
TIDINGE VAN DIE GOUDE

wijten aan de slechte kwaliteit van het drink-
water. Vooral een besmettelijke ziekte als de
cholera kreeg hierdoor de kans om zich heen
te grijpen. Lang, veel te lang heeft het
geduurd, voordat het gemeentebestuur dit
inzag. Pas in 1883 werd een waterleiding-
bedrijf gesticht. Daarna is het sterftecijfer
regelmatig gedaald.

In 1956 toen de concessie afliep is het
bedrijf eigendom van de gemeente geworden.
Het pompstation is in 1968 verplaatst naar
Bergambacht. Het was een lumineus idee om
de bassins voor de zuivering van water te ver-
anderen in zwembaden.

Mr. .J.  Geselschap
Dirk Jacobsze was omstreeks 1590 naar

Gouda gekomen om in het huwelijk te treden
met een dochter van burgemeester Floris
Gijsbertsz. Verharst, Niesje l). Hij kwam uit
Schoonhoven, waar zijn vader, Jacob
Anthonisz., vermoedelijk burgemeester is
geweest; zijn moeder, Catharina Symons, was
een tante van de Schoonhovense
burgemeester Lourens Adriaan de Lange 2).
In het vervolg noemde hij zich Schoonhoven.

,

Zijn relaties met vooraanstaande regenten
bezorgden hem in 1600 een plaats in de
vroedschap. Hij maakte snel promotie, werd
in 16 11 burgemeester, en vertegenwoordigde
enige jaren zijn stad in de Staten van Holland.
In 1618 behoorde hij tot de commissie die
AAfi,-  Aa C+iten  van Holland naar UtrechtU”“L  UL  OC‘

werd gezon
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[den om het afdanken van de
ulustirudrs door Prins Maurits te
*hinderen. De uitslag is bekend: de Groot
Hogerbeets verloren hun vrijheid, en Dirk
loonhoven werd uit de vroedschan gezet.2
Hij woonde sedert zijn huwelijk in h>t huis

van zijn schoonmoeder 3) - nu Westhaven 42 -
tot zijn dood in 1640. Zijn vrouw leefde nog
tot 1651,

Vanaf 1597 heeft hij de voornaamste

van een gebouw yoor
Zuigg~s-bem2dfng.

Het Bestuur van den OOSTPOLDER
in SCHIELAhTD is voornemens op Zater-
dag den 23 April fc304,  des voormiddqs
ten  42 ure, in bde  Romeincr  te  Gouda,
bij enkele inschrijvi

gebeurtenissen in zijn leven aangetekend op
een perkamenten blad 4).  Om het karakter
niet te bederven geef ik de inhoud volledig
weer (zie bijlage).

Het bestek met een lichtdruk der tee-
kening is van af 11 April 4  906,  tegen
betaling van fI.60, verkrijgbaar bij
de Boekhandelaars 3. VAK BEXTUM St
ZOON te &Gouda.

Inlichtingen geeft L. ESALTO, Hoofd-
opzichter van den Zuidplasporder  -te Moor-
dreclit. *

De zoon, Floris, geboren omstreeks 1593,
neigde tot stilte en eenzaamheid 5).  Hij liet
zich 31 april 1611, op 17-jarige leeftijd, te
Leiden inschrijven als student in de
Philosofïe.

In 1613 verscheen van zijn hand een bundel
gedichten, ‘Poemata’, en in 1618 een bundel
‘Emblemata’, herdrukt in 1626 6).

Men mag wel veronderstellen dat zijn vader
hem een regentenloopbaan had toegedacht,
waarvoor een juridische opleiding beter paste.
In 1616 keerde hij in Gouda terug als mr. in
de rechten. In dat jaar huwde hij Annetge
Thomasdr. Zij was geboortig van Haastrecht,



graaf van de Krim$n&waard.  Hij 1
deze functie tot 1624. Het is mogelij
ontslag verband hield met zijn over1
het Rooms-Katholieke geloof 5).

In 16 18 volgde hii ziin vader OD  als dijk-
vervulde
k dat zijn
gang tot

In 1634 kocht hij het huis ‘de Wildeman’
naast het ouderlijk huis. Volgens de
monumentenlijst moet de gevel dateren uit 1
eerste kwart van de 17e eeuw. M.i. is er redt
om Mr. Floris Schoonhoven als bouwheer
aan te merken. Na 1634 verdwijnt de in 1521
reeds vermelde naam ‘de Wildeman’ uit de
transportakten, en in het midden van de ge’
prijkt het wapen van de Schoonhoven’s 7).

Mr. Floris Schoonhoven stierf in 1648.
Ook ziin vrouw is vermoedeli-ik in dat jaar
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1 6 0 0 den eersten Januaryus ben ick ende
pieter hermensz. cincq ons neeff ‘t
saemen gecosen als veertich.

Tusschen  den 29e ende  den 30e meert s
nachts  de clock  halff een uuren is myn
hyyssvrou verlost van een jone dochter
achter in myn neercaemer naest die
wildeman worden genaempt Cornelia
naer myn huyssvrouwen suster  haer
gevaders waren myn swaeger Jan
dirckx de Lange gaff tot pillegift een
dubbele oude ducaert doende seven
gul. tien stuvers met een reael van
achten doende twe gul. vyff stuvers.
den tweden was neeltgen Jans myn
muey tot schoonhoven gaff to pillegift
een oude rosenobel doende acht gul.
tien stuvers met een reael van achten-
doende twe gul. vyff  stuvers. den
derden was neeltgen ariens Verburgge
hyyssvrouwe gaff tot een pillegift een
oude rosenobel doende acht gul. tien
stuvers met een reael van achte  doende
twee twe gul. vyff  stuvers.8)

1601 In februaryo ben ick geelygeert als
gecomyteerde raedt ter admyralyteyt
om myn resydentie te nemen int
colegie tot Amsterdam in plaets van
den burgemr. Arent Jacobsz. welcken
tyt ingaende mey  daer aen volgende
dat voer den tyt van twe jaeren die
expereeren sullen mey  1603.

1 6 0 2 den 19e octob is mvn  moeder

‘ S
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hyyssvrou Angnies floris verlost van

--_-  .  .~~ I  “SJ”  ---v1-1-

Catharyna Symons in den heer gerust
ende  is den 22e dito tot schoonhoven
begraeven int grafft van ons vader aent
suytsyde van koer nae datse twe en
tseventich jaeren out was.

1597 den 9e december is mijn huyssvrou
bevallen van een dochter int huys naest
de wildeman haer naem warden 1603 den 24e januaryus savonts ten ses uure
gegven Susanna  naer myn int wassen van de maen  is mvn
huyssvrouwen moeder haer gevaeder
waeren Willem Heyndrickx Verbrugge een dochter warden  genaemt Clara
gaff tot pillegift een dubbele goude hadde tot gevaders pieter conrnelisz.
reael doende vyff gul. tien stuvers met de Lange gaff  tot pillegift een dubbele
een silver stuck  geslaegen int beleg van goude reael doende vyff gul. thien
middelburch wardich synde vyftich stuyvers met een achte  paert van een
stuvers. den tweden was muey ryckxdaelder doende vyff stuvers 12
marrichen cornelis de Lange gaff tot pen. den tweden was Clara floris myn
pillegift een dubbele goude reael huyssvrouwen suster  gaff  tot nillenift.
doende als voren met een reael van
achten doende twe gul. vyff  stuvers.
den derden was myn huyssvrouwen
suster  muey claertgen gaff tot pillegi
twe silveren lepels wardich ontrent

ft

Mey  daer aen volgende tomende vuyt
colegie der admyralyteyt warde ick
gemaeckt fabryck in plaets  van dirck
jacobsz. Loncq neffens den
burgemeester Ghysbrecht aelbertsz.
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1604 Januaryus worden ick ende  gysbert
aelbertsz. gemaeckt tresauriers voer dat
selffde jaer.

1605 Januaryus worde ick gemaeckt
scheepen. mey  daer aen worde ick
weder vuyt scheepen  ampt getrocken
ende  worde weder in plaets van aert
jacobsz. gestelt  voer den tyt van twe
jaeren int colegie der admyralyteyt tot
amsterdam exnereerende 1607.

VAN DIE GOUDE

1 6 1 2 januaryo ben ick gecosen tot
burgemeester by syn ex.

Is gebooren Agnies gerrit bonssers dr.
opden  20e oct!Öber.-

:nInt selffde jaer  mey  ben ick getrede
int offytie  als admyraletyt tot amster-
dam voor den tyt  van drie jaeren.

I

1607 den 18e september s morgens tusschen
vyffen  ende  ses uuren  wesende ‘t leste
quartier maens heeft myn huyssvrou
gebaert een dochter worden genaemt
Jacomyna hadde tot gevaeders
Geertgen  heyndrickx die huyssvrou
van gysbert ‘t hardt ons neeff gaff tot
pillegift acht realen van 8en doende
elckx 47 st. den tweden was mr.
Adriaen cool ons neef gaff twe
rosenobel doende elckx acht gul. 9 st.
met een coninx dael doende twe gul.
thien stuvers,  den derden was muey
clara gaff tot pillegift
Jacomyna voorn. is op den 27e der
selffder maent  ontrent ‘s  avonts ten
negen uuren  in den heer gerust ende
ley? int ’ graft van haer suster

1609 den 9e april is den treves alomme
gepublyceert soe wel in deze provintien
als in des ertshartoch provintien voer
den tyt van twaliff naer volgende
jaeren.

16 11 Januaryo ben ick geelygeert tot
burgemeester by syn ex.

tselffde jaer  in augysty den Me is myn
dochter Catharyna getrout met Gerrit
Jansz.  bonser  wesende die soen van
Jan den bonser.9)
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1614 den eersten november ben ick
gemaeckt by de heeren  van de
rekeninge des graefflicheyts dyckgraeff
van den crimpender waert.

1615 In January ben ick weder getrocken uit
burgemeesters ampt.

1616 Anno 1615 den 9e July is gebooren
Catharyna gerrit bonsers dochter.

1617 den 28e november 16 ben ick
1618 genomyneert by de heeren  van de
1619 vroetschap  voor den tyt van drie jaeren

gecomitteerde  raet in plaets van myn
neeff mr.  Adriaen cool ingaende mey
anno 1617, den eersten november 1618
ben ick neffens 9 anderen vuyte
vroetschap  verlaeten mede als
gecomitteerde  raet verlaeten in plaets
gecomen  Jan Vlack.  Anno 1618 is
gebooren Jan Gerritsz. bonser den 21e
february.

1616 is myn soon mr. floris Schoonhoven
getrout met Anna thomasdr. van
haestrecht ende  hebben den anderen
beslaepen den 7e augusty op myn
achter caemer naest de wildeman. Den
29e augusty 1618 is den heer advocaet
Barnevelt met den pensionaris
hogerbets ende  hugo  de groot
gevangen by de heeren  staeten
generael. Anno 1619 den 13e mey  is
den heer barevelt onthooft ende
hogerbets ende  grotius gebannen in een
eewige gevangenisse.

1 6 2 0 Is Anna thomas mvn  schoondocht:er
bevallen van een jonge soon op den
26e october worden genaempt naer
myn vaeder Jacob sterff acht daer
naer.

1621 den 28e january is myn dochter
Catharyna gevallen van een jonge
dochter worde genaempt Geertruyt
gerrit bonsers. 10)
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1621 den lesten Januar is myn suster [NOTEN]

geertruyt Jacobs  in den heer gerust out
synde 48 jaeren.

I) Ingeschreven als Doorter  10 januari 1591. Henrick Jansz.  van

1622 den 21e februarv  ‘s nachts  ten
uyren is myn schoondochter Anna
Thomasdr. verlost van een jonge
dochter worden genaempt naer haer
moeder Maegrieta,lQ

Woerden,  oom vin  zijn vroÜw,  was borg.
2) Walvis, Beschryving der stad Gouda, deel 1, blz. 31?,  vertelt

dat hij stamde ‘uit een der aloudste  en beste stamhurzen ter
Goude’  en  verwant  was  met  burgemees ter  S imon Gerr i t sz .
van Schoonhoven. Bewijzen hiervoor zijn niet gevonden. Het
graf van laatstgenoemde in de St. Janskerk werd in 1625
gesteld op  naam van de naaste bloedverwant Symon
Goesseniz.,  een schoenmaker.

3) Floris Gijsberts Verharst was in 1580 overleden, diens vrouw
Susanna Cornelisdr. is omstreeks 1597 gestorven.

4 , Dit blad dat vermoedelijk afkomstig is uit een bijbel behoort
tot een verzameling genealogische aantekeningen van Mr.
B. ALC.  de Lange van Wijngaarden, in het gemeentearchief

1624 den 1 le January nieuwen styl anno
van Gouda,

5, Walvis, I.C.
1624 brack den overwaert in een half

tndtuuyer gaents de vaert soo dattet tla
onder liep tot haerlem Amsterdam een
gedeelte van rynlant worden behouden

@ A. C. G. de Vries, De Nederl. emblemata, diss. A’dam 1899,
blz. 24.

‘1 Het zegel van de scheven Dirck Jacobsz. Schoonhoven is

alsmede schielandt ende  delfflant  dit

getekeñd naar een ze& beschadigd exemplaar aan een
charter uit 1605 in het archief van het St. Catharinagasthuis.

*) Cornelia stierf in 1689 als weduwe vn Jan Lambersen Buys in
de ouderlijke woning.

gat worden weder gestopt maer brack
andermael in op den 6e maert daer aen
volgende.

9 ,  Gerrit Bonser  overleed in 1659.
10)  Geertruyt stierf in 1644.
1 ‘1 Margrieta huwde in 1649 Mr. Dirck Verwey, advocaat,

geboortig van Oudewater. Zij overleed in 1675. Een andere
dochter, Agniesgen, in 1645 gehuwd met Gijsbert Gerritsz.
H o

12)  M r
pcoopef,  stierf in 1648.
Jacob Schoonhoven is in 1660 overleden.

1625 Adriaen de lange mynen speciaelen
vrindt is gestorven den 19 Juny anno
1625. Den 27e september 1624 is
gebooren Jacob florisz.  Schoonhoven
daer moeder aff is Anna thomas. 12)
Den 22e July anno 1625 is myn
dochter Clara Dirckxsdr. in den heer
gerust in myn neercaemer ende  op St. si
Jacobsdach begraeven nae dat sy drie
ende  een halff jaer  hadde  sieck gegaen Pepentraat  5, Goudo.
leyt begraeven onder orgele in myn
huyssvrouwen vaeders graft ,

&vcz’ft  zich  boloofdu!i$  8311  tot het

wasschen m verven van
1626 den 30e mey  is myn dochter Catharyna l!íhllen en Zi,jdsn gcedèren

bevallen van een jonge soon op
pynsterdachtsavonts ontrent ten tien en verder alles SM  tot het  vak behoort,,
uuyren worden genaemt Gherrit
gerritsz. bonsser.

*. _ .-----.-.---_h_  .._--  __ _ . . _
1636 den 17e october is myn lieve dochter -

Susanna  Schoonhoven iammerlick
iyn is mettet I

,
=ster

verongeluckt  in mynentht
hooft in de sloot gevallen ende
verdroncken  tusschen de Burgemer
Antwerpens thuyn ende  de mjne  ‘t
schynt dat se  ockernooten heeft willen
visschen ende  also  met hooft in de
gront geschooten  is dit is geschiet  des
morgens ontrent ten acht uyren nae
dat se vyff  ende  twintich ja-- Ap

.
B ranraf  heden pi cen l

oger gemteerd worde

Firma A,JONKER&Zonen,
neeringe van de lyndrayeri
getrouwelick  voor ‘t huys gcuacII  lIGGIL
in den heer moet sy rusten I GOUDA< 11  J u n i  1899,

Mr. i

.
J. Geselschap

Kantoor 1 Vest. - Telephoonno.  2 ,
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