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geheven. Van rijkswege zowel direct via de

Wonen in een oud huis leidt vrijwel vanzelf tot
enig historisch onderzoek.~  De eerste aandacht
zal vaak uitgaan naar de bouwhistorie maar al
snel zullen ook de vroegere bewoners van zo’n
huis worden opgezocht. In Gouda is dat erg een-
voudig door de overzichten van MatthiJs;  voor
de meeste huizen kunnen daarmee de namen van
de vroegere eigenaars worden opgezocht.
Verder onderzoek is minder vanzelfsprekend en
ook lastiger door het sterk uiteenlopend bron-
nenmateriaal. Wij zijn b.v. al vele jaren bezig
met de reconstructie van de ruim zes eeuwen
bouw- en bewoningsgeschiedenis van ons huis
en kunnen inmiddels veie  aspecten van het vroe-
gere  dagelijks leven in en om dat huis beschrij-
ven. In dit artikel geven wij een indruk uit de
18e  eeuw en wel uit het leven van een rijke
belastingbetaler:

Belastinghefflng nu en in vroeger tijd
Tegenwoordig wordt op allerlei wijze belasting

betrekking tot de hofstedegelden hebben wij al
eens een indruk gegeven van de interpretatie-
mogelijkheden van een lijstje met bijna 900
namen en bijbehorende getallen: het leverde
een vrijwel complete verkavelingskaart op voor
Gouda in de periode van 1300 tot 1400. In prin-
cipe kunnen ook andere heffingen of belastin-
gen op een dergelijke wijze worden bewerkt om
zo een tijdsbeeld van de inkomens- en wel-
vaartsverschillen in Gouda te verkrijgen.

In dit artikel wordt echter een andere benade-
ring gevolgd, niet algemeen geldend maar
hopelijk toch interessant als voorbeeld. Tijdens
onze speurtochten naar inventarissen of boedel-
beschrijvingen kwamen wij namelijk belasting-
biljetten tegen waarmee op wat andere wijze
een indruk van een rijke 18e-eeuwse  belasting-
betaler kan worden gegeven.

Omdat inflatie heeft plaatsgevonden in de

te krijgen.

afgelopen 250 jaar zijn de 18e-eeuwse  bedra-
gen niet zonder meer vergelijkbaar met tegen-
woordige guldens. Als indicatie kan met een
factor 50 tot 100 worden vermenigvuldigd om
enige aansluiting met tegenwoordige bedragen

B.T.W.  op inkopen en diensten als indirect op
inkomsten en vermogen. Bij overlijden moeten
er successierechten worden betaald. Via de
gemeente ontvangen wij aanslagen voor riool-
aansluiting, afvalverwijdering, onroerende zaak
belasting of hondenbelasting. Via het water-
schap komen er verontreinigingsheffingen bij,
alsmede aanslagen voor bebouwd en onbe-
bouwd eigendom. Dit is uiteraard nog lang
geen compleet belastingbbeeld  maar hopelijk
bewaart iemand wel voorbeelden van dergelijke
aanslagen voor later. Gecombineerd met de bij-
sluiters geven zij namelijk een aardig tijdsbeeld
van de aanslaginventiviteit in de late 20e eeuw.

Ook in vroeger eeuwen werd belasting

Een 18e  eeuwse belastingbetaler
Rond het midden van de 18e eeuw woonde
Govert Suys aan de Noordzijde van de
Turfmarkt nabij de Lage Gouwe in een pand dat
enkele jaren later van een nieuwe en nog steeds
opvallende gevel zal worden voorzien. (Nog
later werd het pand bekend als ‘het
Admiraalshuis’). Het huis werd in 1652 her-
bouwd en uitgebreid, er zijn geen afbeeldingen
van die stuatie bewaard gebleven maar het moet
honderd jaar later nog steeds een goede indruk
hebben gegeven. Burgemeester Suys kwam
namelijk uit een bekende en allesbehalve ber-
ooide  regentenfamilie, hij was één van de rijk-
ste inwoners van Gouda toen hij in 175 1 het
pand kocht. Hij heeft er niet lang gewoond
want hij stierf begin 1756.

De toen gemaakte boedelinventaris is
bewaard gebleven. In de zijkamers stonden zes
Engelse stoelen met gele matrassen en witte
damasten Meedjes  (waarde ca f 31), een neer-
slaande tafel (ad f 16) en ‘een Nooteboome
Engelse Lessenaar (ad f 33) met erop een
beeldje van (J)erasmus (ad f 9). In de laden van

betaald: in het archief staan meters banden met
de namen van betalers en de geïnde bedragen.
In een aantal gevallen zijn ook de toelichtende
grondslagen voor de heffingen bewaard geble-
ven. Soms waren er bezwaren, of wanbetalers
met bijbehorende argumentatie, uitspraken en
vonnissen, Hierdoor gaat het archiefmateriaal
meer leven maar in het algemeen blijft het saai
cijfermateriaal dat slechts na veel bewerking
interessante uitkomsten kan opleveren. Met
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De hojhedegeldhetaling  van 6 st en 12 penningrn  voor 1754/6.

dit bureau zaten diverse charters en papieren
alsmede 20 pond specerijen met ‘een waarde
van bijna f 100, dus meer dan de waarde van
alle meubelen in die zij kamer. Uitzonderlijk ís
dat naast de boedelbeschrijving ook\deze char-
ters en papieren bewaard zijn gebleven. Via een
ingewikkelde erfenis en een langdurig verblijf
in de Weeskamer zijn de stukken namelijk in
het streekarchief beland en door ons geïnventa-
riseerd. Er bleken ook alle door Suys betaalde
belastingaanslagen bij te zitten. Een achttal zijn
hier ter illustratie ,van  de 18e eeuwse belasting-
praktijk opgenomen en voorzien van een korte
toelichting.

”

líng overgedragen en gold ín de 18e eeuw nog
als eeuwigdurend; ín 1945 is de heffing echter
afgeschaft. Het recht op die heffing ís vele
malen verhandeld maar het blijft vanaf het mid-
den van de 16e eeuw in handen van drie partij-
en: 12/30e deel ís eigendom van het Catharíjne
Gasthuis, 11/30e deel van de ‘Heilige Geest’ en
7/30 blijft particulier eigendom tot 1804. De
‘inmaening’ van de bijna 900 heffingen wordt
verzorgd door het Catharijne Gasthuis. De beta-
ler krijgt een kwitantie en de ‘inmaender’ wordt
met een stuiver per betaler beloond. In ufleel-
ding I ís de betaling voor 1754 vastgelegd:
Suys betaalde dus met 6 stuivers en 12 pennin-
gen voor drie jaar hofstedegeld op zijn huis.

Hofstedegeld
Wij beginnen met de reeds g;enoemde  hofstede-
geldheffing. In vele steden werd gedurende de
13e en I4e  eeuw bouwgrond uitgegeven tegen
een jaarlijkse, eeuwigdurende rente. Dit zoge-
naamde  ‘hofstedegeld’ gaat terug tot de vroegste
uitgifte van percelen in de 13e en 14e eeuw. Het
betreft lage bedragen, die pèr  perceel en in
Gouda overwegend op basis van perceelbreed-
te langs de straat werd vastgesteld. Strikt
gesproken is hofstedegeld geen belasting maar
een ‘bezwaar voor de primitieve bezitter van de
grond’; het wordt dus bij e e n eigendomswisse-

Verpondingen
Over verponding hoeft niet veel te worden
gezegd: er ís een grote overeenkomst met de
huidige onroerende zaak belasting. De verpon-
dingsaanslagen werden landelijk opgelegd op
basis van de geschatte waarde van huizen, heer-
lijkheden, landerijen en allerlei andere ‘in de
verponding gequoteerde ende  contribuërende
goederen’. Het normale heffingspercentage was
1 procent (dus de honderdste penning); in tijden
van oorlog werden extra heffingen opgelegd
variërend van een half procent tot vele procen-
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Be normale vervondina en het klav-en  lantaarnaeld  van 41 nuldens, 13 stuivers en 8 penningen  in 1756.1 v 1

ten. In aíkeldina  2 is als voorbeeld de ‘extra-
ordinaire hondgidste  en tweehonderdste ver-
ponding’  van 1756 opgenomen. Het bedrag van
ruim 50 gulden wijst op een verpondingsver-
mogen van ruim 3000 gulden. (Suys’ totale ver-
mogen, dus inclusief effecten, sieraden, meubi-
lair en ander huisraad was ruim f 200.000). De
aanslag betreft diverse huizen. Suys’ woonhuis
aan de Turfmarkt heeft het verpondingsnummer
2748 en een bijdrage van 14 gulden 3 stuivers

schatting van de toenmalige waarde van het
huis niet zo eenvoudig is. -

Klap- en lantaarngeld
nGouda wordt ook in de 18e eeuw omschreve

als een onveilige stad. Voordat doorgetrokken
wordt naar hedendaagse bevindingen moet
worden opgemerkt dat die onveiligheid betrek-
king had op het vele water en de ruime moge-
lijkheden om er tijdens schemering of duister-
nis in te geraken. De oplossing werd dan ook
niet gezocht in een verdere verhoging van het

het verbeteren van de straatverlichting. De
is aan de lage kant. Het huis werd namelijk in

voor de honderdste penning. De verpondings-
waarde werd dus toen op f 1400 geschat en dat

175 1 gcekocht  voor 5000 gulden en in 1757 ver-
klapgeld  (dus meer ‘blauw’ op straat) maar in

Q
kocht voor 3600 gulden, Opgemerkt kan nog
worden dat de verpondingsgegevens van groot
belang zijn voor een bouwhistorisch onder-
zoek: de veranderingen in de verpondingsbe-
dragen zijn vaak de enige aanwijzing dat in
vroeger tiid een verbouwing; van een huis

- -
heffing van het klap- en lantaarngeld-werd
meestal gecombineerd met de normale verpon-
dingsheffing. Uit a$lxeZding  3 blijkt dat voor
het woonhuis van Suys 3 gulden en 10 stuivers
aan klap- en lantaarngeld werd betaald.

In de loop van de 18e eeuw werd het aantal
plaa&vond.  Bovenstaand \ ~v&pondingsvoor-
beeld geeft echter ook aan dat een nauwkeurige

lantaarns verdubbeld. In het ‘verlichte Gouda’
zijn dan ruim 500 lantaarns verspreid over \ de
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binnenstad met bijna 3000 huizen en 99 brng- Turfmarktgracht was een aansluiting gemaakt
gen. De lantaarns moeten 1600 uur (dus 19%
van het jaar) branden en verwerken dan jaarlijks
circa 7 liter raap- of lijnolie. De kosten per lan-
taarn (dus onderhoud, verbruik olie en katoen,
vullen en aansteken) bedragen bijna 10 gulden
per jaar.

op het Amsterdams Verlaat. Er kon daardoor
gebruik worden gemaakt van de verhoogde
waterstand voor de sluisdeuren tijdens het
regelmatig ‘schuren’ van de grachten en er werd
geloosd op de Kattensingel nabij de Kleiweg-
brug. Van tijd tot tijd moest echter ook hand-

\\

: ;,_ _
,‘_ van het schoonmaken én het onderhoud werden

\ __  \\ _‘\ \I\,”_\“__ ‘_  ‘\ over de ~omliggende  panden omgeslagen. Uit” _’:-,,
‘\ ,_ _‘,’ afbeelding 4a blijkt dat Suys in 1756 15 stui-

, a
,, vers betaalde ‘voor diepen van de groote zijl’,

,,\
;’

Uiteraard moest ook de Turfmarktgracht
‘,,_‘_ \ regelmatig worden schoongemaakt, In afbeel-

opgenomen. Bij het vergelijken van de kosten
voor gracht en zij1 moet worden opgemerkt dat
het onderhoud van de kademuren van de gracht
voor rekening was van de eigenaar van het ach-
terliggende pand en dus niet zoals bij de zijl,
collectief werd uitgevoerd en omgeslagen.
Onderhoud en herstel van de kademuren bren-
gen echter aanzienlijke kosten mee: in en net na
de Franse tijd overtroffen de kosten van ach-
terstallig kadeonderhoud vaak de waarde van
de huizen. Halverwege de 19e eeuw heeft de
gemeente daarom het onderhoud van de eige-
naars overgenomen, met een inmiddels weer
nauwelijks waarneembaar verbeterd resultaat,

Lantaarnopsteker:

Schoonmaken van zij1 en gracht
De privaten stonden bij de grachtenhuizen van
de Turfmarkt aàn  de achterzijde van de kavels.
Sinds de eerste ontginning loopt hier tussen
Turfmarkt en Nieuwe Haven een smalle polder-
sloot, die vanaf de 14e eeuw als zij1 of open
riool wordt gebruikt en pas aan het eind van de
19e eeuw wordt overkluisd.~In  de 18e eeuw was
ook de keuken naast deze zij1 gebouwd, dus
bijna 20 meter achter het woonhuis van Suys
gelegen. (Nu is dat pand niet meer als keuken in
gebruik maar het is nog wel aanwezig als 18e-
eeuwse tuinhuis.) Die keukenfunctie betekende
natuurlijk weer extra aanbod van afval. Aan het
schoonmaken van de zijl  moest dus veel aan-
dacht worden gegeven. De waterschapsboeken
geven aan dat de aansluiting van deze ‘groote
zijl’ op de Gouwe zeer vernuftig was uitge-
voerd. Door een gemetseld kanaal onder de
Lage Gouwe en onder dè brug over de
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Brandgevaar is altijd een grote zorg in de com-
pact gebouwde binnensteden. In vroeger tijden
was de aanpak nog niet zo gecentraliseerd als
nu. Sinds de 17e eeuw was een aantal brand;
spuiten verdeeld over de stad. Rond het midden
van de 18e eeuw stonden er een viertal grote en
een tiental draagbare spuiten in de verschillen-
de kwartieren. Een belangrijke directe bijdrage
moest ook komen van het per huis voorge-
schreven aantal brandemmers. Voor die emmers
en verdere hulp betaalde men 3 stuivers per
emmer.~  Uit afleelding 5 blijkt dat Suys voor
zijn huis aan de Turfmarkt, zijn vorige woon-
huis aan de Lage Gouwe en voor zijn stal aan
de Nieuwe Zak 7 emmers moest onderhouden
en voor twee jaar een bedrag van 2 gulden en
14 stuivers betaalde. Narekenen van die heffing
geeft aan dat er waarschijnlijk 9 brandemmers
waren. Aan de Turfmarkt waren dus 3 of 4
emmers aanwezig voor eerste blusaanpak,

Voor brandgevaarlijke bedrijven werden veel
meer emmers voorgeschreven: voor de iets ver
der langs de Turfmarkt gelegen Rotteval  (nu
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fchaf,  wegens Ordinaire Kolten  s gevallen in?  voorii,d . *

dansschool) waren 50 emmers verplicht en voor
het Catharijne Gasthuis zelfs 100. Aangezien er
in totaal maar 2000 emmers zijn voor bijna
3000 huizen, waaronder dus enkele grootge-
bruikers, blijkt dat lang niet ieder huis in Gouda

zijrrtestament  bleven die ook na zijn overlijden
in zijn huis wonen. Suys had namelijk gelega-

Het brandemmer- eK
stuivers voor  1755 e

t brandspuytengeld  van 2  gulden  en  14
‘n  17.56.
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Voor r.yn’Familie  voor Redemptie-geld eens
7 0 0

6 0
Diedrie bomefiiquc  Dienfiboden heeft, voor ieder van dcfelvc

i
8 0 0

Voor Kedemptie-geld voor zyn Familie eens
f3ic  vierDkm&iqut  Dicnfibodenheeft,  voor ieder van deklvc 9

IZ 0
o Q

Voor Kedemptie-geld voor zyn  Familie eens 3 18 0
Dicvyf  I)omeifique Dienfiboden heeft, en daar en boven, voor

ieder  van defelve ” m 10 0 0
Voor Redemptie-geld voor zyn  Familie eens 4 4 o

\: En hit  altes  met de tiende Verhoging daar en boven. : ’ 1 i \

- - _  -_ - . -
tiecht  %kticth  ~p$kxtee~t&p bie

rticul/ ou  wbeurte  ttan  bc ttet

Den gehelen  Inhoud roldakn  den

Het Heere- en Redemptiegeld Billiet van 30 guldens, 7  stuivers  en  4  penningen voor  17.56.
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Billiet  voor het .Zegcí  beu&  f ‘0  - 9 l
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l&t  KM%  m Thm Rilliet  van 12 euldens  voor 17.56.
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dig vullen; het blijkt dat de koffiehuizen in
Gouda f 60 per jaar betalen).

Uit de bewerking van het reeds genoemde
huishoudboekje weten wij ook dat er in het jaar
na het overlijden van Suys door de drie nog in
het huis wonende domestieken geen chocolade
werd gedronken, wel werd in een jaar 29 maal
koffie of thee aangeschaft en per persoon ca 3
pond koffie (ad f 4,50  per kg) en 2,5 pond thee
(ad f 2,00 per kg) gedronken, De koffie en
theebelasting betekende dus toen een toeslag

.  - - -  - _----  _ J ,“L  J-IVC  ou  UU’““AAJ”  “LJ” uu*  . ..v  yLIJ”

van koffie  en thee in de afgelopen eeuwen nau-
welijks is veranderd: de consumptie van koffie
is inmiddels zesmaal zo hoog maar van thee
vrij wel gelijk gebleven,
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Ter afronding
Voor velen zal een belastingarchief geen voor
de hand liggend hulpmiddel zijn voor historisch
onderzoek van de woonomgeving. Wij hebben
daarom geprobeerd om de belastingarchieven
met een door belastingaanslagen ruim geïllus-

notarisarchieven afkomstige boedelgegevens
konden wij al snel een levendig beeld schetsen
van het huishouden van een rijke 18e-eeuwse  ’
belastingbetaler.

Wij hopen dat het gebruik van belastinggege-
vens aanslaat, ,er  is namelijk nog veel mee te
doen. In de meeste gevallen betekent dit echter
een systematische of,cijfermatige  analyse, Wij
hebben daar geen bezwaar tegen maar hebben
wel gemerkt dat niet ieder historisch onderzoe;
ker die opvatting deelt.

Over Covert Suys is al veel meer bekend: hij
komt meermalen voor in J.J. de Jong’s ‘Met goed
fatsoen’ met zijn beschrijving van de Goudse
elite in de 18e eeuw. In 1993 heeft C.J.W.van
Meurs in de Tidinge verhaald over de ingewik-
kelde erfenis van Suys en zijn ook~na  overlijden
voortdurende huwelijksproblemen. Zelf hebben
wij zijn gehele huishouden, inrichting en fïnan-
ciële situatie tot in detail uitgewerkt: wij hebben
uiteraard het voordeel dat zijn huis ons zeer
bekend is en dat helpt bij de interpretatie en het
‘virtueel’ inrichten van de kamers. Wij konden
ook Meurs’ verwantschap met Suys aantonen en
de ingewikkelde nalatenschap verklaren. De
meest verrassende vondst van ons archiefonder-
zoek hebben wij reeds aangehaald: het huis-
houdboekje van de domestieken dat ons de

treerd artikel te introduceren en een indruk te **di”
geven van de vele mogelijkheden. Door per
aanslag aan te vullen met voornamelijk uit

mogelijkheid bood om een compleet jaarver-
bruik van voeding en drank voor het midden van
de 18e eeuw te reconstrueren. Wij hopen nog
eens in de gelegenheid te zijn om ook die unie-
ke én fascinerende uitkomsten te publiceren.

Bronnen
Als bronnen zijn gebruikt het Oud Archief, het
Notarisarchief en het Weeskamerarchief, allen
aanwezig in het Streekarchief Hollands Midden.
De illustraties zijn afkomstig uit het Wees-
kamerarchief. Sij  dit artikel is afgezien van
voet- of eindnoten: geïnteresseerden kunnen
contact met ons opnemen om ervaringen uit te
wisselen of om verdere aanwijzingen te krijgen.
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