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INLEIDING
Voor de bisschoppen van Utrecnt, de graven van Holland en
de graven van Gelre, was het grensgebied ·van hun territoria
met dat van een andere feodale machthebber, de· inzet van
v�el onderling gevoerde oorlogen. Door strijd en veroverin
gen probeerden ze hun gebied•uit te breiden en hun macht
te vergroten. Het gevolg van deze strijd was dat in het
grensgebied talloze kastelen werden gebouwd, waarbij (soms)
een stadje werd gesticht. Slechts enkele kastelen zijn
nu nog overgebleven (Woerden, Den Ham, rfontfoort) en herin
neren aan deze machtsstrijd. De bij de kastelen gestichte
stadjes bestaan,op een na ('t Gein),nog en zijn kleine ver
z'orgende centra gebleven of uitgegroeid tot middelgrote
·steden met een regionaal verzorgende functie·en wat industrie.nn
In'dit referaat zal getracht worden te verklaren waarom,nn
in aanvulling op het bovenstaande, in.dit gebied zoveelnn
stedestichtingen hebQen plaatsgevonden en waarom zovelenn
van deze gestichte steden niet meer zijn geworden dan dor pon met steedse allures in de.binnenstad. Dat een stedestichting mislukt is, kunnen we concluderen uit de achternn
gebleven ontwikkeling in de eeuwen na de stichting.nn
Hiermee is al aangegeven, dater sprake is van een tweede
ling van de stof:nn
- de stedestichtingennn
- de óntwikkeling tot het einde 'der miadolecuwen van denn
stedennn

Een ander gevolg van de concurrentiestrijd is de politieke
De Krimpenerwaard,
verbrokkeling van het ri vierengebied.
.nn
.de Alblasserwaard en de Vijfherenlanden 'óehoren tot Zuid
Holland; de lopikerwaard is Utrechts; de }\Teder-Betuwe en
Tielerwaard zijn Gelders. Op het kaartje (fig. 1) is aan
gegeven over welke steden geschreven zal worden. Een groot
aantal ervan is pelegen lanr�s rivieren: Lek, Linge, Nerwe
de en Hollandse IJ,ssel. Ze zijn vertegenwoordigers van. een
bepaald type stedelijke nederzetting: de grachten- of wa
terstad, de stad van de lage landen (Visser, 1964, p.2) •

•
- 3 -

Omdat we alleen de stadjes op het grensgebied van Holland,

..

Utrecht en Gelderland en de steden waarvan hun gesc.uiedenis nauw verweven is met deze stadjes (Woerden, l'iontfoort
en Oudewater) bestude:ren, zijn de gestichte sted.en ten
noorden van de stad Utrecht bL1.i ten beschouwing gelaten.

In _het eerste hoofdstuk wordt een kort overzicht gegeven
van de diverse onstaanswifzen-· van de Nederlandse steden:
uit een pr�-stedelijke kern, uit een reeds bestaand dorp
·of door een welbewuste stedestichting van een.elandsheer.ee
Of deze s.tichtingen, vaak bij een ka1:1tfiel 1 soms een zoge
naamde __ "creatie ex nihilo" (�Tappe Alb13,,rts, 1977, p 87), nuee
altijd zo succesvol waren, blijk't uit de cfäarop volfendeee
hoofdstukken. Wat de oorzaken vin het mislukken·vandeee
stichting zijn en welke stndjes;_ we als een misl1pê'te stede
stichting hlnnen beschouwen, §)ta�t beschreven ii.l hoofdstuk'ee
twee. In het daarop volgendelhoofdshl :zijn de �tîe1 ( ged�el
telijk) geeJ_aagde stichtingen beschreven. Tenslotte �ft�gee
ik h�l ook .nog uit het vootafgaande ehige concl-µt•ics teee
trokken.ee
�

.·.•l·-

Gé.zien de· beperkte omvang, van dit rqfe�nat is geenszins
ge:�ttr_e��fd naar vollèdigh�'.id bthj de besêhrijvirig van deee

geschiedenis van de steden.ee

Maarssen1. april 1978 •
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HET ONTSTAAT! DER STEDEN IN DE NüORDEL:i=,TKE NBDERLAtillEN
Behoudens oen enkele hanC.elsnederzetting uit een vroegere
priode:is de opkomst van de steden in de }Toordelijke Neder
landen. pas in de latere middeleeuwen op gang gekomen.
Voor.deze opkomst van de middeleeuwse stadscultuur zijn
een drietal gebeurtenissen v.an de tiende tot de twaalfde
eeuw van groot belang:
- een poii tieke f:- .ctor : na het uiteenvnllen van het Karo
lingi�_che rijk vormen zich uiteindclijk het ·]'ranse en ..ee
het Duitse rijk, bij de laatste is Nederland tenslottG:ee
aangesloten. Voor het erootste deel van ifoderland · zijn+ee
de bisschoppen van Utrecht de vertet-enwoordigcrs van deee
Duitse -keizer. Daarnaast maakt het keizerlijk gezag in:ee
de overige gewesten plaats voor dnt der vazallen (leen
rnannen),.zoals de· graven van Holland en Gelre. In de·ee
twaalfde en dertiende eeuw bereiken zij een erote mate'ee
Yan zelfstandigheid en we zien dat vele steden een rol·ee
gaan spelen in de machtsstrijd tussen de graaf en dionsee
. leenmannen (hoekse en kabeljauwse twisten) en tussen de
vaznllen onderling (Holland·en Gelre versus 't Sticht).
- oen demografische factor: sinds ongeveer 1000 is er eenee
duidelijke bevolkingstoename te constateren, die nood..:,:ee
z�skt tot geconcentreerde bewoning en tot het in gebruikee
nemen van nieuwegronden.ee
- een, economische factor: 0.oor de��e ontginningen kan de···
agrnrische produktie stijgen, mede door verbeterdeee
landbouwtechnieken. Danrdoor is het mogcnlijk dat spe
cialisaties in do h�ndel en nijverheid worden bevorderd.ee
Dit gebeurt vooral geconccnt�eerd in of bij reeds be
staande agglomeraties of het geeft aanleiding tot hetee
stichten van nieuwe steden. Deze niet-agrarische steden
bevolking knn door die verhoogde 2..e:rnrische produktieee
eevocd worden (Kieft, 1969, p.99)
1

1.1 Do steden met een pr6-stedclijke kurn
Wat zijn nu die al bestaande ngglomoratios, wa�rover hier•
boven werd geschreven?
- 6 -

Vo0:r:. ,a'.i. sprake is var� fi'..; :,a u:i.1.ror1T1ing !rn:nt een aantal plaat
sen in î_iiederlc,nd eon zo,e0r1r::mndo pré-stcdelij1:::::e kern, vaak
een burcht, Oi.m versterkte villa, een abdjJ of een bis
schopszetel. Waarom er bij deze kernen oen stad ontstond
is nog eon discussiepunt. Vol1sens do the;orie van Pirenne
zijn do handel en do hm1 delaars de enig·e aktieve ele1wnten
bij de stadswording, volgens Edith Bnnen is er meer sprake
van een samonsmelting vah df:· ac.nwezigo elementen in de
pr�-stedelijko kern en kooplieden, die zich dnnr konde�
·vestigen dRnkzij n.grarische produktieovorschotten (Jnppenn
Alberts., 1977, p.82). Volgens Keuning vindt de eerstenn
ontwikkeling van de steden plo.ats op bnsis van hun func
tie als regionaal markt- oh verzorgingsmiddolpunt. Elkenn
stad heoft,vàlgons hem,een voldoende groot agrarisch omme
land, waardoor zij tot ontwik!rnling k:an komen, wac.rbij hetnn
"obj0ct d'accession 11 (pr6-stedelijke element) geen rol vo.nnn
betekenis.speelt (Keuning, 1966, p.211).
Volgens mij is de meest ,marschijnlijke theorie, dnt denn
meeste steden zowel een region�nl-verzorgende als -stu
wende functie bezc.ten, waarbij soms oen van de twoe func•nties overheerste a.fhankeli,jk van de ligging �en opzichtenn
·vr:m de handelswecen ( zie ook: Harten. 1972, p. 85).nn
De steden waarover hier gesproken wordt, kan men schikkennn
onder de "gegroeide" steden. Zij hebben zich langzno.mnn
ontwikkeld door het vrije spel van economische, politiekenn
en milit�ire factoren tot ommuurde plaatsen met eigennn
rech�s- en bcstuursin1:;1tcllingen, waarbij een bQgin ofnn
stichtingsdatum niet is te geven. Dit knn soms wel hij denn
volgende groep steden.nn
1.2

De gestichte stedennn

Bij de door landsheren of andere adellijke heren gestichtenn
steden spelen andere fnctoren uen rol dc.n bij de boven
stnnnde cate�orie steden. Zij fleRn tot stichting overnn
mot als doel:nn
a.nnde schatkist te spekken door verhoogde inkomsten uit:nn
tollen, belastingen en bo6ten.nn
b.nnsteun te vinden bij hun expnnsiepolitiük. De stedennn
steunen de graaf door zich gnrant te stellen voornn
leningen door do grao.f n:::i.ngegann U,'.icft, 1969, p. 101).
- 7 -

c.rrEH.>'il gr(1"1.sv0st.ing i1. L.:. ·,, ____ even t0 r rie,en (Oudewntcr,
Woerden)
a. een stnd in een �nng�enzand territoir tQ beconcurrerenrr
tloor het aQntrokken vnn h�ndel op l�ngc nfstand (Harten,rr
1 972, p. 86).
Het is overigens de vraag of b. en c. in z'n nlgomoonheid
wel juist zijn. De gevallen, w2.arin de ommuurde steden be
telrnnis kregen voor de landsverdediging en door en ten
bch.oeve van è'at do€1 :__ë. jn gebruikt, zijn zeldzci,nm. Niet
zelden verklnnrdcn zj_� 2.ich, ten buhoevc van haar economie,
neutraal (Jnppe Albe�ts, 1968, p.17).
l

..

Bij de gestichte steden vinden we "volledige" stadsrechten
die men beschouwt nls het karakteristieke voor de sto.d in
tegenstelling ·:to� het dorp. De bovoegdhoid om derp;olijke
rechten te verlênen kwam eigenlijk uitsluitend toe aan de
koning van hot Duitse Rijk, wanrtoo Hoord-Noderlc..nd be- hoorde. Mar.�r in de praktijk kwam het er op neer dnt deze
bevoegdheid in de handen vnn diverse geestelijke- en wereld
lijke h�ren, zoals de bisschop van Utrecht en de gr�ven van
Holland en Gelre, was gGkomenr. De stndsstichting�oorkonden,
�ranrin een complex van rechten beschreven zijn, vertonen
veel overeenkomsten of zijn bijna gelijkluidend (Jappo
Alberts, 1968, p.14). Vauk is er hierbij sprake van
filiatie der stndsrechten, dat wii zeggen:
- soms werd het recht van een c..l"bestaande stad min of meerrr
kruit en klr-,ar aan een jongere verleend"rr
- soms strekte de bo.nd·tunsen moeder- en dochterstad zichrr
niet verder uit dan tot de hofvaa.rt, dat wil zee;gon dn.trr
de schepep.en van de dochterstnd ingeval zij geen vonnisrr
wisten te wijzen, zich tot de moederstad moesten wendenrr
. om ad-vies (Teltin.c: en Une;er, ·1923, p.103).
·rUtrecht was ,,·de bolangrij�rnte stad V8,n hot gehele bisschop
pelijke EGbiad: IJsselstein en Montfoort hadden ho.ar stads
rechtrf terwijl mon in Vreolnnd in Utrecht tGr hofvaartrr
ging (Unger, 1923, p-.104). Dordrecht gaf hao.r recht aanrr
Schoonhoven on vermoedelijk ook nt'..n Gorinchem. Leerdam hadrr
hofvaart op Nijmegen (Unger, 1923, p.106).rr

Beh�lve uit dir pasklaar overplanten van stadsrechten,rr
blijkt het gostichte karakt�r uit de stadsplattegronden,rr
die ·een gèordende aanleg verraden (Culemborg, r✓Iontfoort etc.).rr
- 8 -
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Stedeli Jke ontwikkel"
12e en 13 e eeuw
ing

Un�ruit ontstond nu zvt! n gestichte st�d? Keuning onder
scheidt de volgonde categorieën:
- dum- of dijksteden met een z,uiver ngra1;isch knraktef
�
ontstondon vo.ak uit oen buurt of o.grari'.schc streek.
- steden, die zich op bnsis vnn oen dorp ontwikkeld hebben •tt
. Een c.l meer geconcentre_('rde ncderzettingsvorm.tt
- de kasteelsteden; de steden die in de n�bijhcid van een
knstoel zijn ontst�an. Zij vertonen op uitgesproken wijzett
het Jrn.ralcter van "gesticht zijn".
- de "cr·eaties ex nihilo 11 (Jnppe Alborts, 1968, p.14), dnttt
wil--zeggen dnt er voorheen geen bewoningscentrum was.tt
Slechts z0a� w�iDig·stoden vallen onder deze categoriett
(Ke1ning, 1966, p.219).tt
1.3

De knsteelsteden

Volgens Keuning h::i.dden de steden, die bij kf1,stelen werden
g esticht in eerste instantie oen rcgionanl-verzortende
functie, wc.o..rbij de reikwijdte Vf'Jl deze functie door de
ömvnng v�n het territoir werd _bepaald. IIierdoor v�llen de
knsteclsteden uiteen in verschillende erootteklnssen, die
verband houden met de politiek-territoriale structuur vc.n
bep2.:üde delen 7a.n Nederlnnd (Keuning, 1966, p. 221 ) •
Hiermede komen we bij een zeer bel::mgrijk punt: volgens
diverse auteurs is de reden d�t we op het gr0 nsgebied van
Holland, Gel re en 't Sticht zovele stedestichtingcn (bij
een knsteel) o..nntreffen, het feit dat we ons hier bevinden
tussen deze grot0 m�chten in. Hierdoor krl:gen kleinere
�delsgesl�chten oen kans om, '1.handig mo.nouvrerend tussen de
gr�.ven en bisschop donr, een ze�tere ma.te vnn zelfstnndig
heid te bereiken (Hnrten, 1972, p.86, Keuning, 1966, p.213,
Linden, 1957, p.24). Lntcr W8rden dit kleine vrije heer
lijkhedent9 die elk hun steentje bijdroegen :::an de stede
stichtings�rnorts, bijvonrbeeld: de van Amstels Brederodes,
v�n ·woerdens en van de Lede-Arlrnls.
Voor deze kleii1ere heren wns het :-1.nntrekkelijk om niet al
leen een kasteel te bezitton, mn�r dnnrn�nst ook een stad
te stichten, wno.ruit zij hun inkomsten }rnndon putten.
9

.

.

-1 ) volgens a�,rton niet gesticht, m?.o..r spontrn:m ontwikkclàtt
door economisch gunstige ligging (Harten, 1972, p.87).
- 10 -

Opvallend is dan ook d�t bij diverse v�n deze door hen
gvstich.�e steden de mc.rl:tplnc.ts zo I n f'uncJnmcntelc plno.ts
inneemt in de s-co.dsplatton,rond. Zelfs t:ri jgt men soms de
indruk, do.t d-:: staèJ "ls het wa,rc om e.,::ze mnrkt is heem gu
bouwd, zo2.ls bij Culemborg en Vio.non. Hioruit blijkt dan
ook de regionnal-vc·rzorgende functie van dit type steden
(Keuning, 1966� p.221).
Een andere belangrijke reden·· voor hot ontstao.n van steden
in dit gebied is het feit fü1, t in de dertiende eeuw het
l�ndschnp nog in sterke mate in een ontwikkelingsfnse ver
keerde. Er zal ongetwijfeld een verband moeten worden ge
legd tusseü hot ontstc:,c.J:1 vrtn steden en tle bedijk!ing en a.f
sluiting van do rivieren (Vc.r den Bergh, 1949, p.40).ii
Kasteelstoden kennon geen uniformiteit in ontstann en
ontwikkeling. We kunnen, in nn.volging v:::n Keuning, twee
cate�orie§� onderscheiden:
1 • Steden, die het inderfü1nd tot de ontwiklrnling vnn een
centrumfunctie hebben gebracht, doordo.t zij als hetware
de ruimte opvullen tussen de rayons die om dû grotere
steden !;:unnen worden getrokken. Deze groep znl worden
besproken in hoofdstuk drie.
2.iiStndjes, die het slechts tot een gebrekkige ontwikke
ling vcm een centrumfunctie hebben gebrncht,of' Wt:>.arbijii
deze ontwik1 ::eling zelfs achterwege is {"ebleven en. wao.rinii
in de plattegrond het.dorpse karakter veel sterker be
wo.r'.rd is gebleven. �ij zijn het voorbeeld V8-n de stnd
jes, die door de verlening van het st.:1..ëtsrocht acm eenii
böst�and dorp de stads-status bobben g2kregen, zonderii
dnt deze h:-,,nèl.cling nu oc)k werkelijk de ontwikkeling vunii
een centrumfunctie ten gevolge had (Keuning, 1966,ii
p.222 en 223). Deze groep stndjes znl in hoofdstukii
twee besproken worden.ii

•
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Hoofdstuk 2

:;.

2• 1

De mislu
.
lte
r
s t,ec"cs
ingon
� .i..vlCJ..î.
·
't·.

We kunnen eon drietnl categorieën v�n mislukte stndjos
onderscheiden:
a.iiDe knsteelsto.cljos met een regionale centrumfunctie opii
beperkte schnnl: Hagestein, Asperen., Heukelum en Ameideii
b.iiDe tolsteden n.o.n wetterwee;en: Ammerstol en 't Geinii
c.iiDe door twee horen gestichte stnd Nieuwpoort.ii

In de loop van do gosc_hiodenif:::- van dezo stndjos is geblelrnn
dat zij niet die ontwikkeling 110bben doorgemaakt, die oor
spronkelijk wns bedoeld door i.1uJ1 stichters. Wnt knn hiervan
de oorz�nk zijn? Hoewel natuurlijk nooit precies is o..nn .to
geven wat .de oorzaken zijn geweest, kunnen wo w,:il oen poging
in die richting ondernemen.

o.d. · n. Als regiono.r-,l verzorgend centrum gesticht lnngs de
drukke vorkeerswegen Linge en Lek, zijn deze steden in hun
ontwikkeling gestngneerd door _het achterblijven in groei
van hun n.grn.risch ommel�1.nd ( 3arondsG, 1977, p. 19). Do.o.rbij
komt dn.t zij te dicht gelcgori wnren bij de sneller gegroei
de steden Viri,nen en Leerdam, waardoor hun ommel:.:md niet
voldoende groot was om hun ontwikkeling te stimuleren (Hnr
ten, 1972, p.87). De .economische opbouw vn.n deze mislukte
stadjes komt overeen mot de 11 Ackerbürgerstädtci11 , wD.n.rovor
Keuning schrijft (Keuning, 1966, p.228 ev.). Hij vcrstn.nt
onder "Avkorbürger" stedelingen, diu naast eon c:,mb:J.cht of
andere nering ook de landbouw uitoefenen, Hierdoor hebben
deze steden een stedelijke kern-met dnarnaust nog vele boer
dE.Jrijen binnen hun omw�lling.

o.d. b. Het verkeer ln.ngs c1e rivieren wns in storlce mnte on
derhevig c.nn beinvloodine door de adellijke heren V[.ln de
oeverstaten. Zij riepen tollen in het leven, die het voor-.
bijkomende handelsverkeer zwn.a.r belnstten. Hiermee spekten
zij hun eigen schatkist en konden zij door vorlening vri.n
tolvoorrochten c.nn hun oigcm orn!.Grdo.non, hen c.nnmoodigen tot
deelneming 3,nn het verkeer.• .Ammerstol en 't Gein wo.. ten twee
. kleine schnJrnls in een ket on vc.n tollen lo..ngs de rivieren
- 12 -

( zie ook Niermoyer , 1 946, p 70). 1 t Ge :Ln verdween doordnt
het in 1333 door Holl2,:adso benden werd verwoest en doordat
nf'. de Qfdrunming vnn de I.Jsscl bij het I{l�phek in 1285 de
tol wo.s vcrdwonon (l1'oclcomn Anclrr1ae, 1948, p.120) 2)rr
Toen do tol bij Ammerstol in 1401 na::'..r Schoonhoven werd
ver""0l8.ntst wns het gedao.n m0t do rodelijko welv:".nrt van
het plc..::i.tsje.

nd. c. 'lussen deze mislukte stoden neemt Nieuwpoort oc:m
nparto positie in. Deze stad is namelijk gesticht door
twee horen, die hun kastelen op enige af'sto.nd van Nieuw
poort hadden, ter beconcurrering van Schoonhoven. Door haar
strc•.tëgü:..ct. e positie op de kru.ising van WG {.';on nf.l.ar Schoon
hoven en Go.r:in.ch- ,m kwnm ze t"t. onigo ontwikl{cling. Maar
juist ook door deze ligging kon zij niet verc1er groeien:
Schoonhoven ov0rvlGUf1 ..:l::"l0 hr,'.:'.r en zij had te J.�ampen mot
t8,llozo oorlogjus, wn.P-rvnn ze do dupe werd (Nieuwpoort, ·
p.1-2).rr

Nao.st de hierboven genoemde oorzaken worden in het streek
pl�n nog enige redenen genoemd vr:.n de vertrr.o.gde ontwikke
ling c.q. stilstand V'.'.n de steden in het gebied van Al
blc.sserwn.".',rd en Vijfhercnlrmdèn ( Streekplan, 1969, p. 74):
- de vele overstromingen in dit lage gebied bemouilijktonrr
het vervoer te lnnd. In tijden v�n oorlog word het landrr
soms mot opzet blank gazet (zie uitvoeriger: Schnkel�rr
De Uaterwolf sla",t toe, 1 977).rr
- doo:r; de ligging op de grens van drie middeleeuwse mnchtenrr
Holland, Gelre en 1 t Sticht, konden niet o.lle0n do tnlr:ij
ke kleine min of' moor zelfstn.,ndige adellijke heren eenrr
ko..ns tot zelfstnndighcid !crijgen, man.r was het eobiedrr
voortdurend het toneel van oo_rlogshandelingen. Hiervc..nrr
·rweren de steden de dupe (verv1oesting0n).rr
2}De Hollandse IJssel stond oorspronkoljjk in open verbindingrr
met do Lek, imnruit zij zich afto.kto bij KlC!.phok. In 1148rr
werd t.b. v. de stnd Utrecht een kannrtl gogrn.ven tussenrr
,Vnnrtse Rijn en de HollF.mdse IJssel, zonder open verbinding.rr
Dit uit vrees, do.t Utrecht ovcrl.::rnt zou Jcrijgcn vo.n hc➔ trr
IJssolw':1.tor. In 1285 werèl do Hollo.ndsc- IJssel bij Klaphek
nfgednmd en kreeg Utrecht o ...m andorc verbinding met de Lok,rr
wanrdoor do tol bij het Gein buitunspel werd gezet.rr

.
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2.2

untstann on ontwikkeling tot het einde der middeleeuwen
vn,n: AroeidGj, Asperen, Amm.erstol, Hagestei:r;i., Houkelum,
't Gein en Nieuwpoort.

Voor we beginnen met oen korte schets vanlde VToegste ont
w ikJrnling vo.n c�c kleine steden in hot ltrensgobied, eerst
i ets ovor de stedonstichters bij uitstek in dit gebied: do
heren·vnn Arkel.
Het güslr,,cht vn.n de Lode-v�n Arkel is n.fkomstig uit de Vijf
hereninnden. De stnmvn.der Yr.n de Arkcl's is oen van de Lede,
die voor.hot eerst vermeld wordt in 1227 (Groesbeek, 1972,
p. 7). _Dez.e Ferbarcm Vt'.n de Ledo moet een ac.nzienlijk menrr
geweest zijn: di1] zich_ bohri.l �,. heer vnn Arkel ool: heor v�nrr
Bergum'tn:.cht" H·oul:.:""lum en Asper,0 n mocht noemen. Dt3ZO Horbn
ren was goon hoer van de Ledo, _wc..nt deze heerlijkheid be
hoorde toe nnn zijn broer Jan I, heer vnn de Lede on Schoon
hoven. Na het ui tstorven vi1n dozo vnn de Lode' s is cle heer
lijkheid van die nn.am gekomen ac.n de heron vnn Arkel (Groes
beek, 1972, p.7) .. Hoe dozo hcrGn 02.n het oinde vnn derr
twnalfde eeuw hun mnchtsgebied binnen enkele generritiesrr
hebben kunnen uitbreiden over het oostonlijk deel V'.".n derr
Alblasserwnard (met als centrum Gorinchem), clc omgcvin?;rr
vnn Heukelum en Asperen en t;onslotto ton noorden vc.n de Lekrr
over hot grensgebied vrm do Krimpener- en Lopikorwartrd·, isrr
niet no. te gn.2..n. Wri.nrschijnlijk hebben zij deze gebiedenrr
verkregen door vererving, huwolijb.en koop (Visser, 1964,rr
p. 27)..rr
Hoe uitgebreid do machtsinvloed was vnn deze heron, blijktrr
wel uit hot grote annta.l steden en dor_pen dat onder andererr
het wc.pon v�n hen bevat: Ammerzoden, Arkel, i�sporcm, Dongen,rr
Est 7 en Qpijnc.m, Giessenburg, R.'::t.gGstein, Hardenberg, Honcoop,rr
Hoogblokl2nd, Hoorno.nr, Kodichemr1 L0erbrocl<, îüllingen a/drr
Rijn, Noordeloos, Ottoland, Renswoude, Schoonrowoercl, Go
rinchem en Vuren (Tcldors, 1966, p.93)�

Dit stndje is ontstann bij het· strategisch gelogen k�stcel
van de heren van Herlr�er, dr.t door hen in de dertiende
eeuw gebou-r · is. De bisschoJii vo.n Utrecht hci.d belang bij con
krachtige sta.d ann de zuidgrens v�n 't Sticht omdat do
grnven van Hollr.md oprukten. Hij stimuleerde hanr ·
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ontwik1u.Hing dan ook. }fa:::,:-:,t deze stra teeische basis heeft
Ameide ook eon hn.ndelsbo..sis in haar ontstc,an. Polliknan
sprec1';:t over de Lombarél.en, die hier in het ..grensgebied vt=tn
IIollE>.ncl on 't Sticht ncers tre!rnn en hut economisch leven
stimuloerdon (Pellik2.un, 1973, Pe61 ). De :juistheid vn.n cleze
bewering is moeilijk no. te gc.,::-m.
brak een korte periode
Nn de sto..dsrochtvorlening ( 1300)
v:::.n ·welvao.rt non voor do stnd. Ameide was ochtor geen partij
voor de r..l opcokomon steden in de omtrek (Schoonhoven,
Vinnen) en toen in 1527 do stnd ge ·Jlunderd werd door de
Utrechtennrcn (het was nf1..Illelijk een Hollands leengoed gewor
den) q_n de ,.,r:i.llcn 1:0slecht werden, was het gcdo.nn met de
steedse 8.:i1'c1re van Amo_ide (r:cn•e::.::ntogids, 1(::72, p.3). In de
_$ouden ocuw vont r nog wel ten tijtlolijke opleving plants.
Asperen
Het knsteel,wn�rbij het oorspronkelijke dorp ontstond,moet
in de two..nl "î:de cr·uw zijn gebouwd. De Qouwheer wns een heer
uit hot geslncht van de Lodo-v2.n Arkel, die mede do titol
·�nrnn vnn Asperen vourde (Moorrees, 1883, p 174). Door dorr
ligging 2nn dE-) toen druk:bevnron Ling12 dc:wht hi� door hetrr
stichtenvnn eon sti:'.d mee te lrn.nnon profiteren vnn de h::rndolrr
lo..ngs do rivier. Dnt zijn opzet slc..ngclo blijkt wel uit derr
sterke groei c�ic het stadje in het bogj_n vc..n - zijn bcst�anrr
doormP.akte. Het had in de veertiende eeuw een oppervl::iktorr
vc..n 21 hccto.re binnGn de omwE1.lling, wnnrvT·..n oen groot g.e
deol té nog onbebouwd wr,s (Viisur, 1966, p.1�0). VQnuit derr
Voorstr0..at, oorspronkeli j1:: doel ui tma)rnnd vr,,n de zuiderdijk,rr
18.ngs de Linge, wnrcm. er grote percelen bouwland binnen cl err
omwalling e,oht:;.t:>,lcl in Vl]rb:.1,nd m.ot cle v,.,.:rwn.chte toekomstigerr
groei. Deze hleei cchtor uit. liet stndjG word een locnffoodrr
vnn clo Hollandse gr:i.von, wc:.nrn2. hot snol nchterui tging metrr
de plnntsclijke economie (Postm�, 1963, p.708). In de zes
tiendo couw wo.s de o ppervlo.1:tc bin:ncm de om,.,ralling gelijkrr
gebleven, wo.nrop slechts 211 hui�7 en stond on� osn dichtheidrr
vo.n 10 huizen pur hectare (Visser, 1966, p.151 ). Po._huis
erven waren nr).molijk zeor groót. Hiormuo is hot sto.djc eenrr
n , wn�rbij derr
typisch vo0r.:-becld van con ,iAckorbürgorsto..cltrr
nndruk j_s : imen to vnlll "m c1'p do aklwrbouw in plr1.c.. ts v::,,n dorr
h::,,nd.:ü.rr
•
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Heukelt..rr
Dit stadje, ook E�eler•:en 2,::m de Linge en i:;osticht door de
van �rkels, is nooit zo groot gewordon als Asperen. In de
veertiende eeuw lag er binnen de ,omHalling 7 hectare grond,
waarmee het de kleinst om.-rnuurde nec1erzettin(! is :bn ons ge
bied (Visser, 1966, p.130). Dat c1e harnJel hier niet tot ont
wikkqlin6 is gekomen is voornamelijk veroorzaakt cl.oor de
groei van Leerdam, die het kleine Heukelum "overvleugelde�
In de zestiende eeuw stonden hier dan ook mnar 104 huizen,
die alle ruime open plaatsen en c:rote tuinen hadden (Post
ma, 1963, p.710), zodat we moeten vermoeden dat de akker
bomr h:i er c), k ·•reJ. bnln.ngrijl-.:0:r · :.::wr:�est Z'.11 zijn dan de han
del.
Hagestein

..

De he:r.en van .t..rlrnl hebben de hecrlijkeicl Hagestein waarschijn
lijk gekocht in fle dertiende eeuw (Postma, 1963, p.703) •
Dat zij hie, een s�ad tot oritwikkelin� hqbben willen bren
gen,is waars.Jhijn..:..-:..jk gednn.n uit het oogpunt vnn concurren
tie aan de heren van Vianen. Vianen werd een echte stad,
maar van lTo.{'.'este:in kunnen we de ontworpen plattegrond in
omtrek noe op de kaart zien, m�ar de nederzetting bleef dorps
(Fockema Androno, 1948, p.122). Hoewel Otto vnn L.rkel in
1382 door het verlenen van het stadsrecht (Telting, 1923,.
p.119) nog poogde hiermede het doodgeboren kind tot leventt
te wekken, mislukte ook duze poging. Van lwt knsteel Hage
stetn, wáarbij het stadje ontstond, dat na de verwoestingtt
in 1405 door de Utrechtenaren werd herbouwd, is nu nietstt
meer over.
Ammerstol
.
.

Oorspr·mkelijk was dit een boe:r:·ennederzetting en vormde het
met n-root-l1mmers een dorp. 1.ro(m do Lek het plaatsje doormid
den deelde l-ileef Groot-ti.mmers oen agrarisch dorp, maar in
het andere gedeelte werd eon tol resticht. Nao.r verondcr
stollinr.; van Fockema Andrea.e zou deze tol hier al in het
eerste clecenniurn van de dertiende eeuw zijn gelot·:d (Foclcemn
.i:i.ndreae, 19•-4, p.51). In 1322 scho11.k c:rn,af \/illem II aan
zijn am":)a cl vn.n Ji.rn.mers een a�.ntal rechten, die zouden
kunnen wijz,._,n op oe:n stndsrechtverlenintd.- (Telting, 1923,p108).
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.,_-.J.urd geweest.
Dat er in cleze tijd een d}_"1J.k lrnndclsvorkcer over de Lek was
en do. t f...ramerstol hiervan mee:')rofi t0erde • blijkt uit geschrif
ten uit 1331 wanrin staat dat do opbrengst van de tol hij
Ammers tot de hoof ste· drie behoort in hGt c.:ranfschap Hol
land (Ramaer, 1899, p. 299) � Door de verle· ·cine van de han
dels route via de Hollnndse IJssel na::1.r Goud8. i.p.v. langs
Ammerstol, liop de opbrengst vap de tol zod2.nig terug dat
hij_ in 1401, samen met de in 1325 gevestigc2e visafslag,
verplaatst werd naar Schoonhoven. H1erna wo.s het gedo.an
met de betrekkelijke welvaart V·J.n het plaatsje.
't Ge]..1i. ...
Het stadJ��- r>:,tstcr.td. b.ij he: �J,.:--:, ;:l.1.et oude Geyn:t, dat de
tol dekte welke ter plantse ceî1evcm werd van de goederen,
die overcel2.den werden vnn do zuidw:?.artse vaarweg van Utrecht
naar de IJssel (J32rdet, 1975, p. 201). In 1295 kreeg :le
n ederzetting stndsrCJchten vcn1 de bisschop van Utrecht om
hiermee het $tac1je tot eeL ves"tinc..-: te malrnn ter;en de Hol
lnndors (Telting, �923, p.115). Veel plezier heeft 't Gein
hie� ni0t van gehad� vmnt in 1 333 werd het door ·do Hollan
ders verwoest. Do,arnn j_s het niet meer herbouwd.
Nieuwpoort
Het str3,tegisch gelegen stadje is gt1sticht door twee heren,
die hun lp:i.stelen op enige. afstand hadden liggen VC'..n de nieuwe
nederzetting. De een was verbond Gn me_t Utrecht en de ander
met Hollnnd en allebei wilden zo meeprofiteren van de han
del lanr.:-�3 (1 e Lek en Schoonho7en wat concurrentie aand()en
(gemeer,te" p.1) zj j heetten: Herb3:rcn van Arkel, h0er vnn
Bergambacht en Wouter van Langc:rnk (Visser, 1966, p.72).
Bij JTiE:rnwpoort is cluideli.jk sprake van ec,n stichting, ge
zien de n:--.am en de kunstmatige plattegrond doorsneden door
d'.3 vaart 9 die via l'JGn sluis in de Lek uitl{omt. De wcste
lijkD helft was wa::.rschijnlijk loonroerig na:n Holland, de
oostelijke a�n het Stichtnt waardoor de Hollands-Utrechtse
grens het dorpje in tweeën deelde (Diede:riks, 1970, p.142).
Door dri?,e st�:atc:idsclie
li 0.P,·inr·�.,. WC\.S het e:en voortdurende bronnn
�
vo.n tw.i -t t '."/301'1 c�e bisschoppc:·� van Utrecht en de grnvcn
"'
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van Hol.:;_a:.J.. Het �t?,dje '\.Jt td d:'.n ook di verso rmlen geplun
derd en cesloopt, maar het verrees steeds WGor. Door deze
vcrwoestin{;cn en door c10 concurrontio van ander(: steden
(3choonhoven en Vianen) is üot_pl:'î.ntsje nooit tot ont
plo�iing gekomen omdanks de latere vestintnanleg, toen het
deel uitmaakte van de Hollanè''.se Wfl. ter linie •

•
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HoofdJt:uk 3

3. 1 De ( gecleelteli jk) �c::s1�.ne;d-e stichtingen
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De grotere steden in het erensgebied v�n de drie provincies
zijn gesticht of tot ontwikkeling gebrecht door een aantal
min of meer zelfstandige adellijke horen:
IJsselstein door de van Amstels
Gorinchem door de van Arkels
Schoonhoven door de van de Lede-vo,n Arkels
Vianen door de Brederodes
Montfoort door de burggraven van :Montfoort
Leerd3m door CTe van de Leden- V'Gn Arkels
Woerden door de van Woerdens
Da.t deze heren in staat wnren om hun gebiedjes zo tot ont
wikkelinc: te bre:p.t�;0:n, dat ze een zekere z,.üf'standigheid kon
den boreie!rnn, is onder andere een gevolg van de inpowiklrnl
de machtsstructuur ann het einde van de dertiende eeuw.
Schematisch weergegeven was deze ongeeveer als volgt opge
l!louwd: De bisschoppen vnn Utrecht waren kerkvorsten en
landheren. Om hun aardse bezittingen te bescher:11en tegen
anderen, de graven van Holland en Gelre vooral, had de
bisschop een aantal vazctl.len of 11 dienstmn.nncn 1 • f'.o.ngesteld,
diG in ruil voor militrüre pnraathoid v:.:,,naf de bisschoppe
lijke kastelen nan de Stichtse grenzen, leenbezit v�n land
verkrocen (F·oclrnma Andrcae, 1950, p. 85). Deze dionstm:::mnon
werden snel erfelijl-r.e dynasten, die een zekere zelfstnndig
heid wisten te ver!rrijgen ( zie ook Den Uyl, 1960, p. 58 ev.)
Ben ver''Olijkbare si tuatio deed zich voor n2.n cl o Hollandse
en Gelderse grGnzen.
Als oen rode draa door alle geschiedbeschrijvincen van de
steden die hiornn arm é!.e orde zullen komont)l zullEm we zien
do.t ze alle gedurende hun middeleeuwse periode het twist
punt zijn geweest van de strijd tussen de Hollandse- en
Gelderse graven en de bisschoppen van Utrecht. Do corste
twee probeerden voortdurend hun gebiec1 uit tG breidden
ten koste van het Sticht. Was er e0r, krachtige bisschop
aan het bewind dnn verzette deze z:Lch hiertegen, onder
- 19 -

ande1.,: door !let stichte1:.. v ?ln lrn.stelen. Veel heeft dit ech
ter niet geholpen; do Hollandse graven wisten hun gebied
uit te breiden ten koste vo.,n de bisschop en door het veroveren VP,n min of meer zelfstandige heerlijkheden (Gorinchem).
Doo.r cle strijd 1 die hicro.an gépaard eing, ging het met .de'
economie van de stadjes soms minder goed. Bolo.ngrijlc als
ho..ndelsstad zijn zij geen vc1n alle eeworden. Het waren
, �oorn[t]Ilelijk regionaP.l verzo_rgencle centra met soms enige
,lange afstand handel ( Gorcum, Schoonhoven en Culernborg).
·eOorz.9./c:en van· het mislukken v2..n deze steden �ls hn.ndelscen; tra kunnen onder andere zijn:ee
de steden kwamen te l�at op en slaagden er niet in ge
vestigde handelsbelangen van ·andere steden te ondermijnen.
- ann.ere plaatsen (Vréoswijk en Utrecht) hadden een gunsti
ger ligging. Beide plaatsen wnren op bolo.ngrijke puntenee
ann de Utrechtse binncnvac..rt·route p:eler:en en lngen opee
riviersplitsingen.ee

..

1

4.e2

••

Ontstaan en ontwikkeling tot het. einde der miè.deleeuwenee
van� Gorinchem, Leerdam, Schoonhoven, Culemborg, IJssel
stein, Vinnen, l'fontfoort, Oudewater en lfoerden.

Gorinchem
.
.
Hoewel vap_k beweerd wordt, dat Gorinc:1.em haar ontstaan te
danken zou hebben grm een sti.chtingsdnnd van een Arkel
(zie Keuning, 1966, p. 13), is nu wol vast l·rnmen te stn.an
dat dit niot het gcvnl·is geweest. Heeds voordat de Arkels
in het bezit kwamen van de p:ronden in en rond Gorinchem,
bestond hier nl een nederzetting, die in het bezit was van
Boudewijn, graef vnn Bentheim, uit het Hollandse huis (:Fox,
1969, p.166). Vernoed.clijk. moet de oorsprong van de nederzetting gezocht worden in economische factoren: een ve�ti
eing van vissers en boeren (1-iulder, 1954, p.348) of een met
kooplieden (l'ox, 1 969, p. 1 68).
Hoe de' stad' in hnncl.en is i:'2Glrnmen van do heren vnn !.1.r\el,
is noc ee--·, rnn.dsel, maar in 1 282 kor,10n we voor het eerst
hun no..om te("en in oen privilcF,,e (I'o:x, 1969, p.166). Zij
1
clic ze
beponnen met de bouw vrcn eon i;l:::eizerlij1-re •eeburcht,
in leen kre�en van de Holla�dse graven. De stad is dus niet
ontstnnn bij é."',en kastt�el vnn de heren vo.n Arkel, manr wn.ar
schijnlij)f wel bij oen ka.steel vnn hun voorgangers.
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F:g. 3

Gorinchem

•

omstreeks 1560

4-

(van Deventer)

Schoonhoven omstreek
s 1560
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schaal 1 : 10,000

De resten hierv?,n zijn b:i..j . �a.c..fwerkzac:un.hcde:n in 1939 in
het c0ntrum van c1e str1..d t:.:voorschijn ec::Comen.
Een duidelijke stadsrechtbrief ont1.Jreekt, w�l wordt er in
de jnren rond 1287 coschreven over Gorinchem als st::.d
(I'ox, 1969, p.169). Dao.rom viert i}.o stnd in 1982 112.ar 600j:1rig bestaan?
Hoewel de Arkels veel got�aan hebben no.n de ontwik!-:eling vnn
de stn.d c.ls centrum v'.:ln het A:;-kelse gebied, hebben zo door
hun expansiedrift velo oorlogen veroorz.oD.kt ,, w:1.Qrvan Gorcum
_de dupe werd. Toch wus het rond 14,00 ocm. W1:;lvc.ronde sto.cl, .
die fungeerde als regionnnl m:i..rktcentrum en zelfs enige
handel op la.i.�ge c.c:str-md kende. (riuldcr, 1954, p. 348). lfa nf -:
loop v�,11 de Arkelse oorlof' en ( 1412) vrnrd Gor'inchem eeE grcns
s tnd van Holland cm vol. cns Bruch ging Gorcum dnci,rçloor
a.c:1teruit, 11 wm1t hot is niet meer do voornnP..msto stnd vo..n
een klein gobied, mno..r 00n der vele steden van 00n eroot
eebicd" (Inx, 1969, p. 169). Do on�crhouCokosten van do
vostingwerkon vereisto:n croto sommen, wnnrdo�r :::.en het
eind vo.n de middeleeuwen Gorinclwm s·cork nchtoruitging in-
ontwi;ö,:eling (.:,:uldur, 1954, p. 348).

---

Leordnm.
Het gcslncht der h0ren vnn Loerdmn of van è.o Lodo (wc..nr
schijnlijk penoemd nn.nr het wr-.tortjc (e Lode) waren de voor-:
ouè;ers van de vcm L.rlrnls. Zij bouwden het voormrüigo kas
te:ol n.nn de zuiclwostzijclo v:,.n cle te(·enwoordi.�•e stncl nl in
hot bec;i.n V8.n de tuo..rüfc1.c eeuw. Het ln.f bij du uiti:10rnling
vnn hot riviertje r1e Ledu in do Linu:c (Visser, 19 6, p.114).
In c1.e twcec1.e helft V!.î.Il c1.o t1,mnlfd0 eeuw stichtten è.o vo.n dG
Lede-van .!:..rkels con nech;rzottin(.":.: in 1:'..0 hoe:nt bij de dijk
van <�e Linge. Sa.riJ.on ml.':·t Asperen on Heu�rnlum vorr::idcn do drio
stnc�jes eon (vesting)drichoek, die in het buzit ,,ms vc.n c:c
heren �:..n .ltrkol. Zij bcschouwdon zich rrls 011.::.fh:-ml:elijk
te zijn vrm Hollctnu. Hiorc./1n kwc..L'1 ( cvcnc.ls bij G,')rinch0m)
in 1412 een einde en het stadje werd oo:r_: bij H0ll::n1(l :··ovoocd.
Loerdrun, gGsticht nls rer:io.,.n:::tl vcrz•J:rsoncl centrum (cotuirr�, ( '.> ·r"-C :·1thoelr1· ge• s {-,., cl s,,.,l,.,
t·'•v· u-,rrr1)1- r'I ) l1n . f t (1 n � en fun
. . c t . c'
t,
nooit holen:-·..:11 Wf.'.'"'-r :cu.r.::.en �m)rnn. Door do �·,.n.bijhoic1 van de
Gelcl.c:rse c:rons en ('c vele ov:;rstrominc,cm in h0t (;'\.:bi.cd is
zij gc,;�:ir1 in hci.n.r ontirik'r.:elinr; (:r1ulè.cr, 1954, p.355).
l
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Evenmin nls voor de f'.nc1 ero stoelen is hot tijdstip van ont
staan vc.,11 Schoonl10ven bekGnd. De c.:Jrst1.: borichtcn over een
slot in è.(.;ze strook c7.ntc-rcm uit het be:::;in vc..n ck dertümdo
rou�·l
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hier toon een slot vrm wn:-.ruit lüj Co gocc'.eren vm1 zijn
geslAcht ten noorden v�n de Lok kon beheren (Vioser, 1966,

p.71 ). Do stad die hiorbij ontstond: zou, voleons Visser,oo

gesticht zj_jn nnc.r h::;t voorboelè:. van do stichting vnn Co-

1964o1 p.72). Zoon Hugo· _:Jatter ·1.rorbeterd0oo
du ceo·· rc..1ïsc}10 licging ervo.n do0r het graven vn.n deoo

rinches (Visser,

Bot(t)8rsloot no.ar do Vlist U'iul(}er, 1954o? p.355)oo

Fic. 5

Vanrwe c 8n vrm Schoonhoven

sch:'.:',f'.l : 1 : 400. 000

-

( o:i.cun schets)
Hol:l. binncmvnn.rtroutuoo

In 1280 word Schoonhovc-n voor het eerst oen 11 poorto1 ; r;onoerncl
(�olting, 1923, p.130) on spooaig d��rnn werd ur ook eun

omwrillinp; ron<.1 c1e strv1 colegcL Dn t Schoonl1ov0n oon r0gion ,..,,:J..l

verzore:onc1c functie buzc.t b1ijl::t uit het :foi t, c:o.t or in1356 nl drie grote mrkten waren, die lnto:r. door no{'.' meor
dero wcrdon &cvolgJ (Boe���n, p.8). Door zijn liGcing op
du grens V::'..n Tfollcmd en Utrcct1_t, door de Botv1::-sloot on door
c�e tol die Schoonhoven in 1401 van l\.r,i, ,crstcil l{rCGi.:,, spcolc1e
ook do hc.ndel oon rol. Toch is Ü(.]Zl: nooit bolt·.ncrijl:: ge
worden. Zij moet voornnnolijk r-.0ziGn worclon in verband met
de P.1<".rktfunctic vnn cle str.d voor ·het ouri:nco:nde lc.ntl (Vis
ser, 1964, p.92). :ûf.'.t,r l::)rnt bij c�nt ze e,0or do concurrontio
vnn r1e n:ndüro Hollc.ndso stodcn� met nr-.r'l0 Gou;..'.n, niot rnÓér
kon profi toren vnn cle hicrV'Jnr : cn.1emd(; ;::1.1nstig�.� co·nclitios.
·Toen ecru:1aa 7- h�n.r structuur ,.,�.'..n hot einde v,.-�n l1 c vuo:::.·tiendo.oo
Geuw wns vf'..stt 0leg1:L tr_.-,,d llierin tot he::t cd.ndc V'.:.n r1.8 rüdc1r.::l
ecuwcn woinir: ver:.-i.ncicrinc op (Visser, 196.A , p.184).oo
Ari..n lrnt

t.Ül:1(�'-'

van c1G vijftiondc ouuw 1; cp hut ü:rw'Jncrtc.loo
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Culemborg

•dd

Over het ontstaan van Culemborg bestaan een twee�al theorië�n:
- de nederzetting zou ontstaan zijn in de naijoheid van hetdd
kasteel van de heren van Beusichem aan het einde van dedd
dertiende eeuw (Voorden, 1975, p.77).
- in tegenstel.1.ing to:t de normale gang van zaken bjj eendd
kasteelstad, zou het kasteel gebouwd z:ijn bijeen al �e�dd
staande nederzetting ( den Hoed, 1968, �p. 346).dd
De waarheid is in de nevelen van het verleden gehuld.
·,
. De voorstraat is hiifr de centrale as va.n de stad, die de "'dd
wegenstructuur en bebouwing bepaalde.
·. · DoÖr· de ·-r�gional� functie (evenals
in Vianen ligt d� marktd
.dd
centra?ü), de landinwa..-:i.rdse ligging, de stedelijke rechten
( �i t 1318} en de gunstige ligging arm een belangrijke
Noord�Zuid verbinding, �aakte de stad een stromachtige ont
wikkeling door. De behoeft a:.i.n gr·ond na.m zulke vormen a:-::.n,'
dat de siad �iverse keren uitgebreid moest weiden: in 1370
met' de Havenwijk, . ,;�·o'z.nameliJk bewoond door visse�s·
schip"pers ·en i� 1390 îJ.)et de Nieuwstad, wa8.rme het aangrenzende
,.,,. dorp Lanxmeer binnen de omwalling werd getrokken (Wegner,
191T, ,P.20). Hier huisden boeren_, die veili.g wilden zijr: voor
het overstro�ingswater (Voorden, 1975, p.7a). Door deze uit
breidingen kwamen verschillende· C':itegorieën mensen binnen
de stadsmuur te wonen (zie.fig. 6).
De heerlijkheid Culemborg is tot a"-n de Bataafse tjjd zelf. standig gebleven en bold,daardoor, als vrUstad, een veilit
he_enkomeh aan, duellanten. -�n bankroetiers. De handel is er
nooit tot �ntwik-elini gekomen, wa�rdoor�&e stad klein is
gebleven·�
:f
'

•

•

'

,, rt

Il

e�

•

_. ..,__

IJsselstein

Het kasteel, dat hier al in 1144' stond, was een van de
.; meest vooruitgeschoven voorrJ�sten va.n Holland in het Sticht
._,(Boerme.n, p. 7). In 1310 werd een begin gema kt met de uit
bouw van het bescheiden dorpje 3) b'.i het slot en binnendd
niet al te lange tUd moet IJsselstein toen al de kenmerken
gehad hebben ·van een stad (Boon, 1971, p.30) •

•

�) Volgens Den Uyl bestond dit dorpje al voordat er een kasteel stond (Den Uyl, 1961, p.296).

-24-

I

:J.
't

r

..

Z-<
'·,

Culemborg . in 1649 door J. Blae u

Fig. 6

De nederzetting was toen al in handen van het geslacht van
Amstel, dat gedurende de dertiende en veertiende eeuw
heer van IJsselstein was (Abbink Spaink, 1962-, p� 19). Zij
trachtten tot een grote mate va.n_ zelfstémdigheid te komen
en hun gebied uit te breidden ten koste vari de bisschop van
Utrecht. De graaf van Holland rn�akt hieraan in 1416 een
einde (Boon, 1971, p.13)
Na een vernietiging van de stad in 1466 door Geldersen·
werd, de stä.d herbouwd en verkreeg het zijn huidige symme
trische vorm. IJsselstein had ondaks zijn· ligging a m. de
Hollandse IJssel hiervan geen prof:ijt: dit was, nadat het·
was afge_damd ( zie 't Gein) een bochtig en ondiep water
(Abbink Spain, 1962, p. 14). De groei van IJs·selstein was
dan ook voornamel'ik afhankeli,ik van de agrs.ria·che stand·
(Boon, 1971 p.34). Hierdoor ontwtkkelde het stadje zich
nauwel;jks.
Vianen

De stád heeft zijn ontstaan te danken aan een burcht, die
ten zuiden van de huid·ige plaats op een verhoging gestaan
heëft en er al voor 1271 was (Ho_rden, p.3). De naam van de
bUJreh:t ging evè:g:�oQ de stad die ontstond b:ij het kasteel
en die, gezien de plattegrond, een gesticht karakter heeftf
een vierkante vorm met een rechthoekig stratenpatroon, waar
b� de Voorstraat, het centrale element van de nederzetting
vormt (Mulder, 1954, p.354).
De· ommur:f.ng van Vianen is wa;,.rs:chijnljjk in het midden van
de veertiende eeuw tot stand gekomen-(Visser, 1969, p.121).
De heerlijkheid kwam in het begin van de vijftiende eeuw in
het bezit van Walraven van Brederode. De Brederodes b:eschouw
den .zich als vrijheren van Vianen en verklaarden zich onaf
hanka�ijk van enige oppermacht (Mulder, 1963, p.694). Deze
politieke onafhankelijkheid behield de stad erg lang. Pas
in 1725 werd het Hollands eigendom.
Ge:zien de centrale ligging van het marktplein had de stad
een regionaal verzorgende functie •

•
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Bisschop Godfried V'ln Rhenen bouwde in cle tw:J..o.lfc.le eeuw vor
schoidc.me burchten on weerst.�anr�_ te b.1n:1en bieckn n.,[;.n de Hol
lf'..Ildso exp::msiedrnng un oD c1o eigen inwono�s to bodwingon
(Plo□p, 1972, p.14). Het knsteel tG Montfoort wurd in 1163
cebouwc1 en hnc1 ineor(n.r-.c1 con nili tr:.ire t[:,2.k, ,1io uitgevoerd
l1'loest worc'on door do burggr�0.f, ë'.ie door cle bisschop wns o..cm
gesteld (Bnrdot, 1975, p.170). In WocrJen wns niet nlleen
oen 1;1ilitr:.ire burcht, r:1�.o.r hE:t htLd ook eon bestuurlijlw tnnl-c
( Plomp, 1 97 2, p. 1 5 ) •
Bij het !:cn.steol te 1'J_,_ntfoort ontwikkelde zich al spoedig oen
pln:;.ts�- c"\ie in 1329 nl vele vrijheden van zi.jn burggr::1.�.f
ontvr,.n,t:-,-1:.m :ind (Boerr.ien, - 1950, p. 6).
Woorclun is als nederzetting ow1.or dcm hiat kt\stoel. 1Jac.rsch�1n
lijk woonden hi0r c.l m1,msen in de H0ï1einso tijd, get7lige cl.o
r-.rchc-01.ogische vonc7.sten bij rencente opgro.vi:ncen (Plomp, 1·972,
p.1-5). De heren v-2-,n vJoerc1-en �rni. .en v:::mnf 1131 ::>.ls niniste
rci.los vo,n c1.u Utrochtse bisschop r0r,0lnc.:tie; in do privilogos
e.d. vnar. Ev0nnls de beren vnn Amstel voerden zij een poli
tiek, die ürop goricht wns zic�1 los te r.K',kcn vctn dG· 1)isschop
puiijko nncht (Plonp, 1972, p.16). i',..n.nv2.11J:ulijk lukt <litnn
narclig, nc.'.::.r tegen hf)t oinèe v:u1 de dert:Lenclo t;,;.;UW weetnn
F'loris V door 0011 slin spelletje zowel :_J O(Jrc1cm rüs 0uc1cw8.tcr 4)
in zijn bozit te krijcen. Gontfoort word m1 in€0slot0n foornn
Hollandse steden (ook IJsselstein was toen Hollnn�s) on wasnn
slechts è_ol)r c1_o 1-:.oorncl_ijk_ net cle bisschopsstnd verb•Jnè,un.nn
Het é,;:,-evólr was or".. t do burc(�rn.ven zich V",:-,__): n0t c1e Holltm?_senn
gro.Y·Em verbonden en strijcl voerden tcco:n clo •bisschop (1-:ulr:or,nn
1954, p. 356). Door do kr�chtiee bisschop ,Jrm vr.,n .L.rkcl werc1nn
dit afbrokkelin�sproces tot stnnn ccbrncht, terwijl door denn
Hoe1�se- cm :Knholjf'..uwso twisten cl_e· Hollnnds<c: posi tio in ditnn
g8biec1 verder verzwri.�cto. Hier(1 0or kon do bisschop zich opnn
het plnttelnnd r�rul du steden nestelen (Fockenn Andrene,nn
1 950, p. 89). Hierv::.-..n werd Uo�rc1on c�.e dupe ( onc1. r.riJrs zijn st2.d
rochtvorlunlng in 1372), clo0r, 1 rtt Gouc�c. zijn concurrontiupo
sitie nu ko�.1 ui tbui ton door zijn b0tero vorbinc1-in :en.nn
1

4)nOuc.1uwc,ter hnd in 1265 stc.clsre:chten c;C:1-::rue;en in oon pncingnn
v�n de bisschop on zijn grt::ns •t'--'ccn het Hollci,nd so t ·oweld tonn
tevGiligen (loor do ontwikkolint vr,_,n eon sterl:0 str_d e:::1 !"1.1snn
tece':1.zet ter;en de stic:-ltinr Vé!.n Ter Gou,le {iYiuJ_c�er, 1954n1 p356).nn
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Oo� Oufewntor en J10nt100r� �-n1en niet op togen ctu concurren
tie: ve:.n Gou.c1 r,,. Our:�cw,".'..t1:-)r v:�.�s wol oün bvl •,nt;ri jk Btrud:cun
trun, mc.,n.r c1c h2,nc1 ol op [;x' )tore ::dstrmc7. cntbrc.k.
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liesrj d:i.u niet zoveel bclJ.nt:stellin: v0,r hot stndjc h:::tddcn
en het kwnn in 1648 ",C'..n c1e Stf'.ton v�n Utrchr1t. Het bloef
klein e11 v0···rno.nelij1� n0rn.risch ccori/Jntcercl (Bocrr,1,-:-.,n, 1950,
1

p.7).

•
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CONCLUSIZS
Het grensgebied v-n.n Holland, Utrecht on Geld-erlnnd is in de
niddeleeuwon een soort politiek, schnr.:-..kbord t::;eweest. Afhnn
kelijk van c:.e kracht van de re&:erende gradf of bisschop
wnren gebieden en steden in het bozit vnn Holland, Gelre of
1 t _Sticht. Veelnl werd op den duur dG bisschop vn.n Utrecht
de dupe van het geschuif met plo.utsen en gebieden. Hij ver
loor nrtn de graaf van Holland onder and.ere Oudew�ter, Uoer·den en Montfoort.nn
Tussen de- febiedon van deze grote heren l::i.veerdon enkelenn
kleinere heren, die door slim spel zich min o:f mcor onafhan
kelijk mru:i.kten vo.n hun .lE;enheren. De belangrijkste vertegen
woordicer uit deze groep is het gesl.'8.cht van l:.rkel. Zijnn
bezaten uiteebreide gebieden in. de Vijfherenlcu1den, de Al
blasserwaard en ten noorden van c"".e Lek. Hu...."1. onafhn..nkelijk
heid duurde· nog geen twoe eeuwen: in 1412 .:.:. ·.d Hollo.nd het
veroverd.
Dat -w0 ju.iet in è..i t grensgebied zoveel 'kleine heerlijkheden
vindo11 komt, volgens Jappe Alberts, doordat è.o adellijke he
r�n nee wiJ.den profi.teren van. d.e ri viorhn.ndel do:)r het
stichten van eigen tollen. Voor oen n.�nto.l plnr'.tsen gaE:.t
zijn theorie op: Gorinchem, CuleI'lborg, Aw.merstol on Schoon
hoven hadden eon tol, ma�r er moeten ook nog andere oorza
ken zijn ann te wijzen, 1.marom er in dit gebied zovele klei
ne heerlijkheden ne-t steden erin waren. Enie:e redenen kunnen
zijn� ,1. De two.nlfde- ·en dortiènde eeuw waren eeïî bloei
periode' voor de lfoordelijke lfoderln.nclen met. een uitgebreid
handelsverkeer. Hiervan wilde iedereen profiteren. Daa.roEI
stichtten de kasteelheren bij hun burcht vnn.k een stndje
ui� econonisch oogp-w1.t. Zij konden neeprofitcren vrm de in
konsten va.n het stadje (!:..speren, Heukel un, l;1n.eic1e, Nieuw
poort etc.)
2.nnDe bisschop stichtte ter verdediging van zijnnn
_grenzen met Hollancl. onder andere Oudewater, Woerden en
Montfoort en hoopte door l1et c.o..nstellen vnn krachtige be
windvoerders op de kastelen o.lcl�ar de Hollo.nclse ,invloed te
keren. Vcak gingen deze knsteelheren echter hun eigen g::ing.
3.nnUit concurrenticoo�punt wer<Jon Schoonhoven {doel:nn
snnen met Gou.d.a de hegemonie vr.n Dordrecht doorbreken) en
Nïeuwpoort ( terbecr,ncurrering vo.n Schoonhoven) e;esticht.
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De sticht�rs van deze stad.·= �, hoop-::;en dat 1. v0or hen opging.
4.eeIJsselstein, Vianen en Culer1borg werden gestichtee
c1..oor kleine heren, die drtt dGden of om hun landsheer
dwnrs
�..
te .zitten of uit econon.isch oogpunt (of beide).
Hierdoor en oisschien nog anc1e:re rec1enen wkuelde het in de
veertiende eeuw van de sta.c�jes in het grensgebied vnn de
dri.o provincies. Als we deze stadjes nu bekijken, zien we
c1e:.t een groot deel ervnn IL..'1.UWélijks waard is om de naG.I'l ·
stad. te dragen. Waaroo zijn zovele stoclestichtingen r:1islu.kt?
Welk criterium gebruiken we on te lru.n:ne:h zegc�n of een stec�e
s tichting" geslangd is of niet. We kunnen, net nls Keuning,
kijken .nanr de in 1564 bekende inwonertnllen van cle steden
en dan stellen dn.t de s.tedon die toen meer dnn 3000 inwoners
hndden, gealnngd zijn als ree:ionanl m..."ïrktcentru.n. Ma..':l.r al ....
lden Gorinchem blijkt dan te voldc,en nnn dit criterium, zo
dat we slechts é�n gealao.{de stichting in ons gebied ne.n-·
treffen. Ik 'heb echter gkozen voc,r een andere benc.dering:
door de ontwikkeling vnn de stad tot het einde der niddel
eeuwén te bezien, is gebl0ken dat vastgesteld kor worden
of de stad (nn de eerste bloGiperiode) ineenstortte of niet
n� de stichtingadand vnn een edelnnn.
De oorzaken vnn het nialu1.rken vnn de stichting zijn·, o.n.:
1.eeDe steden lagen te dicht bij elkn.ar • Volgens :F'ockenaee
Anc1reo.e ( 1948, p. 32) kunnen vol�arêl.ige steden pas ontstn�ee
als er een nfsta.nd van 30 kilometer tussen ligt (en 5 kilo
meter tussen dorpen). Vnn/1 0.ar dat vele VO.....""l oorsprone stede
lijke nederzettingen terub-""lrielen tot het niveau vnn een dorp.
2.eeDe sterk teruglopenr1 e h2ndel in dit Gebied do ordnt:ee
- de Linge dichtslibde en de v�arrouto devnlueerneee
- cle IJssel werd afgedandee
- cle Arkelse oorlogen u.e rivierhandel sto,)rdcn.ee
3·. Nn de bl".)Giperioc1e in de twao.lfde - e:n dertiende eeuw
kwam cle- terurval. De meeste stadjes konden hun oorspro:nke.,
lijke structuur en functie niet voldoende nanpnssen c.q •
. wijzigen on ::,,nn de gewijzigde omstandic;heden (door 2.) het
hoofd te kunnen bieden. zie voor de lant-midèele0uwse cri
s:Lsporioc�e (1300-1450): Harten,. 1972, p 6 e.v.)
4.eeIn hoeverre er ontvolking en è.aardoor economiache ach
terui tf;nne optrad in deze stet-ten door de pestepidenieën inee
de veertienQe en voleende eeuwen, zou nader onderzocht noo
ten worden..ee
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Citizen Z§'ikrekenmaehines;

Onze brede lijn zak-rekenmachines biedt
U alle keus" Van d'e Elenvoudigste tot
de meest uitgebreide modellen voor
technische -, fina.noiäle en wetenschap
pelijke doeoleinden.
Prijzen vanaf f 45,--

Rotring;
Een begrip voor precisi•.
Rótring heeft het volmB.4kte
assortiment voor een per
'·fekte tekening.

J3oekhande:1 Ft. N .H" S"tein Wes-twagelisitnu1t 7 Go·rinohe.m

--------------------� ,_..._,____________,.,.......,....,..,....

W!S"T U dait, alle NJBG-leden en done:1t4'urs 20 % korting krijgen
op het boekje "'M'clens in· Gorinchem" dat het eers:-te deed is
in de Goreumse H:tistnrleehtr· REMks "Me:r:ewade-"
V E111oeijtbaa� bjj : Ui t1eveJM,j de Mandt:tr�jn., Rà.aJrStr·aa t 106. Gorinchem •
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