De "stad" was nog lang niet volgebouwd. 

Er waren nog grote stukken land beschikbaar 

voor akkerbouw en veeteelt. Op deze stukken 

kon later ook de stadsuitbreiding plaatsvinden. Er 

was een kleine kerk. Het feit dat de muren ont-

braken zou kunnen wijzen op een klein inwoner-

tal. Muren waren erg duur en een kleine groep 

mensen kon het geld daarvoor eenvoudig niet 

opbrengen. Verder valt er over Gouda in deze tijd 

weinig te vertellen, omdat de bronnen schaars 

zijn.  

De huidige singels geven nog de omvang aan van 

het middeleeuwse Gouda. Het grondgebied van 

de stad was dus al redelijk groot, maar bij lange 

na niet volgebouwd. Sedert ca.  1350 is de vorm 

van de binnenstad niet veranderd. De 16e eeuw-

se plattegrond van Gouda (op bladzijde 8) ver-

schilt nog niet veel van een 20e-eeuwse platte-

grond. 

 

Gouda in 1350  

Omstreeks 1350 was Gouda uitgegroeid tot een 

behoorlijk stadje van naar schatting 4500 inwo-

ners. Dit aantal kan berekend worden aan de 

hand van het aantal haardsteden (900 x ca. 5). 

Voor haardsteden (stookplaatsen van huizen, be-

drijfjes) moest belasting betaald worden en daar-

om werden ze vrij nauwkeurig geregistreerd. De 

groei van Gouda is natuurlijk voor een groot deel 

te danken aan de bijzonder gunstige ligging. De 

uitbreiding van de stad is goed te zien aan de aan-

leg (ca 1350) van de stadsomwalling en de stads-

singels: Turfsingel, Kattensingel, Blekerssingel, 

Fluwelensingel en langs de IJssel. 

Deze kaart uit: Hettema' s grote historische 

schoolatlas; 20e dr., geheel opnieuw be-

werkt door H.Binnendijk (Zwolle, 1968) 

laat zien hoe Gouda in verbinding stond 

met de zee en de Zuidelijke Nederlanden  
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Verder blijkt de groeiende belangrijkheid nog uit: 

- de bouw van de St.Janskerk vanaf 1336; 

- de toename van het aantal kapellen (een kapel 

wordt in tegenstelling tot een kerk niet door een 

pastoor bediend maar door een hulppriester); 

- de vestiging van brouwerijen (in 1366 was er al 

een brouwerskeur = reglement); 

- de eerste vermelding van de Waag in 1384;  

de aanwezigheid van een stadhuis, al weten we 

niet precies waar het heeft gestaan;  

- het graven van grachten binnen de stad;  

- een sterke toename van de opbrengsten van de 

sluisgelden bestemd voor de graaf van Holland.  

 

Gouda van 1350 - 1572. 

Veel van het middeleeuwse Gouda is natuurlijk 

verdwenen, maar toch is er nog wel het een en 

ander overgebleven. Die overblijfselen kunnen 

een indruk geven van die tijd. In de 15e eeuw zal 

de stad er ongeveer als volgt uitgezien hebben. In 

het centrum waren alleen nog het erf van de heer 

van de Goude en de Molenwerf open. Het buiten-

aanzicht van de stad werd steeds meer bepaald 

door de muren (in eerste instantie waren die van 

aarde en pas later van steen) en de poorten. De 

bevolking nam gestaag toe tot ca. 10.000 aan het 

einde van de 15e eeuw. Gouda was een voor die 

tijd vrij grote stad geworden, zoals uit bijgaande 

staat blijkt.  

 

Deze groei was voornamelijk te danken aan een 

bloeiende nijverheid, zodat veel mensen zich in 

Gouda kwamen vestigen. Aan de hand van oude 

plattegronden, die bewaard zijn gebleven in het 

stadsarchief, kunnen we schetsen hoe Gouda er 

in de 15e en 16e eeuw uit moet hebben gezien. 

Tot circa 1850 veranderde er niet veel. Daarna 

zijn de muren en poorten afgebroken. De schip-

pers die uit Rotterdam kwamen met bestemming 

Leiden, Haarlem en Amsterdam voeren met hun 

schepen langs het Tolhuis de Haven binnen.  

De grote grachtenhuizen die nu nog te zien zijn 

langs de Oost- en Westhaven en Gouwe waren 

toen de woningen van de rijke kooplieden en 

brouwers. Er staan nu nog pakhuizen in de buurt 

van de Minderbroederssteeg, Peperstraat, Spie-

ringstraat en Veerstal.  

 1400 1514 1632 

Gouda  

Leiden  

Dordrecht  

Delft  

4.300 

5.000  

8.200  

6.500  

9.000  

14.300  

11.200  

11.700  

13.300  

44.000  

20.600  

24.800  

Bron:      H.F. Wessels, Proeve eener stadsnonographie. 

Utrecht, 1939.  

Kaart van de stad Gouda binnen de sin-

gels in 1585, uit de stedenatlas Civitates 

orbis terrarum (deel 4) van Georg Braun 

en Frans Hogenberg. 
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Schippers die wilden laden en lossen konden dat 

doen voor o.a. het Catharina Gasthuis waar een 

kraan stond. Zij moesten voor het gebruik van de 

kraan wel betalen. Dat geld werd gebruikt voor 

het Gasthuis. Via de Donkere Sluis (de oudste sluis 

van de stad) achter de Dubbele Buurt en de Am-

sterdam-sche sluis aan het eind van de Gouwe, 

vlakbij de Turfmarkt,; verlieten de schepen Gouda 

weer. 

Gouda was een aanvoerplaats voor 

allerlei produkten uit de omgeving. 

De namen van de produkten zijn 

terug te vinden in allerlei straatna-

men zoals: Turfmarkt, Vismarkt, 

Achter de Vismarkt, Komijnsteeg, 

Peperstraat en de Markt, waar de 

grote jaar- en weekmarkten wer-

den gehouden. Tal van straatna-

men herinneren ook aan de beroe-

pen die er uitgeoefend werden zo-

als: Drapiersteeg, Kuiperstraat, 

Speldenmakerssteeg, Hoef-straat, 

Looierspoort, Lombardsteeg, Krui-

deniersstraat etc. 

Langs de stadsmuren (nu Vest, Regentesseplant-

soen en Houtmansplantsoen) lagen nog steeds 

onbebouwde stukken grond, die gebruikt werden 

voor landbouwdoeleinden. Waar nu nog steeds 

aan de overkant de singelbebouwing staat, waren 

toen de groentetuinen en "oofttuynen" van de 

rijke burgers. De opbrengst hiervan aten zij na-

tuurlijk in de eerste plaats zelf op. Wat er dan 

over was, kon worden verkocht op de plaatselijke 

markt. 

De boeren uit de omgeving kwamen via bijvoor-

beeld de Karne-melksloot, de Willens, Bloemen-

daalse Verlaat, Moordrechtse Verlaat (bij de te-

genwoordige Prins Hendrikstraat) en de Reeu-

wijkse Wetering (de latere Breevaart) naar Gou-

da. Op het huidige marktterrein werd circa 1447 

begonnen met de bouw van het stadhuis, dat in 

1450 klaar was. Dit nieuwe stadhuis was noodza-

kelijk omdat de stad langzamerhand behoefte 

kreeg aan een centrum voor het bestuur, de 

rechtspraak en de administratie. 

Net als iedere middeleeuwse stad heeft ook Gou-

da haar verwoestende stadsbranden gekend, in 

1361 en 1438. De steden waren immers bijna he-

lemaal van hout gebouwd. De bouw van het stad-

huis midden op de markt bood dus vooral het 

voordeel van brandveiligheid. 

Zo zag C.F.Bendorp, een 18e-eeuwse kunstenaar het Goud-

se stadhuis.  

 

En dit schreef een 18e-eeuwse stadshistoricus (I. 

Walvis) over Gouda in de Middeleeuwen.  

"De Stad rees uit haare assche en puimhoop in beteren 

stand op, doch verre na niet tot dien zy thans heeft. De 

markt onbestraat bewies het gras; daarom het markt-

veld genoemd. De Groenendal, strekkende van het 

marktveld tot de Gouwe, was een zeer wijde weg, zon-

der huizen, wederzijds met twee watervlieten, thans 

noch de Zijlen, beplant met bomen.  't Huis in 't-

Wijdstraat, daar de Kronijk uithangd, het vijfde ten 

zuidwesten van de korte Groenendal, was volgens sijne 

Brieven, getekend in den jaare 1436, belend ten zuiden 

Wilhem Dapper, ten noorden de gemeene Groenendal. 
Op den Noordoosten hoek stond het huis de Roode 

Leeuw, thans drie huizen daar af gelegen.  
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De Raam was, inzonderheid aan de westzijde verre na 

zo dicht niet als nu betimmerd. Op de noordzijde van 

de Nieuwe Haven stonden geene huizen, maar diende 

den asschrapers en bagger luiden tot het leggen van 

hunne staalen. 

Op 't Westeinde der zelvige lag het Galge-veld. De Vo-

gelzang, dus genoemd omdat het veld en boom-gewas 

het gevogelte vrye nestelen en zingen toeliet, was on-

bewoond. De Groeneweg onbestraat, en inzonderheid 

aan 't zuid einde onbetimmerd, was een groen bewas-

sche pad, wiens waterkaden als noch onbeschoeid leg-

gen. Oude luiden getuigen, zegd Tomberg, dat de 

straaten weinig betreden meest groen bewassen wa-

ren. 

De Tiendeweg, of straat, Via Decumana noemdze 

Snoyus, wierd, waarschijnelijk om datze onder d' aan-

zienelijkste voor de tiende geteld wierd, dus geheeten. 

De Oostzijde van de stad was voorts meest met Ker-

ken, Kloosters, en Godshuisen beslagen. De Kerken 

waren met schaalien of Leyen, de Kloosters en Brouwe-

rijen net Tigchel-Daken gedekt. De Burger-huizen, eeni-

ge op de Haven en Gouwe uitgezonderd, hadden 

meest al houte voorgevels en riet daken. Zelfs in 't 

Wijdstraat zag men een hooyberg, gelijk by zekeren 

opdracht-brief, en 't verhaal van den kerk-brand, nader 

blijkt. 

Men verhaald (hoewel 't ongelooffelijk schijnt) dat 

men voor eene in baarens-nood zijnde Vrouwen, van 

buiten de stad, zelfs tot de Vuilebras, een half-

vierendeel uurs van de stad gelegen, toe, hulp-

vrouwen ging haalen.  

Men weet echter uit een verslag in den jaare 1515 over 

de haersteden van Holland gemaakt, dat 'er bevonden 

wierden, 

De staat van der Goude ontrent het getal der huizen 

wierd binnen korte jaaren zo verbeterd, dat in 't jaar 

1633 op 't algemeen 's Lands redres Ter Goude 2452 

huizen, doende in eene verpondinge 18301 guldens 

stonden." 

Tot zover onze 18e eeuwse historicus (die niet 

altijd even betrouwbaar is).  

 

Hoofdstuk I ging over de ontwikkeling van Gouda 

tijdens de middeleeuwen in het algemeen. In 

hoofdstuk II gaan we een aantal zaken, die in een 

middeleeuwse stad van belang waren, eens nader 

bekijken.  

Leiden 3017 Naerden 500 

Delft en Delfshaven 2733 Schiedam 470 

Haerlem 2714 Schoonhouden 460 

Amsterdam 2531 Oudewater 335 

Gouda 1694 Geertruidenberg 280 

Dordrecht 1500 Woerden 267 

Rotterdam 1137 Heusden 247 

's Gravenhage 1118 Wesop 105 

Gornichem 700 Muyden 100 
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Tot zover de ontwikkeling van Gouda tijdens de middeleeuwen in het algemeen. Nu gaan we 

een aantal zaken, die in een middeleeuwse stad van belang waren, eens nader bekijken.  

Achtereenvolgens zullen aan de orde komen: 

Politiek/bestuur 

2.1. stadsrecht/bestuur van de stad 

2.2. kasteel 

2.3. stadhuis 

2.4. verdedigingswerken 

Economie 

2.5. middelen van bestaan/ambachtsgilden 

Godsdienst/maatschappelijke zorg 

2.6. kloosters en de kerk 

2.7. armen- en ziekenzorg 

2.   ENKELE ONDERWERPEN NADER BEKEKEN 

2.1. Het stadsrecht en het bestuur van de stad 
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De vorsten begrepen wel, dat veel bloeiende ste-

den de nodige inkomsten konden opleveren. 

Denk maar eens aan de verdiensten uit los- en 

tolgelden en de opbrengst van de munt die het 

nieuwe geld moest slaan. Menig vorst verleende 

dan ook enthousiast stadsrechten. Gouda kreeg 

stadsrecht van graaf Floris V in 1272. het stads-

recht werd afgeleid van dat van Leiden. Het was 

geen exakte kopie van het Leidse recht. Wel kon-

den de Gouwenaars als er problemen waren bij 

hun "moederstad" te raden gaan. Het stadsrecht 

begon met te vermelden voor welk gebied het 

recht zou gelden. Gouda besloeg een vierkant van 

ongeveer 1250 m bij 1250 m. Dit vierkant was 

groter dan de oppervlakte die voor ommuring in 

aanmerking kwam. De reden was, dat het stads-

bestuur ook iets te vertellen wilde hebben in het 

gebied dat direkt bij de muren lag; ook wilde men 

mogelijkheden hebben voor uitbreiding. 

De belangrijkste rechten die steden konden krij-

gen werden ook aan Gouda gegeven, namelijk:  

eigen bestuur en rechtspraak, dat wil zeggen het 

stadsbestuur mocht keuren maken en de overtre-

ders zelf bestraffen; keuren zijn verordeningen, 

die dezelfde gelding hebben als wetten.  

Transcriptie  

Wi Jhan, bi der ghenade Gods biscop t’Utrecht, maken 

cont alle luden die jeghenwoordich sijn of toecomen sul-

len, dat wi hebben ghesien ene hantfeste, beseghelt met 

des graven Florens seghele, daer God de siele of hebben 

moete, ghans ende gave, wel sprekende, niet of-

ghedaen, noch toeghedaen, onghevlect, niet gecancel-

liert, sprekende van woorde te woorde alze hijr nae-

volghet bescreven. Wi Florens, grave van Holland ende 

van Zeland, maken cont alle den ghenen die dese 

hantfeste sullen sien of horen lesen, dat wi mit onsen 

vryen wille ende bi rade onser manne, ghegheven heb-

ben enen edelen man, haren Nyclaes van Caetse, ridder, 

om sonderlanghen ghetrouwen dienst, dien hi ons 

ghedaen heeft ende noch doen mach, dese vryeit toter 

Goude van vierdehalf hondert gherden lang, van der 

halver Ysel opwaert te Broeke waert, ende vierdehalf 

hondert gherden breed. Also dat alle die ghene de bin-

nen deser vrieyt woenaftig sijn ende porters sijn, tollen 

vry varen sellen voer alle onse tollen, doer alle onse 

land, mit horen eyghene scepen, ende mit horen eyghe-

ne goede. Voert so heb wi ghegheven alle dien ghenen 

de binnen deser vrieyt ter Goude wonaftig sijn ende 

poerters sijn, waert dat si enen man sloeghen binnen 

hore vrieyt, ende si borghen setten mochten voer tien 

pont Hollantsche, of dat hoer goet tien pont Hollantsche 

wardich ware, dat men se tot en ghenen rechte houden 

en mach, also langhe als de man den adem binnen 

heeft. Voert so heb wi hem ghegheven, dat men se bu-

ten horen vrieyt niet winnen en mach om enigherhande 

borchtocht te doene van doetslaghe of van leemte die 

ghesciet buten hore vrieyt. Voert so heb wi desen voer-

seyden poerters van der [Goude] ghegheven alle dat 

selve recht dat die poerters van Leyden hebben, ende 

daer bi so waneer dat die scepene van der Goude bela-

den sijn mit or[..] ende mit vonnesse, dat si hoer recht 

halen sellen ende verzoeken an de scepene van Leyden, 

ende al sulc rechte alse hem die scepene van Leyden 

wisen, daer mede sellen si volstaen. Voert so sel ons die 

poerte van der Goude dienen in onser rechter herevaert 

mit vijf manne op horen cost. Ende om dat wi willen dat 

dese vrieyt dien poerters van der Goude ewelike vast 

ende ghestade blive ende onverbroken van ons ende 

onsen nacomelinghen , so heb wi hem dese opene hant-

veste hijr op ghegheven, beseghelt mit onsen seghel. Dit 

ghesciede int jaer ons Heren dusent tvehondert ende tve 

ende tseventich, des dinxedaghes na sinte Margrieten 

daghe. 

Ende om dat wi, Jhan, bi der ghenade Gods biscop t-

Utrecht voerghenoemt, dese hantveste ghesien hebben, 

ende wel hebben gheexaminiert, alze voerscreven es, so 

heb wi onsen seghel ghehanghen ane dit uutscrift om 

bede van der goeder luden van der Goude. Ende dit 

ghesciede dat was des donredaghes op sente Peter ende 

sente Pauwels dach in ’t jaer onsen Heeren dusent drie-

hondert ende vijf ende dertich. 

 

Transcriptie ontleend aan: Oorkondenboek van Holland en 

Zeeland tot 1299, uitg. door A.C.F. Koch en J.G. Kruisheer. 's-

Gravenhage enz. : Martinus Nijhoff enz., 1970- 

1997. Deel 3: 1256-1278 / door J.G. Kruisheer. - 1992  
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Voorts het recht van tolvrijdom; dit recht hield in, 

dat de vorst de inwoners van Gouda beloofde dat 

zij binnen het graafschap Holland geen tolgeld 

hoefden te betalen; vrijstelling van bijna alle be-

lastingen die door de graaf werden geheven; dit 

recht gold alleen voor poorters. 

De rechtspraak werd uitgeoefend door de baljuw 

en de schout en zeven schepenen, die door de 

graaf werden benoemd. Waarschijnlijk deed hij 

dit pas nadat hij de belangrijkste burgers had ge-

raadpleegd. De schepenen vertegenwoordigden 

de burgerij. 

Ook in de rechtspraak ging men de taken verde-

len. Schout en schepenen gingen zich vooral be-

zighouden met ruzies tussen burgers, bijvoor-

beeld over schulden, of een partij rotte vis. 

De belangrijkste strafzaken werden afgehandeld 

door de schepenen met de baljuw, die de heer in 

de stad vertegenwoordigde; zij richtten zich voor-

al op misdaden zoals diefstal en moord. 

Met de groei van de stad nam uiteraard ook het 

aantal administratieve taken toe, vooral op het 

gebied van de financiën en de belastingheffing. In 

de loop van de 14e eeuw werden er burgemees-

ters aangesteld, die de zorg voor het geld en de 

openbare werken op zich namen. In feite vorm-

den zij het dagelijks bestuur. Langzamerhand 

werden de burgemeesters zelfs belangrijker dan 

de schout en schepenen. 

Als de burgemeesters een belangrijke beslissing 

moesten nemen, vroegen zij eerst de burgers om 

advies. Aanvankelijk was dat de hele burgerij, 

maar al snel waren het alleen de rijksten, die men 

belangrijk en wijs genoeg vond voor zo'n gewich-

tige taak. Zo is de vroedschap ontstaan. 

In de 15e eeuw werden nog twee thesauriers 

aangesteld om de taken van de burgemeesters op 

financieel gebied te verlichten. 

De verhouding tussen de heer en de stad moest 

goed zijn, d.w.z. beide partijen moesten er wat 

aan over houden. Het stadsrecht was niet voor 

niets gegeven. De graaf gaf dan ook niet al zijn 

inkomsten weg. 

Gouda was geen slechte keus geweest van Floris 

V. Uit de rekeningen van 1356 en 1357 blijkt, dat 

hij op veel aanspraak kon maken. We noemen 

bijvoorbeeld: 

- inning van het sluisgeld; 

- inkomsten uit het gebruik van de waag; 

- inkomsten uit het veer over de IJssel.  

Een voorbeeld van een strafzaak waarmee de baljuw 

zich bezighield. 

Jan die Quart overgeseit overmits dat hij bij nacht huus-

stodinge gedaen heeft ende oick een vrouwe persoen 

overlast ggdaen heeft ende doe sij dat den gerecht te 

kennen geven soude ende dair off ontboden was, doe 

smeet hij se voir den raethuis dat hair die noes en de 

hair mont bloede. Ten correxie hier na bescreven. Als 

dat hij tusschen dit ende Goude kermisdach naestco-

mende doen en uutgaen sal een bedevaart ten heyligen 

bloede tot Wilsnack ende nyet weder binnen die vrijheit 

vander Goude comen voir die tijt dat hij die voirscreven 

bedevaert gedaan heeft ende goet betoen dairoff ge-

bracht ende dit heeft hij verwillecoirt ende gelooft vol-

comelic te houden op sijn lijff ende een peyn van twin-

tich pont ende der stede kuer. 

[overgeseit = ten laste gelegd; huusstodinge = het ver-

storen van de huisvrede door het huis met geweld en 

gewapend binnen te dringen; Wilsnack = omgeving Ber-

lijn; willecoren = beloven.] 

Dit vonnis is afkomstig uit het Oud-rechterlijk archief 

van Gouda, inventaris nr.176, folio v (crimineel vonnis- 

of correctieboek). 

Een voorbeeld van een verbod op schelden: 

LV. van hoer te scelden.       

Item. alle   vrouwen,   die malcander hoer scelden, sullen verbueren XII sc. 
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Gouda werd van 1308 tot 1356, in opdracht van 

de Hollandse graaf Willem III, bestuurd door zijn 

broer Jan. Na diens dood volgde zijn kleinzoon Jan 

van Blois hem op. Gedurende het bestuur van de-

ze edelman groeide Gouda uit tot een stad met al 

wat macht en aanzien. De laatste heer van Blois 

overleed in 1397. Gouda verviel daarna weer aan 

de graaf van Holland, d.w.z. dat de graaf zelf kon 

bepalen wie hem in Gouda zou vertegenwoordi-

gen. Zo'n vertegenwoordiger heette slotvoogd, 

burggraaf of kastelein. 

Deze heren van Gouda hebben een groot en 

machtig kasteel gebouwd langs de Hollandsche 

IJssel. Met de bouw werd in 1361/ 1362 begon-

nen. Jan van Blois kreeg in 1361 van de stad een 

terrein langs de IJssel met een stuk muur tot aan 

de Haven, waarmee hij kon doen wat hij wilde. 

Zo'n 25 jaar is hij bezig geweest met de bouw en 

inrichting van het kasteel. Om je een idee te ge-

ven wat er zoal in zo'n kasteel te vinden was: een 

grote zaal, kapel, bottelarij, meidenkamers, keu-

ken, kleerzolder, kelders, brouwerij, toren, waak-

huis, poorthuis, enz. 

 

Tijdens de Tachtigjarige Oorlog (de strijd tegen de 

koning van Spanje) kreeg het kasteel een bijzon-

der belangrijke militaire betekenis. Immers wie 

het kasteel in handen had, beheerste ook de stad. 

Er moest voorkomen worden, dat de Spanjaarden 

dat zouden zijn. 

Het stadsbestuur van Gouda was wel heel erg 

waakzaam: zonder toestemming van het opstan-

dige gewestelijke bestuur (dat de rechten had 

overgenomen van de graaf van Holland - koning 

Filips II van Spanje) gaf zij opdracht het kasteel 

maar geheel te slopen (november 1577). 

De reden voor deze waakzaamheid was echter 

niet alleen de dreiging die van de Spanjaarden 

uitging. Op het kasteel zat meestal een vertegen-

woordiger van de graaf van Holland; dit was een 

uitgelezen kans zo'n lastige pottekijker kwijt te 

raken. 

In het tegenwoordige Houtmansplantsoen, achter 

de molen, zijn nog de laatste resten te zien van 

een kasteeltoren. Deze toren is pas in 1808 ge-

sloopt. Het kasteel komt nog regelmatig in het 

nieuws door de onderaardse gangen die onder 

het gebied van het kasteel lopen. 

2.2.  Het kasteel 

't Kasteel van ter Goude 

Door een onbekende tekenaar in 1728 

vervaardigd  
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Hiernaast een foto van een in 1981 herontdekte gang. Ver-

moedelijk deed deze gang dienst als vluchtgang naar de IJssel.  

2.3.  Het stadhuis 

Het huidige stadhuis is gebouwd in de jaren 1447-

1450. De bouwgrond had men van de heer ge-

kocht. De plek voldeed zeer goed met betrekking 

tot de eisen van brandveiligheid. Toch waren er 

ook nadelen; het was een drassig terrein. Hoewel 

men al in 1444 begonnen was met de drainage 

van het veld bleef het toch een te zachte onder-

grond, zodat al vrij snel na de bouw de eerste res-

tauratie moest plaatsvinden. 

Het stadhuis is vooral bekend geworden vanwege 

zijn gotische voorgevel. Dit is in Noord-Nederland 

vrij uniek. De tegenwoordige trouwzaal was vroe-

ger de vergaderkamer van de burgemeesters en 

schepenen. Van het interieur van het stadhuis zijn 

vooral de wandtapijten beroemd. De eerste tapij-

ten die de muren van het stadhuis sierden be-

staan niet meer. In de 16e eeuw werden nieuwe 

besteld in Leiden. De patronen hiervoor zijn ge-

maakt door Dirk Crabeth. Alleen van de tapijten 

in de trouwzaal kan met zekerheid worden ge-

zegd, dat ze oorspronkelijk uit Gouda stammen. 

Deze werden in 1642 aangebracht en waren ver-

vaardigd door David Ruffelaar.  

2.4.  Verdedigingswerken 

Verdediging was een zeer belangrijke zaak. De 

kooplieden e hun goederen vormden immers een 

aantrekkelijke prooi. Het eerste openbare werk 

dat een stad ondernam was dan ook vaak de 

bouw van muren en bolwerken. De uitgaven van 

dit soort werken drukten zwaar op de stedelijke 

financiën. In vele steden werd een van de boeten, 

die de stedelijke rechtbank oplegde, besteed "ad 

opus castri", dat wil zeggen voor de bouw van de 

muren. De kanteelrand boven het stadswapen 

van veel steden bewijst hoe belangrijk men die 

versterking vond. 

Het stadsrecht van Gouda maakte het mogelijk 

dat er met de omwalling kon worden begonnen. 

Gedurende de 14e eeuw bestonden deze werken 

uit de singelgrachten, aarden wallen en/of palis-

saden en waarschijnlijk al poorten. Pas na 1450 

was bijna de hele stadsmuur van steen.  
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De Kleiwegspoort in 1843 (detail). 

Tekening C.W. Mieling, litho H.H. Vetter 

Eeuwenlang blijft men veranderen, verstevigen 

en natuurlijk onderhoud verrichten. De hoofd-

poorten waren door middel van bruggen verbon-

den met de belangrijkste wegen. Deze poorten 

waren: Tiendewegspoort, de Potterspoort aan het 

eind van de Hoge Gouwe (potter = pottenbakker; 

dit beroep leverde nogal wat brandgevaar op en 

moest daarom wat verder van de bebouwing be-

oefend worden), Kleiwegspoort, Dijkspoort (aan 

het westeinde bij de Veerstal, nu Uniqema / 

Schielands Hoge Zeedijk) en verder aan de IJssel-

zijde de Veerstalpoort en de Tolpoort. 

Daarnaast waren er tal van kleine poorten die een 

rol speelden bij de verdediging van de stad. Deze 

kwamen uit op de buitenvesten. Er waren ook 

nog torens, die voor de verdediging dienden. In 

1527 waren het er ongeveer 25. De wallen wer-

den in vredestijd ook gebruikt als lijnbaan voor de 

vele touwslagerijen (scheepvaart) en garenspin-

nerijen (textielnijverheid). De Tiendewegspoort 

werd ook gebruikt als gevangenis tot aan de sloop 

in 1854.  

In de muren waren bogen aangebracht, die in 

vredestijd werden ingericht als woningen. In die 

tijd konden particulieren ook de kleine torens hu-

ren. Ze kregen dan de naam van de huurder, zo-

dat de namen van deze torens nogal eens wijzig-

den. Gouda maakte net als iedere andere stad 

ernst met haar verdediging, maar uit de 

vorige alinea is wel op te maken dat de stad 

eigenlijk niet echt nodig had. Sinds de om-

walling is Gouda nooit belegerd of ingeno-

men.  

De Tiendewegspoort vanaf de Blekerssingel 

gezien. 

G.J. Verspuy , olieverf op doek, 1858 

(Museum Gouda) 
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Zoals je weet probeerde men elkaar in de gilden 

zoveel mogelijk te steunen en te beschermen te-

gen concurrentie van buiten de stad. In de mid-

deleeuwen had de plaatselijke overheid het recht 

om toezicht uit te oefenen op de verschillende 

beroepen en op de verkoop van producten. Dit 

toezicht kon het best gebeuren door mensen die 

eenzelfde beroep uitoefenden te verenigen in 

vakgroepen onder controle van het stadsbestuur. 

De gilden richtten al vroeg het verzoek tot de 

overheid het lidmaatschap voor iedereen die hun 

bedrijf wenste uit te oefenen verplicht te stellen. 

Ieder gilde had dus het recht de uitoefening van 

het beroep, waarvoor ze ingesteld waren, voor 

hun leden te reserveren. Maar de overheid kon de 

burgers beschermen tegen knoeierijen en verval-

singen door de fabricage te regelen en toezicht op 

de verkoop te houden. 

Ieder gilde koos een beschermheilige, liefst ie-

mand die iets met het vak te maken had, bijvoor-

beeld timmerlieden kozen St.Jozef als bescherm-

heilige en visverkopers St.Petrus. Vele gilden had-

den een altaar in de St.-Janskerk en sommige had-

den zelfs een eigen kapel, waar zij hun heilige 

konden aanbidden. Het bestuur van het gilde be-

stond uit een overman en twee dekens. De magi-

straat (stadsbestuur) benoemde hen uit een voor-

dracht van het oude bestuur of een ledenvergade-

ring. 

2.5. Middelen van bestaan, ambachtsgilden  

Bierbrouwerij 

Gouda had zijn bloei in de middeleeuwen voor 

een groot deel te danken aan de bierbrouwerijen. 

Tussen ca. 1440 en 1480 bereikten de bierproduc-

tie en de export van dit bier o.a. naar Vlaanderen 

haar hoogtepunt. De opkomst van de bierbrou-

werij moet ca. 1350 hebben plaatsgevonden. 

Gouda produceerde rond 1500 ca. negen tot tien 

maal zoveel bier als door de inwoners werd ge-

dronken. De uitvoer moet toen al zo'n 15 miljoen 

liter hebben bedragen. Hoe belangrijk de biernij-

verheid was, blijkt uit het feit, dat in 1514 - beslist 

geen topjaar - de bieraccijns 40% van de totale 

stadsinkomsten leverde. De brouwerijen waren 

niet alleen voor Gouda belangrijk. Vele steden 

brouwden bier, aangezien de middeleeuwse 

mens veel bier dronk, onder andere ter vervan-

ging van water dat in veel steden al vervuild was, 

omdat het een gezonde drank was en omdat veel 

vrije dagen en feesten (denk aan gildefeesten, 

heiligendagen) de bierconsumptie verhoogden. 

Bedenk daarbij dat koffie, thee, jenever, limonade 

en dergelijke nog niet bestonden. Nu zou je je 

kunnen afvragen waarom juist Gouda zo aantrek-

kelijk was voor het vestigen van bierbrouwerijen. 

Een aantal factoren die de biernijverheid bevor-

derden waren:  

1. Gouda is gelegen aan de rivieren Gouwe en IJs-

sel, d.w.z. aan de drukke noord-zuid scheepvaart-

route van Rotterdam naar Amsterdam.  

2. Net als in de andere steden kwamen er veel 

mensen in de stad wonen, waardoor er veel ar-

beidskrachten waren en daardoor waren de lonen 

vrij laag. 

3. In de vrij belangrijke, en voor die tijd vrij grote 

stad Gouda, was voldoende geld te leen voor 

brouwers om een bedrijf te beginnen.  

4. Het water van de Hollandsche IJssel moet in de 

middeleeuwen zuiver en zoet zijn geweest; de 

kwaliteit van het bier was te danken aan het uit-

stekende IJsselwater.  

5. Er waren in en rond Gouda voldoende schip-

pers en scheepswerven.  

6. Aanwezigheid van turf (brandstof) in de directe 

omgeving van Gouda.  



18                                                                                                                                                                                                      Gouda in de middeleeuwen  

 

Een keur betreffende het brouwen van bier. 

1. Voirt so doet men gebieden, dat nyemant voirtan, wie 

hy sy, geen bier mit kommen noch mit cruycken of 

diergheliken halen en moeten in de voirpoort vant hoff 

of uut enige scepen, up die boeten ende correxie van der 

stede, ende hierof sal den heer een ygelic mogen an-

spreken up horen eedt, ende so wie den eedt niet doen 

en wil binnen spannen vierscaer, die sal verwonnen we-

sen van de voirsz. boeten. 

2. Voirt doet men gebieden, dat geen tapper noch tap-

ster, wairt of wairdinnen of die bier vercopen om gelt 

anders in hair bier en doen noch doen doen of hoet ge-

noemt mach wesen in eniger manieren, dan alleen tbier 

te tappen ende te vercopen alsoet van den brouwer ge-

hailt is ende gebrouwen is upter stede kuere, upte boe-

ten van van elke tonne te verbueren drie pont, half den 

heer, half de stede. Ende den heer sal hierof en ygelic an 

mogen spreken up sijn eedt ende wie den eedt niet en 

dede binnen spannen vierscaer, die sal verwonnen we-

sen van de voirsz. boeten. 

De geografische ligging was toch wel de belang-

rijkste factor. Het vervoer over lange afstanden 

was per schip veel sneller en goedkoper dan over 

land. Daardoor was het mogelijk dat Gouda de 

grondstoffen (granen) van ver kon aanvoeren 

(bijvoorbeeld de Zuidelijke Nederlanden) en het 

bier ook naar verre streken kon exporteren tegen 

een concurrerende prijs. Voorts bezat Gouda het 

voordeel van tolvrijdom en was het niet verplicht 

goederen in Dordrecht ter markt te brengen 

(Dordrecht bezat namelijk het stapelrecht). Gou-

da verkocht zijn bier in heel Nederland, in Vlaan-

deren en in Engeland. De export naar Vlaanderen 

was het belangrijkst. De Vlamingen waardeerden 

de vreemde bieren zeer. Hoe belangrijk de Vlaam-

se afzetmarkt voor Gouda was blijkt uit het feit, 

dat Goudse stadsbestuurders regelmatig reizen 

naar Vlaanderen ondernamen om hun waar aan 

te prijzen. Zeker is dat de Vlamingen van de Gou-

wenaars verwachtten, dat zij in ruil voor de afzet 

van hun bier, graan uit Vlaanderen meenamen. 

In de 16e eeuw begon de achteruitgang, die door 

toedoen van de Tachtigjarige Oorlog werd ver-

sneld. 

Oorzaken van de achteruitgang: 

1. de steden die dichter bij Vlaanderen lagen, zo-

als Rotterdam, konden i.v.m. de aanvoer van 

grondstoffen en de export van bier goedkoper 

werken en zodoende Gouda beconcurreren; 

2. Vlaamse brouwers oefenden druk uit op hun 

overheid om de import van vreemd bier tegen te 

gaan; 

3. omstreeks 1500 veranderden de drinkgewoon-

ten, o.a. door de opkomst van de jeneverstokerij-

en; 

4. De Tachtigjarige Oorlog belemmerde de invoer 

van grondstoffen en de export van het bier; 

5. de keuren belemmerden de ontwikkeling van 

nieuwe productiemethoden.  

De Brouwer  

Een afbeelding uit: Spiegel van het menselyk 

bedrijf door Jan en Kasper Luiken, Amsterdam, 

1767  



   Gouda in de middeleeuwen                                                                                                                                                                                                     19 

 

In de stadsrekening van 1447 

kont een post voor omtrent een 

reis naar Vlaanderen in verband 

met het bier. 

Item gereyst Heynric Aelbrechts-

soen, burgermeester, Ghijsbrecht 

Hagen, scepen, Jan Willemssoen 

ende Floris Mynne mit twee 

knechten tot Andwerpen om van der brouwerieën te 

spreken mit der stede van Antwerpen bij goetduncken 

onsser vroetscap ende waeren uut VI dagen ende ver-

teert mit cost, mit knapenloen, mit wagenhuer ende 

mit sciphuer gins ende weder: iii £  xii sc. v d. groten 

(Vlaams) comt tezamen ...  

Oud-archief Gouda, inventaris nr.1130 folio 8v 

Natuurlijk vormden de brouwers ook een gilde. 

Vooral omdat de brouwerij zeer belangrijk was 

voor de inkomsten van de stad, maakte het stads-

bestuur al gauw keuren voor deze nijverheid. Hier 

zie je een samenvatting van de oudst bekende 

Goudse brouwerskeur, die van 20 april 1366:  

1.  Wie wil brouwen mag dat doen tweemaal per 

week. 

2.   Ieder brouwsel zal bestaan uit dertien vaten 

(het was dus zwaar bier). 

3.   Daartoe zal hij verbrouwen: 45 schepel 

"goids" bavermout en 9 schepel "goids" tarwe-

mout 

4.   Twee "wittachtighen" mannen, onder ede 

staande, zullen het gewicht controleren; ook de 

brouwers zweren "ten heylighen" de juiste sa-

menstelling te zullen verbrouwen. 

5.   Wordt geconstateerd dat zij anders brouwen, 

dan is de boete één pond, te verdelen over de 

heren van bet gerecht, de controleurs en de stad. 

Bovendien mag de betrapte een maand lang niet 

brouwen; doet hij dat toch, dan mag hij een jaar 

niet brouwen. 

6.  Niemand die niet de eed heeft afgelegd, mag 

brouwen. 

7.   Als de vraag naar bier groot zou worden en 

het voor de stad voordelig zou zijn, dan mag, 

wanneer de heer van de stad (Jan van Blois) en de 

stad zelve het goedkeuren, driemaal per week 

worden gebrouwen. 

Zo'n keur hield zich bezig met de kwaliteit, hoe-

veelheid van het te brouwen bier, alsmede een 

eerlijke inkomensverdeling en het maximum aan-

tal brouwers. Een opvallende bepaling uit een 

keur is, dat iemand die teveel bier exporteerde, 

en dus te veel verdiende, een gedeelte van die 

winst moest afstaan aan andere brouwers uit de-

zelfde stad. De overheid bemoeide zich dus met 

een rechtvaardige inkomensverdeling en het pas-

te volkomen in het streven van de overheid voor 

allen de grootst mogelijke bescherming en de 

grootst mogelijke gelijkheid te verzekeren. 

Vaak kreeg een brouwer van de stad waarnaar hij 

uitvoerde het alleenrecht (monopolie) om bier te 

leveren. Meestal gold zo'n monopolie voor een 

jaar en moest hij zich dan verplichten regelmatig 

bier te leveren. Als hij zich aan afspraken hield, 

had hij geen last van concurrenten. 
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Lakennijverheid 

Vlaanderen en Brabant waren de centra van la-

kennijverheid in Europa (producten van wollen 

stoffen). In Gouda is deze nijverheid nooit zo be-

langrijk geworden als de biernijverheid, maar zij 

was toch ook niet onbelangrijk. Aan het eind van 

de 14e eeuw begon de lakennijverheid zich te 

ontplooien. Rond die tijd probeerde men de kwa-

liteit van het laken te verbeteren, het stadsbe-

stuur trad daarbij stimulerend op. Voordat men 

een goede kwaliteit laken had kwam er nog wel 

het een en  ander kijken. Zo werd door drapeniers 

in een stapelplaats, bijvoorbeeld Calais of Gent, 

bij voorkeur Engelse wol gekocht, omdat dit de 

beste kwaliteit was en men zich in Gouda had ge-

specialiseerd in het produceren van een goede 

kwaliteit  laken, de zogenaamde puiken.  Op de 

kwaliteit werd zorgvuldig gelet. Dat blijkt uit het 

geval Geerte Scilders, die slechte kwaliteit wol de 

stad in smokkelde en veroordeeld werd-tot een 

bedevaart naar het Mariabeeld van 's-

Gravesande. 

Na aankomst werd de wol gesorteerd, gewassen 

en daarna geverfd. De ververs mochten niet spoe-

len in de stadsgrachten om de brouwers niet te 

benadelen. 

Daarna volgde: kammen, spinnen, haspelen en 

spoelen. Dan begon het weven. Om de stof een 

viltachtig uiterlijk te geven werd het gevold in de 

volkom, waarin het laken met warm water en uri-

ne enige uren met de voeten werd gekneed. 

Daarna geruwd met kaardedistels en dan ver-

voerd naar de lakenramen, waar de lakens wer-

den gerekt  – ze waren door het vollen gekrom-

pen — én gedroogd. Vervolgens ging het naar de 

droogscheerder voor het bijscheren van de haar-

tjes en de uitreder, die zorgde voor het glanzen, 

persen en het vouwen van het laken. Nu was het 

klaar voor de verkoop door de wantsnijders, die 

hun stalletjes in de lakenhal of het wanthuis had-

den, sinds 1399 waarschijnlijk in het stadhuis. 

Uit de lange bewerking met veel verschillende 

productiefasen kun je wel opmaken, dat laken 

een luxe-artikel was, waardoor het aantrekkelijk 

was om het te verhandelen. Daarom wilde Gouda 

zo graag de kwaliteit verbeteren. In de bloeiperio-

de van de lakennijverheid in Gouda werden onge-

veer 2000 stukken laken per jaar geproduceerd. 

Dit was ongeveer 10% van de Leidse productie 

(Leiden was dé lakenstad van Holland).  

Na 1530 ging het met de draperie bergafwaarts. 

Verlies van afzet door Engelse concurrentie en 

uitvoerbeperkingen, omdat de Engelsen de wol 

zelf gingen verwerken. Daarom kocht men wel 

eens Spaanse wol. Op allerlei manieren probeer-

den de stadsbestuurders de lakennijverheid te 

redden: zij haalden vaklieden uit andere steden 

en gaven die dan bijvoorbeeld vrijstelling van 

plaatselijke belastingen. 

Het vonnis tegen Geerte Scilders, nu nog te vinden in het criminele vonnis- of correctieboek van het archief. 

Oud-rechterlijke archief, Inventaris nr. 176, folio 306v 

Alzoe Geerte Scilders jegens die ordonanciën van den draperiën ende keure van den stede gedaen heeft, te weten 

lijstwolle (= slechte kwaliteit wol) in den stede te brengen. Dairomme dieselfde groettelijcken misdaen heeft jegens 

die pollicie ende neringe van den stede ende draperiën, 'twelke alzoe ons niet en staet te gedoegen ende te lijden 

sonder daerof groettelicken gecorrigeert te zijne. Soe sal die voorsijde Geert die ingebrachte wolIe verbeuren ende 

dairenboven een bevaert tot 's-Gravensande binnen veertien dagen moeten volbrengen. 

 

Voirt doet men gebieden, dat nyement geen vreemde wolle van buyten der stede in en moet brengen om alhier ge-

kemmet ende gesponnen te worden, up die verbuernisse van die wolle. 

Keur tegen het invoeren van vreemde wol. De keur kont voor in het eerste keurboek 1488-1495. 
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Kloosters 

Een van de doelstellingen van de kerk 

was de armoede door liefdadigheid te 

verlichten. De rijken moesten daarbij 

helpen; de kloosters gaven het goede 

voorbeeld. Op het platteland werden 

de overschotten van de oogst—als die 

er waren—opgeslagen om in tijden 

van nood uitgedeeld te worden. Na-

dat in de steden het inwonertal was 

toegenomen, gingen de geestelijken 

zich ook bezighouden met de mensen 

die daar woonden. Zoals bijvoorbeeld 

in de Godshuizen waar zij de verzor-

ging van zieken en ouderen op zich 

namen en waarvoor de rijke burgers 

het geld leverden. 

 

De meeste kloosters zijn in Gouda 

sinds het eind van de 14e eeuw ge-

bouwd. Er waren aparte mannen- en 

vrouwenkloosters.  

Het oudste vrouwenklooster was het Margare-

taklooster (hoek Spieringstraat / Patersteeg). In 

1386 stichtte een voorname vrouw, Machteld 

Cosijns, met enige meisjes een leefgemeenschap 

in een huis in de Hofstraat (Spieringstraat) om 

gezamenlijk een godvruchtig leven te leiden. Der-

tien jaar later is het een klooster geworden. Over 

de stichteres van het Margareta-klooster, Mach-

teld Cosijns, geeft  de 18e-eeuwse stadshistorie-

schrijver Walvis wat achtergrondinformatie. (Hij 

baseerde zich natuurlijk ook op oudere geschied-

schrijvers.).   “Voorts weten we dat Machteld ge-

huwd was met een voorname heer Dirc Cosijns, 

een gunsteling van Graaf Jan van Blois, want hij 

kreeg - evenals de pastoor - jaarlijks als geschenk 

twee reigers.” We weten niet hoe haar man te-

genover haar idealen heeft gestaan, maar wel, 

dat zij aalmoezen aan de armen uitdeelde en 

voorts dat zij zonder dat haar man het wist - in 

een oud kleed gehuld - als een bedelares de om-

geving van Gouda afreisde, om geld te verzame-

len voor haar stichting. 

Het oudste mannenklooster was dat van de Celle-

broeders "Emmaus", dat nu nog in gerestaureer-

de staat te vinden is op de Groeneweg. 

Zij hielden zich vooral bezig met het verplegen 

van pestlijders en het begraven van de doden.  

Een zeer bekende verschijning in de middeleeuw-

se steden waren de zogenaamde bedelmonniken. 

Zij vonden absolute armoede het kenmerk van 

echte gehoorzaamheid aan God. Zij moesten le-

ven van bijeen gebedelde giften. Vooral door het 

preken onder de stadsbevolking zijn zij bekend 

geworden. Een belangrijke bedelorde was die van 

de Minderbroeders.  

Kloosters en de kerk 

De zogenoemde "kloosterkaart" van de Hollandse cartograaf Jacob van De          

venter, circa 1559. Deze kaart brengt alleen de voornaamste gebouwen en ver-

sterkingen in beeld. (Hij werd vervaardigd voor militaire doeleinden.)  
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Het Agnietenklcoster te Gouda. De 

tekening is gemaakt door Jacobus 

Stellingwerf (1667-1727) naar een 

verloren gegaan origineel (mogelijk 

de plattegrond uit 1585 — zie blz. 8). 

We nemen aan dat er in 1272 al een kerk(je) was. 

De bouw van de St.-Janskerk werd voor het eerst 

vermeld in 1336. Tijdens de twee grote stadsbran-

den ging de kerk in vlammen op. De eerste keer 

(1361) werd de herbouw van de kerk onder ande-

re gefinancierd uit de opbrengst van het gekapte 

bos ten westen van Gouda (nu de wijk Korte Ak-

keren). 

Maar nog geen 30 jaar later bestonden er al plan-

nen voor nieuwbouw wegens grote bouwvallig-

heid. De nieuwe kerk werd in 1413 ingewijd. Deze 

keer werd er geld verstrekt door het stadsbe-

stuur. De opbrengst van de vleesaccijns werd voor 

dit goede doel bestemd. 

De tweede stadsbrand (1438) verwoestte de pas 

herbouwde kerk. De nieuwe kerk, die aanzienlijk 

groter was dan de vorige en die in 1443 klaar was, 

omvatte al een deel van de huidige kerk. Tot 1510 

bleef men voortbouwen en toen had de kerk haar 

huidige omvang bereikt. Doordat die kerk al vrij 

groot was, kon men er vele altaren in kwijt; vóór 

1573 waren er zo'n vijftig, waarvan de meeste ge-

bruikt werden door de gilden.  

In 1552 werd de St.-Janskerk weer door een ramp 

getroffen. Tijdens een zware storm met onweer 

sloeg de bliksem in de torenspits. De brandende 

torenspits deed ook de rest van het gebouw vlam 

vatten. Op de buitenmuur na verbrandde de hele 

kerk. Alleen het kerkzilver, delen van de inventaris 

en het archief wist men te redden. Na het puinrui-

men begon men onmiddellijk met het zoeken van 

gulle gevers om weer te gaan herbouwen. Het 

eigen geld van de kerk werd gebruikt en men ging 

collecteren. 

Ook het stadsbestuur droeg weer bij door de 

steenboeten beschikbaar te stellen. Steenboeten 

waren een straf voor overtredingen in de vorm 

van het gedwongen leveren van stenen aan de 

stad. De spectaculairste vorm van financiering 

was echter het houden van loterijen (in 1563 wer-

den er 12.000 loten verkocht!). 

De kerk van voor 1552 had ongetwijfeld al ge-

brandschilderde glazen bezeten, maar de nieuwe 

bouw van de kerk was aanleiding tot het laten 

maken van de huidige wereldberoemde Goudse 

glazen, waarbij met name de gebroeders Dirk en 

Wouter Crabeth als kunstenaars genoemd moe-

ten worden. Het eerste glas, ontworpen door 

Dirk, werd geschonken door de bisschop van 

Utrecht.  

De meeste beelden en altaren zijn in de onrustige 

tijden van de opstand tegen Spanje, toen de 

rooms-katholieke eredienst verboden werd, uit 

de kerk verwijderd. 

De kerk 



   Gouda in de middeleeuwen                                                                                                                                                                                                     23 

 

Een manier om de kosten die voortvloeiden uit de bouw van grote kerken te drukken, vormden de zoge-

noemde steenboeten. Hieronder een voorbeeld van een steenboete. 

Joost Pier Schilt geordonneert voor zijn corrextie dat hij binnen daechs sonneschijn gebannen sal gaen uuyt deser 

stede ende vrijdomme van dyen ende daer niet weder inne comen tenzij hij eerst ende alvooren gedaen sal hebben 

een bedevaert ten hoogen Rome ende verschocht (= bezocht) Sinte Pieter ende Pouwels. Daervan brengende be-

hoorlick betooch ende daarenboven betaelt sal hebben vijftich duysent steens, elk duysent tot thien stuivers. T’ ap-

plyceren d'een helft tot proufijt van den officier ende d’ander helft tot prouffijt van de kercke. 

Oud-rechterlijk archief inv.nr. 176 folio 272v/273r. 

St.-Janskerk te Gouda. Origineel 

afkomstig uit: I.Walvis, Beschrijving 

der stad Gouda (Leiden, 1714). 

2.7.  Armen- en ziekenzorg  

In 1391 verklaarde Willem Sonderdanck, een rijke 

Gouwenaar, dat hij een deel van zijn vermogen 

bestemde voor het uitdelen van voedsel en kle-

ding aan de armen van Gouda in de naam van de 

Heilige Geest. Meester Willem Sonderdanck was 

de lijfarts van de graven van Blois. De mensen die 

belast waren met de uitdelingen werden Heilige 

Geestmeesters genoemd. Zij bemoeiden zich ook 

met het welzijn van de gevangenen, het belonen 

van schoolmeesters, de klerken en de koster en 

zij moesten zorgen dat er een toegewijde priester 

was. 

In de kerk werd een collectebus geplaatst om geld 

in te zamelen, zodat deze liefdadigheid ook be-

taald kon worden. De Heilige Geestmeesters wer-

den de armenmeesters bij uitstek. De stichting 

die Willem Sonderdanck oprichtte werd snel po-

pulair. Veel rijke Gouwenaars lieten op dezelfde 

manier een deel van hun vermogen aan de armen 

na. Er kon zelfs een Heilige Geesthuis worden ge-

bouwd, dat onderdak bood aan arme mensen. 

Voor datzelfde doel stelden sommige Gouwe-

naars gebouwen of gedeelten van gebouwen ter 

beschikking aan de Heilige Geestmeesters. 

Op de Groeneweg, naast Huize Groeneweg, lag 

het oude Heilige Geesterf met 16 huisjes en daar-

naast het nieuwe Heilige Geesterf met 19 huisjes. 

Uit een aanvulling op het reglement door het 

stadsbestuur blijkt, dat de Heilige Geestmeesters 

zich ook bezighielden met de verzorging van von-

delingen en wezen.   
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Uiteindelijk leidde dit tot de verpleging van men-

sen in het Heilige Geesthuis, een taak die andere 

taken van de meesters op den duur ging over-

vleugelen. Zij moesten ook bijhouden wie er be-

deeld werd. Dat was belangrijk, want als een be-

deelde kinderloos stierf, hadden de Heilige Geest-

meesters recht op de erfenis (die ongetwijfeld 

niet erg hoog zal zijn geweest). 

Kinderen die ouder waren dan tien jaar werden 

niet opgenomen. De wezen bleven in het huis zo-

lang de regenten vonden dat dat moest. In 1562 

werd het voor kinderen moeilijker om in het Heili-

ge Geesthuis opgenomen te worden, omdat toen 

bepaald werd dat de ouders minstens zeven jaar 

poorters van de stad geweest moesten zijn. 

Eenmaal per maand werd aan de zieken in het 

Gasthuis, de gevangenen en de armen wijn uitge-

deeld. Dit kon worden betaald omdat de Heilige 

Geestmeesters behalve via de collectebus en 

schenkingen ook nog inkomsten hadden uit het 

bezit van huizen in de stad. 

 

Het St.-Catharinagasthuis 

Het is niet goed na te gaan wanneer het gasthuis 

in Gouda is ontstaan, want in het gemeente-

archief tis geen enkel stuk uit de 13e eeuw te vin-

den. 

Vermoedelijk is het vrij snel na de verlening van 

het stadsrecht gebeurd en heeft de kerk direct of 

indirect te maken gehad met de stichting van dit 

huis, want–zoals je weet -was het vooral de kerk 

die zich bekommerde om de zwakkeren. Het be-

stuur van het gasthuis werd gecontroleerd door 

het stadsbestuur. 

Zoals overal elders was het gasthuis oorspronke-

lijk alleen bedoeld voor "passanten", dat wil zeg-

gen rondtrekkende reizigers, meestal vrij arm, die 

zonder slechte bedoelingen te koesteren langs 's 

heren wegen banjerden en in de gasthuizen een 

toevluchtsoord hadden. In de 13e eeuw was het 

de gewoonte een aantal bedden af te staan aan 

zieken en gebrekkige ouden van dagen, die door 

de Heilige Geestmeesters werden verzorgd. De 

rijkere mensen werden thuis of door familieleden 

verpleegd. Door zeer veel schenkingen van lande-

rijen, huizen e.d. kon het gasthuis worden uitge-

breid. Aan het gasthuis was de gasthuiskapel ge-

bouwd. In deze kapel was een altaar gewijd aan 

St.Catharina, beschermheilige van het gasthuis. 

Voor de allerarmste bedelaars en landlopers had 

het gasthuis slaapgelegenheid ingericht in de 

"Baayert", een primitief verblijf, dat uit twee za-

len bestond. Mannen en vrouwen werden afzon-

derlijk ondergebracht. Later verplaatste men de 

vrouwenafdeling naar het Noodgodshuis (hoek 

Westhaven / Korte Noodgodsstraat) om beter de 

vrede en de tucht te kunnen handhaven. Het kon 

soms zodanig uit de hand lopen, dat schout en 

rakkers moesten ingrijpen. 

Behalve passanten, zieken en gebrekkige ouden 

van dagen vonden ook zogenaamde proveniers 

onderdak in het gasthuis. Dit waren mensen die 

zich tegen betaling van een bepaald bedrag in-

kochten in het gasthuis. 

Keur uit het derde vroedschapsboek 1559-1572. 

XXI. Gasthuis, Heiligeesthuys. Hoe in staat te hou-

den. (1565 augustus 14) 

Ten daghe als vooren zijn gecommitteert bij de 

gemeen vroetschap deser stede die burgemeesters 

ende eenighe van den ouden derzelver vroetschap, 

die zij daarover zullen roupen, omme te ramen en-

de adviseren zekere goede bequame middelen en-

de concepten ten eynde den incoempst ende het 

welvaren van ‘t gasthuys ende Heylich-gheesthuys 

niet verloren ende te ruyne en gaet. 
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S. Katarina Gasthuis tot Gouda.  

De tekening is gemaakt door Jacobus 

Stellingwerf (1667-1727) naar een ver-

loren gegaan origineel (uit 1585?). 
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Voorts zijn diverse archiefstukken geraadpleegd uit het oud-archief van de gemeente Gouda en het oud-

rechterlijk archief, aantekeningen van diverse (amateur) historici berustende bij het streekarchief Midden

-Holland en aantekeningen gemaakt door medewerkers van de archiefdienst bij de voorbereiding van ten-

toonstellingen. 
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chief Midden-Holland en de collectie prenten van het Museum Gouda.  


