
1968 de functie van gemeenteontvanger met
ingang van 2 januari 1969 op te heffen.

Tot in de 15de eeuw werden Gouda%
financiën beheerd door de burgemeesters.
Veel werk gaven hen de kostbare oorlogen
van hertog Albrecht van Beieren, graaf van
Holland, met de Friezen. Op 13 juni 1402
besloot daarom de vroedschap - de
toenmalige gemeenteraad - hen te ontlasten
door de administratie van de buitengewone
ontvangsten en uitgaven ten behoeve van de
oorlogsvoering op te dragen aan een drietal
tresoriers (schatbewaarders), zonodig uit te
breiden tot vier, indien de omstandigheden
zulks vereisten. Dat grote aantal was nodig
omdat twee tresoriers de troepen begeleidden
om hun uitgaven zorgvuldig te noteren; de
anderen hadden de al evenmin aangename
taak om de kas door middel van geldleningen

rekening en verantwoording van huJbeheer
af te leggen. Omstreeks 1473 werd bepaald dat
dit vóór beloken Pinksterdag (de eerste
zondag na Pinksteren) moest gebeuren; bij
nalatigheid konden zij gegijzeld worden, “).
Dit voorschrift bleef beslist geen dode letter.
In 1574 werd de tresorier Willem Jacobsz.
Tromper  er van verdacht voortvluchtig te zijn.
Twee gerechtsdienaars werden toen bij
mevrouw Tromper  ingekwartierd om haar
daardoor te dwingen haar man ” te voorschijn
te brengen”. Het paardenmiddel hielp; binnen
een week deed Tromper  een voorstel om het
tekort aan te zuiveren door verkoop van een
deel van zijn meubilair. 5).

Voor de vele en gewichtige diensten aan de
stad bewezen en het risico dat zij daarbij
liepen ontvingen de tresoriers aanvankelijk
geen beloning. Wel kregen zij in 1508 een
toelage voor ambtskleding, het z,g.  tabberd-of
mantelgeld. 6).  In 1784 is dit afgeschaft, het
bedroeg toen f.  24.-. In 1580 werd hen in
verband met de sterk toegenomen

college van tresoriers zou worden opgeheven
zodra deze buitengewone financiële

’administratie zou zijn afgewikkeld. Het
getuigt van een optimisme dat door de harde
praktijk van de stedelijke geldmiddelen is
gelogenstraft. Het college is gebleven, het
heeft van lieverlede zelfs het gehele geldelijke
beheer van de burgemeesters overgenomen.
Door het verloren gaan van de meeste
bescheiden uit die tijd is,  het niet meer
mogelijk na te gaan wanneer dat gebeurd is.
In ieder geval vóór 1428, want in dat jaar gaf
Jacoba van Beieren de poorters van Gouda
het recht om jaarlijks, zoals reeds gebruikelijk
was (wordt er uitdrukkelijk bijgezegd), vier
tresoriers te belasten met het beheer van de
inkomsten en uitgaven van de stad. *). ‘)

De tresoriers werden jaarlijks gekozen uit
de vroedschap door de vroedschap. Zij
moesten een zekere welstand bezitten opdat
frauduleuze tekorten op hun vermogen
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werkzaamheden een tractement  van f 48;-
jaar toegelegd, dat nadien meermalen’

per

verhoogd is. 7).
In 1553 was het college gesplitst in twee

tresorier-ontvangers en twee tresorier-
fabricagemeesters. *).  De laatsten beheerden
de dienst van de fabricage - nu openbare
werken geheten - en hadden daarvoor een
eigen kas. Het aantal tresorier-ontvangers
werd in 1658 teruggebracht van twee op een,
en de ambtstermijn verlengd tot drie jaar, 9).
Het salaris werd toen tevens verhoogd tot
f.  400,- per jaar, het salaris voor een nagenoeg
volledige dagtaak, De borgstelling bedroeg
f.  6000,-.

Het was niet gebruikelijk dat een tresorier
na verloop van zijn ambtstermijn opnieuw
benoemd werd. Hierin kwam verandering kin
1795 toen de tijdsomstandigheden noopten
om de in 1792 aangestelde tresorier Mr. J. A.
van der Burch te continueren. Deze bleef het
ambt waarnemen tot zijn dood in 1814. Van



TIDINGE  VAN DIE GOUDE

.
der Burch was de laatste tresorier die uit de
vroedschap was gekozen. De naam
“tresorier” (ook wel thesaurier) werd in de
eerste helft van de 19de eeuw verdrongen door
die van “ontvanger”. Door de Gemeentewet
van 1851 kwam de oude titel geheel in
onbruik.

Geen tresorier of ontvanger is zolang in
functie geweest als Andreas Smits. Hij werd
benoemd op 12 december 1837; aan zijn
loopbaan kwam een einde door zijn nog
onverwachte dood op 28 maart 1892, op bijna
8 1-jarige leeftijd. Pensioengerechtigd was men
toen pas als men niet langer in staat was om
te werken.

Vanouds hadden de tresoriers en ont-
vangers hun kantoor in een vertrek van het
stadhuis gehad. Het werd daar op de duur te
vol en daarom werd het kantoor van de
gemeenteontvanger na de voltooiing van het ’
politiebureau aan de Markt in 1900 naar de
bovenverdieping daarvan overgebracht. In
1928 werd besloten om aan het

:idkundige  Kring ‘Die Coude’ heeft
ksdienst voor de Monumentenzorg te
‘nieuwe’ monumenten aangemeld.

Lan  heeft het historisch genootschap
lek gekoppeld om de zes objecten op
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ontvangerskantoor een gemeentelijke
stortings- en ophaaldienst annex spaarbank
toe te voegen. De meerdere ruimte die nodig
was, werd gevonden in het pand Gouwe 2
waarin Slavenburg’s bank had gezeten. In
1929 werd dit gebouw betrokken
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ae lijst  van beschermde rijksmonumenten te
plaatsen - vanwege hun bijzondere belang uit
historisch; geografisch en architectonisch

’ oogpunt. Het gaat om waterstaatkundige
aspecten, die Gouda zijn speciale karakter als
oud-Hollandse waterstad verlenen.

Volgens ‘Die Goude’ verdienen de volgende
zaken bijzondere bescherming: de roùte
binnen-Gouwe en Haven (beginnend bij de
Kattensingel en eindigend in de Hollandsche
IJssel, in zijn vorm en functie als vaarweg), de
kademuren in de bocht van de Gouwe (tevens
onderbouw van de panden aan de Dubbele
Buurt, tussen Hoombrug en Donkere Sluis),
de Donkere Sluis (‘een uniek sluizencomplex’
- gelegen achter de Dubbele Buurt, in de
bocht van de Haven en de Gouwe), de
Uiterste Brug (gietijzeren brug over de
Haven), de Havensluis (naast en gedeeltelijk
onder het Tolhuis), en de Mallegatsluis - die
de Turfsingelgracht met de Hollansche IJssel
verbindt. \

BLOEI‘~
Ing.  A. J, M. Houdijk,  voorzitter van ‘Die

Goude’, in zijn brief aan de rijksdienst voor
de monumentenzorg in Zeist:

\,,De  vermelde waterbouwkundige
kunstwerken maken integraal deel uit van
Gouda. De stad heeft zijn opkomst en bloei‘- - -----
aan het water te danken - terwijl het huidige
h-1A  Ac
rr~~~u  udardoor  nog steeds in belangrijke mate
wordt bepaald. Dit erfgoed is het dan ook
tyb  PL%P A.-B”  . ..mow4 om behouden te blijven voor

generaties.  Daarnaast zullen
herstel van de doorvaart via
‘re  en de Haven een onmisbaar

de toekomstige 1
zij bij eventueel
de binnen-Gouw
onderdeel vormen”.

‘Die Goude’ verwijst in het verzoek naar
het streven van de initiatiefgroep ‘Gouda,
Havenstad?’ en naar de recent verschenen
publicaties, onder dezelfde titel en onder het
motto ‘Gouda, Waterstad’,


