TIDINGE V A N D I E G O U D E

Nederlanden ‘s zomers tenminste 28 stuivers en
voor ongeschoold werk werd ongeveer 18 stuivers per dag betaald. In de steden van QostNederland was dit respectievelijk 20 en 12 stuivers. In Gouda werd het in het westen betaalde
gemiddelde loon niet gehaald. Cornelis de
Leijdecker ontving, voor niet aangenomen
werk, zowel in december
december ,1668
1668 als in de zomer
en de herfst van 1669, 24 stuivers per dag. Aan
de zoon, die steeds met zijn vader samenwerkte en waarschijnlijk het vak nog niet volledig
onder de knie had, werd de helft van het loon
van de vader betaald, namelijk 12 stuivers per
dag. Samen verdienden vader Cornelis en zijn
zoon dus 36 stuivers per dag.
Het dagloon van een baas kon, ten gevolge
van afwijkende werkzaamheden, variren. Zo
ontvingen de schrijnwerkers Michgiel de Haen
en zijn zoon in oktober 1669, voor 2l/2 dag werk
aan de Waag en aan de Latijnse school, samen
26 stuivers per dag. De Latijnse school was
toen vlakbij de nieuwe Waag gevestigd, op de
tegenwoordige Markt 27. De hoogte van het
loon van deze meubelmakers heeft waarschijnlijk te maken met de aard van de werkzaamheden die zij moesten verrichten.
De Goudse fabriekmeester betaalde op 17
maart 1668 aan Evert de Houtsager en zijn
knecht gedurende 3 dagen 48 stuivers per dag
en gedurende 4 dagen 52 stuivers per dag.
Misschien is in dit geval het lengen der dagen
een verklaring voor het verschil in dagloon. Op
oude afbeeldingen kan men zien hoe houtzagers
destijds delen en ribben uit balken zaagden.ó
De varrte voren met een bijl gekantrechte balk
werd op twee, meer dan manshoge, schragen
gelegd en met een grote raamzaag - een zaag
waarbij het zaagblad in een groot rechthoekig
raam is geplaatst - werd het hout in de lengte
gezaagd. De meester stond bovenop de balk en
de gezel, die beneden stond, kreeg het zaagsel
op zijn hoofd. Het zagen, met~de hand begon in
de tijd van de bouw van de Goudse Waag al tot
de uitzonderingen te behoren. Meer en meer
werd dit werk in de zeventiende eeuw door
houtzaagmolens overgenomen, waardoor het
beroep van handzager op den duur verdween.
In de rij van uitgaven voor de bouw van de
Waag komen na 17 maart 1668 geen betalingen
aan houtzagers meer voor.
Ongeschoolde arbeiders, om onze vergelijking
van de lonen te vervolgen, zoals Jan Jansen,
Bastiaen Loos en Arijen Leendertsen ontvingen
in Gouda 15 stuivers per dag voor grondwerk

ten behoeve van de nieuwe
nieuwe Waag
Waagt en
en Claes
Claes
Licht verdiende 16 stuivers per dag ‘met puijn
rijden aen de waeg en ander werck’. Ook zij
haalden dus niet het in Holland gebruikelijke
gemiddelde loon van 18 stuivers per dag.
Niet alle ambachtslieden waren evenwel loontrekker. Er waren ook beroepsbeoefenaren die
voor eigen rekening werkten. De graafwerkzaamheden voor het fundament van de Waag in
Gouda werden aanbesteed en gegund aan Jacob
de Hoer voor f ,,95,-, terwijl Cornelis de
Leijdecker bij de aanbesteding van het bedekken van het dak met leien de laagste prijs
indiende: ongeveer f 130,-. Wiggert Donselaer
nam het beglazen van de Waag aan voor f 147,Anderen werkten voor stukloon of werden per
oppervlakte betaald. Zo ontvingen Jillis
Palmboom en andere slepers van het stadsbestuur 3 stuivers per transport en Hendrick
Verrijn en zijn knecht ontvingen 31/2 stuiver per
rit met ‘hartsteen aen de waeg te brengen uijt
het schip’. De stratenmaker Jan Walichsen
kreeg voor zijn werkzaamheden 42 stuivers per
vierkante roede.
Veel ingrijpender dan het verschil tussen
zomer- en winterloon is voor de werkende
bevolking de ingreep in de omvang van het
werkjaar geweest. Vroeger, toen de roomskatholieke godsdienst in de Nederlanden staatsgodsdienst was, vergde de viering van heiligenen zondagen ongeveer 100 dagen per jaar, zodat
er effectief, per jaar, 260 tot 270 werkdagen
overbleven. In de tijd dat de Goudse Waag werd
gebouwd was het aantal werkdagen per jaar
15% hoger. Nadat het calvinisme in de zestiende eeuw in Holland de overhand had gekregen,
waren alle kerkelijke feestdagen afgeschaft,
behalve de zondagen, Hemelvaartsdag, de
beide Kerst- en Paasdagen en Pinkerstermaandag. Concreet betekende dit dat er maximaal
307 werkdagen per jaar waren. Het aantal
werkdagen had nog groter kunnen zijn als het
volgende besluit van de Synode van Dordrecht
(1618 en 1619) in praktijk was gebracht: ‘De
Feest-dagen salmen afsetten en alleen metten
Sondag te vreden zijn’,7 Hoeveel dagen iemand
die in loondienst was in, werkelijkheid werkte,
verschilde per persoon, per plaats en per jaar.
Naast de zondagen en de religieuze feestdagen
moet rekening worden gehouden met ziekte,
slecht weer, andere al dan niet feestelijke
gebeurtenissen, werkloosheid enz. Noordegraaf
ging bij zijn berekeningen van de koopkracht in
de zeventiende eeuw uit van 275 werkdagen per
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jaar.8 Na de jaren zestig van de zeventiende b post uit de rekeningen hèt gevolg kan zijn
eeuw waren de nominale lonen zo stabiel, dat
geweest van een vermindering van het biergeloonsverhogingen zeldzaam waren.‘ Men noemt
bruik op de werkplek. De oorzaak van deze verdit loon-starheid. Sommige lonen bleven twee- \ mindering, zo denkt hij, zou kunnen hebben
honderd jaar, tot ongeveer 1870, nagenoeg
gelegen in het drinken van meer koffie en thee,
ongewijzigd. Om iets van de levensstandaard te
dat in de achttiende eeuw sterk toenam.
weten te komen moeten de nominale lonen
worden omgewerkt tot reële lonen; tot lonen die
,,4.
Impost
\
niet meer in geldhoeveelheden, maar in koop- \ ‘Het gewest Holland kende in de zeventiende
kracht worden uitgedrukt. De Vries en Van der, : eeuw zeer veel belastingen.12
In 1583 waren
Woude concluderen dat een groot deel van de
,daar de zogenoemde ‘gemene middelen’, een
arbeiders in de Republiek omstreeks 1670 ‘een
stelsel van verbruiksbelastingen, bijgekomen.
levensstandaard en een mate van bestaansze,De Staten van Holland stelden accijnzen in kerheid genoot, die toen elders in Europa zelom slechts enkele voorbeelden uit de zevenden bereikt werden’ .9
tiende eeuw te noemen - op ingevoerd wollen
laken, op de verkoop van azijn, steur, zalm,
3. Biergeld
fruit, kaarsen, brandhout, turf, kolen en’ op de
ronde maat. Het laatste wil zeggen: op alles wat
Wanneer de bouw niet werd begeleid door een
fabriekmeester, dan was het toezicht op een
bij inhoudsmaat werd verkocht en geleverd,
andere wijze geregeld. lu In de lijst van uitgaven
zoals bijvoorbeeld kalk. De ‘gemene middelen’
voor de bouw van de Goudse Waag komt een
werden de hoeksteen van het Hollandse belaszekere Wouter Jacobsen
voor die op 14 juli
tingstelsel, want door aanpassing van de tarie1668 als ‘toesiender van de nieuwe waeg’, per
ven en door het belasten van nieuwe goederen
en diensten bleken zij een zeer flexibel instrudag twintig stuivers als (zomer)loon ontving.
Blijkbaar heeft Wouter daarna onderhandeld,
ment te zijn. Er werden zelfs beloningen uitgewant op 28 juli 1668 ontving hij 22 stuivers per \ loofd voor degene die nieuwe objecten voor
dag ‘met sijn biergelt’. Wouter inde dus twee
deze belasting ,wist te bedenken‘ Als de
stuivers biergeld per dag. Hij was waarschijnopbrengst van een verbruiksbelasting bleek
lijk een uitzondering in Gouda, want nergens
tegen te vallen, dan schaften de Staten ook wel
anders bij de uitgaven voor de bouw van de \
eens een belasting af. Nagenoeg geen enkel
Waag komt het woord biergeld \ voor. De‘ \ \_ artikel bleef buiten schot en aan het begin van
de achttiende eeuw was het aantal accijnzen tot
opzichter raakte echter een half jaar later zijn
biergeld weer kwijt. Wouter ontving op 29
meer dan veertig opgelopen.l3
december ‘over 12 d. tot 22 st.d. met sijn bierDe heffing van imposten gebeurde in het algegelt en 5 dagen tot 15 st.d.’ : de laatste dagen
meen bij de detailhandelaar, die de belastingafdus zonder biergeld. En op 1:
\ dracht dan natuurlijk in zijn prijzen doorbere\ kende.14 De regering van het gewest inde deze
laatste betaling aan Wouter J
hij ook slechts vijftien stuivt
belastingen niet zelf maar verpachtte ze dister)loon. Zijn werk als opzichter zal eis up t;11 als,
trictsgewijze, bij afslag aan de meestbiedende,
gewoonlijk voor perioden van zes maanden. De
afscheidscadeau kreeg hij een ducaton terwaarde van drie gulden en drie stuivers ‘uijt last van
\ Staten van Holland organiseerden de verpachde heere burgemr’ . Vermoedelijk werd het toe- ,ting in: alle zeventien belastingdistricten die de
zicht op de bouw van de Waag vanaf die tijd \ provincie telde, op dezelfde dag. Hierdoor kon
wèl door de fabriekmeester uitgeoefend.
\ iemand die belangstelling had maar op één
Volgens L. Noordegraaf 1 I ontving een
plaats aan de veiling meedoen. De pachter was
ambachtsbaas in Alkmaar voor zichzelf en voor
op zijn beurt verplicht de pachtsom, in vastgezijn knechts aanvankelijk één en later twee stuistelde termijnen, aan de ontvanger over te drav e r s biergeld per volwassene per dag.
gen. Wat hij meer binnenhaal.de
mocht hij houOmstreeks 1750 werd het biergeld aldaar echter den; maar als het tegenzat had ,de pachter
niet meer als totaalpost vermeld, maar werd het
gewoonlijk,geen middelen om het tekort op te
vangen. De pachtsommen waren vrij scherp
bij het loon van elke volwassene,geteld.
Of dit
in Gouda al in 1668 het geval is geweest valt
berekend en een kleine tegenslag kon direct
niet af te lezen uit de uittreksels uit de rollen ‘, fataal zijn voor de pachter. Het innen van de
van de fabriekmeesters, Noordegraaf veronder- ’
accijns was bovendien een impo@lair werk en
stelt dat het verdwijnen van het biergeld a l s
niet zonder gevaar. De pachters moesten erop-
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uit trekken en onderzoek doen, maar dit mocht
alleen met toestemming van de schout. Bij het
verrichten van onderzoek in woningen en kelders genoot de particuliere pachter dan de steun
van de overheid. Stadsboden of deurwaarders
vergezelden hem en gaven zo de visitatie een
ambtelijk aanzien. Tijdens de bouw van de
Goudse Waag kreeg men te maken met de verbruiksbelasting op de ‘grove waren’ (bouwmaterialen), die sinds 1607 werd geheven.15 In de
rollen van de fabriekmeesters staan vier uitgaven voor impost. Op 3 1 augustus 1668 werd
betaald ‘aen Sijna harthals over impost van
steen en kalck tot de nieuwe waeg en ander
goet’ en op 30 januari 1669 ‘aen Evert van harthals over impost van hartsteen aen de nieuwe
waeg tot den 1 octob. 1668’. De namen van
Sijna en Evert lijken op elkaar, maar zonder
verdere gegevens is het nauwelijks mogelijk
daaruit een conclusie te trekken. Het zou kunnen zijn dat zij samen het innen van deze belasting tot 1 oktober 1668 hadden gepacht. Na
deze datum, op 31 oktober, werd ‘betaelt aen
Jan van Ravensbergen over impost van steen en
kalck aen de waeg gebruijckt’ en op 30 januari
1669 ‘over impost van marmar en hartsteen aen
de waeg ‘t sedert den eersten octob: tot den letsten januarij 1669’.
Het marmer was gebruikt voor het basreliëf,
dat zich aan de voorkant van de Waag bevindt.
In het bestek was met de beeldhouwer,
Bartholomeus Eggers, overeengekomen dat hijzelf voor de witte marmer zorgde, maar ook dat
hij de impost niet hoefde te betalen. Letterlijk
staat er met betrekking tot het laatste: ‘Sal (...)
den Beelthouwer ongehouden syn te betalen
den Impost voor de grove waren, over der stadt
Gouda verpaght, indien de Paghter deselve alsdan moghte comen te eysschen’ . 1 6
De pachters behoorden, in tegenstelling tot de
ontvanger, niet tot de gelederen van de aanzienlijken. In Holland was de belastingpacht geen
beleggingsobject voor grote financiers, zoals in
Frankrijk, maar bij uitstek een geliefkoosd
jachtveld van kleine scharrelaars en speculanten zonder vermogen, ‘geringe ende vile personen’, volgens Van Deursen. Belastingpachters
waren kleine, lokale mannetjes, die zich zonder
enige terughoudendheid naar de sociaal zo
totaal verschillende overheidsfunctionarissen
voegden, volgens De Vries en Van der Woude.
Pacht kon, naast het werk van schoenmaker,
timmerman, messenmaker, chirurgijn of iets
dergelijks, een van de middelen zijn om in het

levensonderhoud te voorzien. Tot dit maatschappelijke niveau hebben de Goudse pachters
waarschijnlijk ook behoord.

5. Kunstenaars
5.1. Een beeldhouwer
Hiervoor is reeds de naam van de beeldhouwer
gevallen die het fraaie bas-reliëf17 van het
kaaswegen maakte. Bartholomeus Eggers
(1630 - 1692) kreeg daarvoor, inclusief materiaal en vervoer naar Gouda, van het stadsbestuur
f 2500,-; een bedrag dat overeenkomt met
50.000 stuivers! Ter vergelijking: het jaarloon
van een stedelijke ongeschoolde arbeider in
Holland bedroeg toen f 175,- of 3500 stuivers,
misschien iets meer18 Eggerslg, waarschijnlijk
van geboorte een Amsterdammer, leerde het
vak in Antwerpen. Hij heeft ook tijdelijk in Den
Haag gewoond, waar hij in de Grote Kerk het
praalgraf voor de in een zeeoorlog tegen de
Engelsen
gesneuvelde
admiraal
Jacob
Wassenaar van Obdam maakte in 1667. Enkele
jaren eerder was hij als steenhouwer in het Sint
Lucasgilde in Amsterdam opgenomen.
Ongeveer in dezelfde tijd betaalde de keurvorst
van Brandenburg hem voor werk waarvan niet
bekend is wat het was. Voordat hij het Goudse
reliëf maakte, leverde hij ook enkele beelden
aan Johan Maurits van Nassau. Eggers nam,
onder de beeldhouwers van Amsterdam dan
ook een prominente plaats in toen hij in 1669
zijn werkstuk in Gouda afleverde.
Het bevestigen aan de voorzijde van de Waag
geschiedde op kosten van de stad. In het bestek
staat het zo: ‘de Heeren van de Magistraat (,..)
zullen sorgedragen, dat Luyden, in haar Ed.
Achtb, dienst zijnde, soo Metzelaars,
Timmerluyden etc met paerden, Instrumenten
ende ‘t geene vorder daertoe noodigh moghte
sijn, buyten sijne Coste, hem ‘t voorn. werck
niet alleenlijck uyt de Schuyte naar de Wage maar selffs in ‘t stellen, sullen behulpigh sijn
ende sulle haar Ed. Achtb. gehouden blijven te
leveren alle de Doocken, Houvasten als anders
tot te voorn Bastereleue requirende’ .*O
Waarschijnlijk zijn gelijktijdig de vier wapens
van de burgemeesters, uitgevoerd in wit marmer ‘met helm ende looff’, aangebracht.
Hiervoor ontving de kunstenaar achthonderd
gulden. De stad betaalde ook de verblijfkosten
van Eggers en zijn knecht gedurende de tijd die
de werkzaamheden vergden,
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5.2. Een steenhouwer
Een andere Amsterdammer, steenhouwer Pieter
van Cuyck, leverde hardsteen en maakte de
natuurstenen plinten, lijsten, de frontons aan de
voor- en de achtergevel, de vier guirlandes en de
twee reliëfs aan de zijgevels van de Waag. Waar
de grens lag tussen een steenhouwer en een
beeldhouwer is niet ~gemakkelijk te bepalen?
In Amsterdam waren, ten tijde van de bouw van
de Waag, de beeldsnijders (hout) en beeldhouwers (steen) lid van het Sint Lucasgilde en de
steenhouwers van \ het metselaarsgilde.
Bartholomeus Eggers was ‘statuarius ende
beelthouwer’, toen hij in Den Haag zijn meestergeld betaalde. E. Neurdenburg komt tot de
volgende, lange, omschrijving voor een beeldhouwer: ‘de kunstenaar die zich uitdrukt in het
materiaal dat klei is - of ook soms was -, die dat
werk - soms ook meteen - in steen, maar ook
wel in hout uitvoert of in brons of koper giet of,
zoals meer gebruikelijk is, laat gieten of wanneer het terracotta betreft, waarin vaak modellen
worden uitgevoerd, bakt of laat bakken, die
beelden ‘statuen’ - en niet enkel ornament - in
steen maakt, die noemen wij beeldhouwer’. Een
beeldhouwer die vooral grote beelden of statuten maakte, kreeg in de zeventiende eeuw de
deftige benaming ‘statuarius’ . Gewone steenhouwers moesten, in tegenstelling tot beeldhouwers, heel precies naar de ontwerpen van de
bouwmeester werken.23 Zo, heeft Antoni Kroon
tijdens de bouw van de Waag een aantal tekeningen gekopieerd ‘voor de steenhouwer om de
hartsteen na te maken’.
Toen Pieter van Cuyck zijn werk aan de Waag
in januari 1669 had voltooid ontving hij op last
van de Edele Heren burgemeesters twee ducatons ‘tot reijs of drinck gelt’. De heren waren
blijkbaar zeer tevreden over het geleverde
werk, want de opzichter en een tiental metse- ”
laars ontvingen bij hun afscheid slechts één
ducaton per persoon. Een ducaton, de algemene
benaming voor de zilveren rijder, had de waard e v a n 6 3 stuivers.z4
\

5.3. Een architect
De bouwmeester van de Waag was de architect
Pieter Post (1608 - 1669)25. De door de vroedschap ingestelde commissie van advies voor de
bouw van de Waag zocht spoedig na haar instelling contact ,met deze bekende architect. Post
woonde in Den Haag en had tien jaar eerder het
waaggebouw in Leiden ontworpen. Zijn vakmanschap als architect was toen reeds tot uiting
gekomen tijdens werkzaamheden die hij, soms

/

samen met anderen, verrichtte voor bijvoorbeeld Johan Maurits van Nassau (het
Mauritshuis), Constantijn Huygens (Hofwijck),
het Hoogheemraadschap Rijnland (Swanenburch), Frederik Hendrik (Huis ten Bosch) en
de stad Maastricht (stadhuis). Post maakte voor
de stad Gouda twee ontwerpen voor een nieuwe
Waag, waarvan het tweede door het stadsbestuur werd gekozen. Post bracht een drietal
bezoeken aan Gouda en kreeg ruim vierhonderd
gulden voor zijn werkzaamheden. Hij overleed
op 2 mèi 1669, ongeveer een jaar voordat het
waaggebouw in gebruik werd genomen.

i

5.4. Een glazenier
Van alle hiervoor genoemde kunstenaars is het
werk bewaard gebleven, maar dit is niet het
geval met dat van de vierde, glazenier Daniël
Tombergen. Op 30 november 1669 werd volgens het uittreksel uit de rollen van de fabriekmeesters ‘betaelt aen D: tornbergen over teeckenen, schilderen en backen van 4 wapens in de
glasenaen de nieuwe waeg 26-0-0’. En elders:
‘vier extraordinaire glasen, daer in staende hare
E.H. wapenen ende namen’.26 Wellicht zijn
deze ramen kort voor 1800, net als de wapens
aan de voorgevel van de Waag, gesneuveld in
het kader van de als nivellerend bedoelde kreet
‘vrijheid, gelijkheid en broederschap’, toen de
Fransen het in ons land voor het zeggen hadden. Glazenier D. Tornbergen was ook door het
stadsbestuur belast met het toezicht op en het
herstel van de Glazen in de Sint-Janskerk.27 Hij
overleed in 1678.
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6. Voorbereidingen voor de bouw
Voordat de nieuwbouw kon beginnen moest het
oude waaggebouw worden afgebroken, Maar
dat niet alleen, het hele terrein tot het water van
de Zeugstraat moest worden vrijgemaakt. Twee
huizen aan de westzijde van de oude Waag en
enige huisjes daarachter werden afgebroken.
Bij de woningen die moesten verdwijnen was
waarschijnlijk ook de woning van Jacob de
Munnick, de waagmeester, want deze vroeg
‘vrijdom van huishuur of een jaarlijkse recognitie wegens het afbreken van zijn huis’ .28
Uit de oude Waag haalde Jillis Palmboom in
februari \ 1668 ‘de wicht en de schalen’. Om de
weegwerkzaamheden tijdens de bouw van de
nieuwe Waag voortgang te kunnen laten vinden
en om geen inkomsten te derven, werd in
dezelfde tijd op de Markt een ‘loose waeg’
gebouwd.29 Deze tijdelijke Waag, met luifel,
werd in hout opgetrokken door Willem
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Govertsen en Claes Schorel. Jan van Ginckel
leverde eerst allerlei ijzerwerk voor de noodvoorziening en later sloten en hengsels.
Stratenmaker Jan Walichsen maakte ‘op de
marckt in en bij de loose waeg’ de bestrating
weer in orde. De tijdelijke Waag heeft dienst
gedaan totdat in de nieuwe Waag de balansen
waren opgehangen. Op 24 mei 1670 ontving
Willem Jansen van het stadsbestuur drie stuivers per dag voor werkzaamheden ten behoeve
van het afbreken van het tijdelijke waaggebouw.
Tot de voorbereidende werkzaamheden behoorden ook de aanvoer van bouwmaterialen. In
februari 1668 werd 26 1/8 hoet kalck gelost een hoeveelheid die overeen komt met 25 hl door vier kalkdragers en een ophouwer. De taak
van laatstgenoemde was het open houden van
de lege zakken waarin de kalk werd geschept.
Evert de Houtsager en zijn hulp zaagden vast
hout op maat en voor het fundament maakten
Jan Hendricksen, Jan van Loopwijck en
Leendert van der Mat ongeveer 40.000 stenen
schoon, terwijl sleper Arijen Jansen lange dikke
stokken, die stengen genoemd werden, naar de
Markt bracht. In maart reisde de fabriekmeester
naar Dordrecht, een belangrijke stapelplaats
voor hout en andere bouwmater
eerste partij hout te kopen. In a
graven van de bouwput aanbestec

7. De bouw
Het ‘graven en drooghouden van de grippel om
‘t fundament te leggen en heijen van de nieuwe
waeg’ werden in april uitgevoerd door Jacob de
Hoer. De boorwerkzaamheden ten behoeve van
het heien werden uitgevoerd door twee personen: Jacob Dircksen Boij werd eind april
betaald voor ‘booren na het sandt op de marct
om de waeg te heijen’ en Jan Jacobsen
Frisborgh voor ‘eerst op het wel-sandt te booren om de waeg te heijen’. Er werd dus op de
stuit geheid, wat wil zeggen dat de palen die
gebruikt werden zo lang moesten zijn, dat ze op
een draagkrachtige ondergrond stootten.
Gegevens over het aantal heipalen dat gebruikt
werd en door wie het heiwerk, tegen welke
prijs, werd uitgevoerd, ontbreken in de geraadpleegde stukken, Leendert van der Mat hield,
nadat er geheid was, de gegraven sleuven met
pompen watervrij. Medio mei was het werk
zover gevorderd dat het bouwterrein door een
schutting of iets dergelijks werd afgeschermd.
Waar dat nodig was werd de grond aangevuld

door Jan Jansen, Bastiaen Loos en Arijen
Leendertsen, nadat voor dit doel drie schepen
met grond waren aangevoerd.
In de betaallijsten komen nu ook de meestermetselaars Wouter Jansen en Guillam van den
Eijnden, met hun knechten en opperlieden
voor.30 Verscheidene personen werden ingehuurd voor het lossen en het op de bouwplaats
brengen van de eerste lading stenen. De opperlieden hadden hun taak op de bouwplaats. Zij
moesten de materialen aandragen die de metselaars moesten verwerken en de metselspecie, de
mortel, beslaan. Kalk vormde het bindende
hoofdbestanddeel van de mortel en zand het
vul- of verschralingsmiddel. De specie moest
ongeveer zijn zoals stond in het bestek van het
Gemeenlandshuis van Rijnland, dat omstreeks
1600 in Leiden werd gebouwd: ‘goede kalck,
2000 steen per hoet, wel gebout en bearbeid,
met zand daarbij zoveel als nodig is’ .3l Voor
het zuiveren van de kalk had Jan Willemsen van
Ceule twee zeven geleverd. In de winter konden de metselaars vrijwel niet werken, daar de
kalkspecie erg langzaam verhardde en bij
onverwacht invallende vorst schade kon oplopen.
Ondertussen ging de aanvoer van zand en grond
per schip gewoon door. Willem en Aelbert
Gielen leverden dertien scheepsladingen zand
en Gerret Vlack, Hendrick, Leendert, Nijs en
Licht ‘cleijvoerders’ brachten in juni zestien
ladingen aarde om het terrein ‘in of om de nieuwe waeg aen te vollen’. Jan Jansen en Bastiaen
Loos werden weer ingehuurd om het grondwerk te verrichten. De fabriekmeester bracht in
mei per rijtuig, vergezeld van twee timmerlieden, een tweedaags bezoek aan Dordrecht om
nog meer hout te kopen. Het hout werd betrokken van Gerret Joppen Caen, die in juni een
partij afleverde, waaronder steigerhout, Er
waren juffers (dunne sparren) en ribben (dunne
balken) bij voor de constructie van een staande
steiger. Van de juffers werd ‘een raamwerk
gemaakt op een afstand van 1 ii2 m uit de muur.
Dit ging als volgt: om de 2 meter werden staanders in de grond gezet, waaraan met touwen liggers werden vastgebonden op afstanden van
iets minder dan manshoogte van elkaar. Op de
liggers werden ribben gelegd, die aan de muurzijden in tijdelijke uitsparingen kwamen te liggen. Over de ribben legde men ruwe planken.32
De steigertouwen werden door Pieter Cincq
geleverd.
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In juni 1668 werd ook de eerste partij hardsteen
door Hendrick Verrijn van het schip naar de
bouwplaats gereden en weer werden ‘verscheijde personen’ ingeschakeld om de volgende
100.000 stenen te lossen en naar het‘bouwter- ’
rein te brengen. Voor het lossen van de hardsteen werd gebruik gemaakt van de stadskraan,
die voor het Sint Catharinagasthuis aan de
Oosthaven stond. De toenmalke kraanmeester
heette Claes Bartelsen. De stad moest kraangeld betalen voor het gebruik van de’ kraan,
want de inkomsten uit de verhuur kwamen ten
goede aan het gasthuis.33
Vanaf die tijd komt gedurende, ruim een jaar
ook de naam van Jan de Lootgieter regelmatig
voor bij de betalingen voor de bouw van de
Waag. ,Negen van de tien keer staat er de weinigzeggende opmerking bij dat hij het geld ontving voor lood ‘tot’ of ‘aen’ de nieuwe Waag.
Alleen de eerste keer werd vermeld dat de ruim
500 pond lood bestemd was om ‘mede te gieten
aen de nieuwe waeg’. ~Jan was dus iemand die
de bladen lood en voorwerpen van lood zelf
goot. Hij \ kan het lood hebben gebruikt voor
regenafvoerpijpen, vergaarbakken, het bekleden van bovendorpels van kozijnen, het afdekken van nagenoeg vlakke delen van het dak, het
afdekken van goten en nokken e.d. De goten
werden geleverd door Balten Versijl: ‘6 blicke
gooten aen de waeg lang 96 voet, de voet 4 1/2
st: en ander goet noch 2 gooten van dubb. bliek
148 voet a 7 st de voet 40-2-0’ staat er letterlijk.
Toen de herfst naderde werd van Weijntgen
Arijens ongeveer driehonderd meter zwaar
waterdicht doek (‘seijl’) gekocht om bouwdelen af te dekken tegen weersinvloeden. Om de
metselaars en de opperlieden van dienst te zijn
brachten Arijen Leendertsen en zijn kornuiten
in september 113.000 stenen naar boven en
begin november nog eens 28.000. Om goed
werk te kunnen afleveren werden bij Magnus
Everswinckel slaglijnen of smetdraden aangeschaft. Zo’n draad, van enkele meters lang,
werd voor het gebruik in een kleurstof als rode
aarde, roet of talkpoeder gedoopt. Vervolgens
werd de draad over een te maken werkstuk
gespannen, opgetild en losgelaten. Op deze
manier werd een rechte lijn zichtbaar, waarlangs, bijvoorbeeld door de leidekkers, gewerkt
moest worden,
In december 1668 werden door Pieter Cincg
25.000 salcomse leien bij de Waag afgeleverd.
De leien waren afkomst uit zuidwestelijk
Engeland en verscheept via de havenplaats

Salcome, waaraan de leien hun naam dankten,
Het restant van deze leien werd een half jaar
later opgeslagen op het stadserf. Het weer liet
het blijkbaar toe dat de metselaars tot in januari
1669 konden doorwerken. Tijdens de \ winterstop, van medio januari tot begin april, werd er
niet aan de Waag gemetseld. De leidekkers konden het werk nog: een maand langer volhouden.
In april gingen de metselaars al: eersten weer
aan het werk, maar Cornelis de Leijdecker ging
pas in mei weer op het dak aan de slag.
In juli 1669 werden de luifels gemaakt, waaraan ook door de leidekkers met half duims
dikke blauwe hardsteen werd gewerkt.34 Eind
augustus waren zowel het ~dak \ als de luifels
klaar. Het werk van de leidekkers was toen zo
goed als ap5, de loodgieter ontving de laatste
betaling op 30 september en de metselaars kregen die op 9 november 1669. Het bouwterrein
moest toen nog wel opgeruimd en aangevuld
worden. Alleen al in oktober en november werden 48 schepen aarde en 14 schepen zand aangevoerd. Cornelis de Hoog haalde de palen van
de steiger en van de afscheiding, die tijdens de
bouw rondom de Waag stonden, uit de grond.
Binnenin het gebouw gingen de werkza‘amheden nog door. Jan van Ginckel leverde in de
herfst het ijzerwerk waar de balansen aan hingen. Hendrick Harmense haalde in november
uit Damme drie scheepsladingen van elk 6000
kromme klinkers voor de vloer, die veel te verduren zou krijgen tijdens het wegen, met name
daar, waar de waagschalen van de zes balansen
de grond raakten,36 De vensters werden in
februari 1670 van glas voorzien door Wiggert
Donslaer en hoewel het schilderwerk en het
stratenmakerswerk nog niet klaar waren werd
het nieuwe waaggebouw, vermoedelijk in mei
1670, in gebruik genomen, omdat toen de tijdelijke Waag werd afgebroken.
Wanneer precies met de schilderwerkzaamheden is begonnen is onduidelijk. In het
Kamerboek van 1669 staat bij 21 januari het
volgende: ‘Is goet gevonden ende verstaen
dheeren fabrijckmeesters kennisse te geven dat
deselve geen aanvanck vant schilderen in de
Waech believen te maecken sonder speciale
ordre van de heeren Burgemeesters’ .37 Toen de
Waag al in gebruik was werden pas betalingen
verricht voor ‘verwen aen de waeg’ aan respectievelijk de weduwe van Jan de Schilder, aan
Cornelis Haring en aan Wiggert Donslaer.
Hendrick en 0th brachten nog 2 schepen aarde
voor het egaliseren en Albert Gielen leverde
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nog 32 schepen zand voo:re het stratenmakerswerk. Eind juni 1670 was alles klaar, ook het
metselwerk achter de Waag.
De concltlnie is pewettipd dat &&ve& honderd
iets meer., ODL de een of
personen,_ misschien
-----andere wijze rechtstreeks betrokken zijn
geweest bij de uitvoering van het besluit om de
Waag te bouwen.3*
\
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BIJLAGE 1
Overzicht van, namen
Voor de bouw van de Waag waren veel en v ‘erschillende arbeiders nodig, maar hoeveel perso:
nen daadwerkelijk hebben meegewerkt ,aan d e
totstandkoming van de Waag is niet precies te
berekenen. In het voorgaande hebt u al met
enkele van de mensen< die voorkomen in de rollen van de fabriekmeesters en de thesauriersrekeningen, kennisgemaakt. Hieronder volgen, in
alfabetische volgorde, de namen van al degel nen
die in de uittreksels worden genoemd. Hel:aas
werden niet altijd de namen van de arbeiders Lof
hun aantal,vermeld, bijvoorbeeld bij de slepc xs,
de stratenmakers, de metselaars, de opperlietlen
en de ‘verscheyde persoonen,
over ‘t opdrat;en
van steen tot de nieuwe waeg’ ._ In de naamlijst
is zoveel mogelijk de spelling gevolgd, zoals
die in de oorsnronkeliike

tekst voorkomt. De
vv

0

van:
01 Ad. Schoonhooven,
voor cromme clinckert
om de waeg op te leggen.
02 Adr. van der burgh, voor oude steen en plaveij.
03 Aelbert Gielen, sandtman, zie 67.
04 Antopi kroon. voor ‘t cooieren van teeckeningt :n.
nii vgn
Stir.ht.
05 Ante,-,
.-__ __
-----, voorimnost
_-- ----r --. van klinckert of plaveij,
06 Arijen Jansen, sleeper.
07 Arijen Leendertsen, voor grondwerk, sjouwen en het schoonmaken van steen.
08 Balten Versijl, voor blicke gooten.
09 Bartholomeus Eggers, beeldhouwer, voor
het basreliëf en de vier wapens van de burgemeesters. 10 Bastiaen loos, grondwerker.
11 Claes bartelsen, kraenmr.
12 Claes Jansen, voor blauwe harts Zeen,
13 Claes licht, voor grondvervoer, grondwerk
qn **‘rqaen. _
enPI”
schorel, vac 3r het maken
14 Clae!,: C’nrndisse
vv-L--Z.
van de loose waep
_._ ~ en voor blauwe hartsteen.
15 Commertge Gleijnen, voor 2 blaeden om de
raemen te maken.
__^

--

-

---,

-

--

.

~,1

16 Cornelis haring. voor
schilderwerk.
- - - __----.~~
17 Cornelis de h&g, voor de stengen uijt te
doen rontsom de waeg.
18 G-n-nelis de leiidecker en sijq soon.
19 D. tombenren.0 , glazenier, voor teeckenei,
schilderen en backen van 4 wapens.
20 David en zijn maets, straetmackers.,
21 Di& de metad2p.r vont metselen achter de
waeg.
22
Evert
-- -.
--. van harthals, voor impost van hartsteen.
23 Evert de houtsager en sijn maet.
\
24 Gerret, cleijvoerder, knecht van Gerret Vlack
in december 1668 en januari 1669.
:25 Gerret Joppen Caen, voor hout.
Th
L, cpmpt
vvLIv Vlack, cleijvoerder, voor 43 schepen
grond 1.
2
-.7 Gvsbc
-,-- ert van den Ende, geelgieter, voor 40
koperen duymen voor gehengen.
28 Guillam van den Einden, mr. metselaer.
29 Hendrick, cleijvoerder, zie Gerret Vlack.
30 Hendrick, cleijvoerder, voor 22 schepen cleij.
31 Hendrick harmense, voor het vervoer van
steen per schip.
32 Hendrick Nieuwenhuiisen, steenhouwer,
voor ‘t snijden van 29 cardoesen aen de
kosijnen.
33 Hendrick Verriin. sleoer.
ii T arnh Dirrkcen hoi; v o o r hooren na het
sandt.
35 Jacob
--__--- d’heere.
- ~~ , voor ‘t sniiden van 12 cardoesen aen de cosijnen. J
36 Jan van Ginckel, voor geleverd ijserwerck.
-

-

---^--__

3 7

-

--

---J

vnnr

Jan bendrirkcen

AV”ULLV’.“‘~‘,
1

steen

..YA

crhnnnmaken
---_--------_-__

van
----

.

Ide hoer, voor ‘t graven voor ‘t fundament.
19 Jan
YI
“-*- van
. Hoorn, herbergier, voor teercosten.
40 Jan loeven. voor wintiisers.
ii Jan Jacobsen
frisborih, voor op het welsandt booren,
3X .lacoh
-

-

-

--

-

-

-

42 Jan Jpncm ornnclwerker
L”“V”)

ba

vIaw

.

.

---

---.

43 Jan d e lootgieter.
44
- _.Tan
_ _ v_ an Loopwijck, voor schoonmaken van
steen.
45 Jan van Ravensbergen, voor impost van
steen, kalck, marmar en hartsteen.
46 Jan Teunissen Croon, \ voor betaalde voorschotten.
47 Jan walichsen, straetmacker.
48 Jan Willemsen van
.--- Ceule.
-----7 voor 2 seeven.
49
.- Jillis
------ nalmbool
n
en
andere
slepers.
s- - ~~~~
50 Jongkint, fabrijck mr.
5 1 Leendert, cleijvoerder, wellicht dezelfde als
52 Leendert van der Mat, voor schoonmaken

Afbeelding 3.
Het poortje in de Sint Antonieswaag te Amsterdam, dat toegang gaf tot de trap naar het vertrek van het metselaarsgilde, is
voorzien van een rijk versierde zandstenen omlijsting. Direct boven de deur zijn metselaars- en steenhouwersgereeds&appen
uitgebeeld. In het medaillon is het borstbeeld van een man uitgehakt, die een gekroonde troffel vasthoudt, Hij wordt gejlankeerd door gereedschappen van leidekkersen loodgieters, die ook tot het metselaarsgilde behoorden. (Foto van de auteur)
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van steen en voor pompen en drooghouden
van ‘t werck bij de waeg nadat het geheij t is
geweest, ,zie 5 1 L \
53 Magnus Everswinckeli voor sla$ij&n.
54 Mic hm;nl
crhr;;nxr,nrr
kers.
55 Nii-s, cleijvoerder, zie Gerret Vlack.
56 Oth, cleijvoerder, zie Hendrick bij 30,
57 Pieter Cincq, voor steijgertouwen en salcomse leijen.
58 Pieter van Cuyck, steenhouwer, leverde en
bewerkte hardsteen.
59 Pieter Joris, sjouwer.
60 Pieter Post, architect.
61 Pieter vertooren, voor blauwe hartsteen.
62 Sijmen beuck, voor 24 leere kousen aen de
touwen van de schaelen.
63 Sijna harthals, voor impost van steen en
kalck.
\
64 Weduwe van Jan de schilder, voor verwen
aen de waeg,
65 Weijntgen Arijens,,voor 420 ellen seijl,
66 Wiggert donslaer, voor glasen in de waeg.
67 Willem Gelen, sandtman, voor 64 schepen
zand.
‘_
\’
68 Willem Gov&tsen,
voor het maken van de
loose waeg.
69 Willem Jansen, voor’ het afbreken van de
~loose
waeg.
\
\
\
70 Wouter Jacobsen, ,toesiènder.‘~
’
71 Wouter Jansen, mr. metselaer. _’ ’
BIJLAGE
11
,~
Overzicht van de uitgaven voor me tselwerk,
1~. Aan Wouter Jansen en Guillam van den
Eijndeti
1668
19 mei
133*09-00
129-14-08
2 juni

15 Se+,
29 sept.
13 okt.

254- 15-04
270-16-04
276-03-08

27 okt.
10 nov.
24 nov,

239-06-04
1 9 2 - 1 1 - 0 8
12 1 - 19 - 12 Zeven metselaars vertrokken.
85 - 14-12
95 - 16 -00 Drie metselaars vertrokken.

8 dec
29 dec I.I

7
d.

1669
12 jan.

59-10-04

winterpauze
‘3 apr.
34- 18-08
27 ’ apr,
65-06-08
11 mei
73-02-00
25 mei
56- 17- 08
8 juni
57-15- 12
29 juni lOO- lO- 04
13 iuli
57-15- 12
27 juli
53-03-08
17 aug.
54-09-08
31 aug.
46- 17-00
14 sept.
63-08-00
28 sept.
74-02-04
12 okt.
66- 12-00
26 okt.
35-07-00
9 nov.
31-06-02

Opzichter Jacobsen
vertrok.
t

’

2. Aan Dirck de Metselaer, voor ~metselwe
achter de Waag: 1670
14 juni 1670 -50-03-00
NOTEN~

’

1. SAHM, O,,NA. Ar&&
--v xxxv- \V.‘
cn Ai
.,> 1 Yb
Sr)3 c Betaalrollen van de
fabricage over de jaren 1668 t /m 1670. Over de totstandkoming van het waaggebouw zie ook: J. Smil
‘De bouw van de Goudse Waag’, Tidinge van 1
Gou& ( 16/2 april 1998) 65-74.
?L. 3flrllVI,
0 ArTI* 1l.uL uuuua.
C...<A,.. -I--..-,irx:..,
,,ll,-r:*,
1
Aantekeningen mr. J.E.J. Geselschap, gemeentearchiva‘\
ris 1958-1978, Waag 12.
De uittreksels zijn integiaal
gepubliceerd in De
Schatkamer (1997-3) 60-78.
3. H. Janse, Bouwers en bouwen in het verleden.‘De bouwwereld tussen 1000 en 1650 (Zaltbommel 1965) 64. De
toelichtingen bii de foto’s 1 een 2 werden ontleend aan de
pagina’s &I tJma69.
4 . De algemene informatie. .over
. de hoogte van,& nomina-

-

_

lieden Lx* in 1 4msterdam kregen in de herfst 12l$% korting
- - IKC -^
up
Lomerloon en in de winter 25%. Over het hele
\
jaar berekend bedroeg het gemiddelde weekloon ruim
90% van het zomerloon.
6. Janse, Bouwers en bouwen, 69.
De uitleg van bouwkundige termen is ontleend aan: E.J.
Haslinghuis en H. Janse, Verklarend woordenboek van
de westerse architectuur- en bouwhistorie (Leidèn
19973). Een deeE is een plank vàn naaldhout, meest grenen, van minimaal 15 cm breed en circa 2 tot 5 cm dik.
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Een rib is een dunne balk van ongeveer vierkante doorsnede, van 7,5 ‘x 7,5 cm tot 12,5 x 17,5 cm.
,\
7, P.C. Bot-, Oorspronck, begin, en vervolgh der Nederlandsche oorlogen enz. (Amsterdam, 1679) 1, 545, artikel 53.’
8. Leo Noordegraaf, Hollands welvaren? Levensstandaard
in‘HolZand 1450-1650 (Bergen 1985) 170.
9. De Vties en Van der Woude, Nederland ISOO-1815,742.
10. Janse, Bouwers en bouwen, 18. Op het bouwen van het
Goudse stadhuis bijvoorbeeld werd omstreeks 1450 toezicht gehouden door de stadsmetselaar Wouter Vroesen.
ll. Noordegraaf, Daglonen in Alkmaar, 59 en 60
12. Een korte samenvatting van de belastingheffing tijdens
de Republiek is te vinden in De Vries en Van der
Woude, Nederland 1500-1815, 123-144.
13 . Ibidem, 130 en 131.
1 4 . Van Deursen, Het kopergeld van de Gouden Eeuw ZIT Volk
en overheid (Assen 1979) 27-38 voor dit en wat volgt.
15. A.C.J. de Vrankrijker, Geschiedenis van de belastingen
(Bussum 1969) 42.
16. A.R. van de Putte, ‘Iets over de Waag’, Tweede verzameting biJ [dragen van de oudheidkundige kring ‘Die
Goude ’ (C Gouda 19462) 55.
17. Bas-wliëf , hierbij ligt de ondergrond verdiept ten
opzichte van het bovenste vlak van het bewerkte deel.
Bij haut-reliëf ligt de ondergrond ter hoogte van het
bovenvlak en steekt het beeldhouwwerk er bovenuit.
18. Leo Noordegraaf, Atlas van de Nederlandse marktsteden (Utrecht, Antwerpen, Amsterdam 1985) 155.
19. Over Bartholomeus Eggers is, voor zover mij bekend,
geen monografie verschenen. Voor bijzonderheden over
hem wordt meestal gebruik gemaakt van E. Neurdenburg,
De zeventiende eeuwsche beeldhouwkunst in de Noordelijke Nederlanden (Amsterdam 1948) 257-262.
20. Van de Putte, ‘Iets over de Waag’, 55. Een dook is een
ijzeren of koperen kram of bout waarmee stukken
gehouwen steen aan elkaar of aan achterliggend metselwerk worden bevestigd, Een houvast is een smeedijzeren element om iets aan een muur te bevestigen.
2 1, Neurdenburg, De zeventiende eeuwsche heeldhouwkunst, 1 o- 13.
22 . De metselaars vormden een van de oudste gilden vàn
Amsterdam. Al in het 1hekn
van--ilp .->-““..“viiftipncb CPIIW
--- --V”..., WPWI
.IVI..
melding gemaakt van het Onze Lieve Vrouwengilde,
waartoe de metselaars behoorden. De samenstelling van
het gilde veranderde in de loop van de tijd nogal.
Aanvankelijk maakten ook de schilders, de glazenmakers en de borduurwerkers deel uit van het metselaarsgilde. De eerste twee beroepen zijn in 1579 overgegaan
naar het Sint Lucasgilde; de borduurwerkers verdwenen.
Later sloten de leidekkers, de loden pompenmakers en
de steenhouwers zich bij de metselaars aan. Over de
steenhouwers ontbrandde een hevige twist met het Sint
Lucasgilde, dat naxt of vlakbij de metselaars een gildekamer bezat in de Sint Antonieswaag op de Nieuwmarkt.
Beide gilden waren van mening dat het beroep van
steenhouwer onder hun competentie viel. Het gevolg
was dat de steenhouwers nu eens bij het ene, dan weer
bij het andere gilde werden ingedeeld. E. Kurpershoek,
De Waag op de Nieuwmarkt (Amsterdam 1994) 24.
23. Van de Putte, ‘Iets over de Waag’, 54. De beeldhouwer
mocht de in het bestek voorgeschreven grootte van de
personen wijzigen, *indien de Beelden der voorn.
Coopluyden alsoo van ses voeten te groot of te cleyn
haar souden mogen comen te vertoonen, sal den voorn.
Beeldhouwer ongehouden syn sigh daar aan te verbinden, maar deselve te veranderen, vermeerderen en verminderen, als de cunst ende den evsch sal toelaten’.
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2 4 . H . E n n o v a n Gelder, De , Nederlandse
munten
(Utrecht/Antwerpen 1965) 13 1.
25.5.5. Terwen en K.A. Ottenheym, Pieter Post (1608-1669)
Architect (Zutphen 1993).
26. Van de Putte, ‘Iets over de Waàg’, 57.
27. A. Scheygrond (ed.), De namen der Goudse straten,
wijken, bruggen, sluizen, waterlopen en poorten
(Alphen aan den Rijn 1981) 295.
28. SAMH, O.A. 54 Vroedschapsboek, bij 27 december 1669.
29. J.E.J. Geselschap, ‘De geschiedenis van de Waag’,
Negentiende verzameling bijdragen van de oudheidkundige kring ‘Die Goude ’ (Alphen aan den Rijn 1982) 65.
30. Geselschap, ‘De geschiedenis van de Waag’, 65, spreekt
van 24 metselaars die, vanaf juni tot en met december, de
muren in snel tempo optrokken. Zie ook bijlage 11.
3 1 . Janse, Bouwers en bouwen, 88.
32. A.H. Vlagsma, ‘De bouw van de tweede Sint Annakapel
op het blokhuis te Leeuwarden’, It Beuken. Tydskriftfan
de Fryske Akademy (1996-4) 178- 179.
33. Bart Ibelings, ‘De markt en de 1nublieke gebouwen in
het Middel1 eeuwse Gouda’, in: Tidinge van Die Goude
(1996-2) 5’ 5-56.
34. Wat zij pre cies met de hardsteen deden valt niet op te
maken uit de rollen van de fabricage. Cornelis de
Leijdecker werkte 15 dagen “aen de luijfels van de
waeg” en zijn zoon 16 dagen. De blauwe hardsteen voor
de luifels, die een dikte van een halve duim had, werd
geleverd door Claes Jansen (42 stuks), Pieter Vertooren
(70 stuks) en Claes Schorel (4 stuks).
35. In oktober verdienden Cornelis en zijn zoon elk nog een
dagloon met werk aan de Waag.
36. Klinkers danken hun naam aan de heldere klank, die te
horen is als men de stenen tegen elkaar slaat. Bij het bakken zijn de poriën dichtgevloeid, waardoor de steen een
grote dichtheid en hardheid krijgt. Men onderscheidt
verschillende soorten klinkers, zoals smalle klinkers,
beste klinkers, regenbakklinkers en kromme klinkers
(WNT, VI12, kolom 4121). P.H. Scheltema, Practisch
handboek voor Bouwkundigen en Ambachtslieden
(Rotterdam z.j .) 46 noemt bij kinkers de volgende ondersoorten: reizenbakklinkers (de hardste en de vlakste, het
meest
. . ..__Penc,---hikt voor waterdicht werk), vlakke klinkers
(minder hard, maar vlak en het beste materiaal voor
gevelwerk), getrokken en kromme klinkers (door hun
misvorming minder geschikt als metselsteen, maar uitstekend voor bestrating). Bijzonderheden over klinkers
te vinden in: J. Hollestelle, De steenbakkerij in de
Nederlanden tot omstreeks 1560 (Assen 1961) 54 e.a.
Dat de kromme klinkers voor de vloer zijn gebruikt kan
worden gereconstrueerd uit de volgende gegevens:
Betaaldag 30 november 1669:
“Betaelt aan Jan walichsen en David straetmaeckers over
‘t staten (...) in de nieuwe waeg en andere plaetsen (...)
24-3-0.”
“Betaelt aen hendrick harmense over ‘t haelen van 3 schepen steen van dammen (= Damme JS) tot der goude
t’samen 18000 om de nieuwe waeg op te leggen 1000
tot 12 st. 10-16-0.”
Betaaldag 31 december 1669:
“Betaald aen Ad: Schoonhooven over 18000 cromme
clinckert om de waeg op te leggen 1000 tot 4 gul 72-0-0.”
37. SAHM, O.A. 104 Kamerboek, 21 januari 1669.
38, Janse, Bouwers en bouwen, 32. Bij de bouw van het
Goudse stadhuis waren in de jaren 1450-‘51 meer dan
100 lieden werkzaam, waarvan ongeveer 20 timmerlieden, 70 steenhouwers en metselaars, 5 smeden, 2 leidekkers, glazenmakers, schilders, grondwerkers enz.

