
AANTEEKENINGEN OVER GOUDA 

In de l 5e eeuw was het stadsbudget 1700 à 5000 ponden 
V]aamsch. Aa~ traktementen hoogstens 300 ponden. 

In 1572 waren de totaal uitgaven der stad f 19800. ,...- , behalve 
de militaire uitgaven. 

In 1572 was het loon van de stadstimmerman: de spaanders. 

Op 25 Augustus 1438 brandde Gouda af, slechts 5 huizen 
we.rden gespaard. 

In . 1589 gaf de stad een maaltijd tijdens het regelen van een 
questie met Amsterdam, waarbij o.a. 100 'M rundvleesch werd 
opgegeten. Graaf Willeim Lodewijk '(Us heit) de gouverneur van 
Friesland, was één der gasten. · 

Coornhert sterft, 68 jaar oud, in 1592 ten huize van Cornelis 
Brasem op de Oost-Haven. Boudewijn Ronche was zijn huis
dokter. 

In 1572, toen Gouda overging naar de zijde van den Prins, 
leende de stad f 600.- van Jhr. v. Swieten. 

Kamerboek, 12-2-1622, fol. 146 verso. 

Gegeven aan een vrouw van Alkmaar, die de tijding bracht, 
dat Bergen op Zoom ontzet was: f 6.-. 

Kamerboek, 11-5-1621. 

Gregorius Cool, steenhouwer van de balustrade aan het stadhuis
bordes. 

Handielingen van dren Kerkeraad, 13- 11 - 1621. 

De Kerkeraad vaardigt dominee Heir..sius en ouderling Thomas 
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de Roo af naar de Magistraat om te verzoeken eenige afgodische 
glazen uit de St. Jan te verwijderen. 

Kamerboek, 2-3-1622, fol. 28 recto. 
De Kerkmeesters zijn vermaand wit glas in het opperste van het 

Koningsglas te maken. 

Handeling.en van den Kerkeraad, 16-3-1622. ,, 
Joris Aartsz. had de predikanten beschuldigd over hun pree ken 

tegen een glas de Driëenheid voorstellende, en verweet hen in de 
rechten der kerkm~esters te treden. 

De gehe.ele Kerkera.ad neemt · het voor de predikanten op. 

](,amerboek, 11-9-1622, fol. 100 recto. 

Collecte gedaan van oud linnen voor de gekwetste soldaten te 
Bergen op Zoom. 

( Bij één der 4 commissies die rondgingen, behoorden de burge
meesters Johan Vlack en Abbesteeg, ook dames waren in die 
commissies). 

Secr.eet Kiamerboek, 1779,.....-1794, fol. 24 recto. 

Lambert Meyer (de achter de Kerk vermoordde Oranjeman) 
zal op verzoek van zijn zuster. Anna Kruysheer, op kosten van . 
de stad in de St. Jan wordtn begraven in stilte. 

Goud:asche Courant, 26-1-1795. 

Het paard van den Commandant der Fransche troepen werd 
geleid door 4 aanzienlijke burgeressen. 

N. Ned. Jaarboek,en, blz. 2113. 

De Fransche Commandant Fougue kustte de burgeressen. 

Album van .d.en Krijgsraad, 1796. 

0 Brave Batavieren, 
Gevloekt, Gehoond. Gehaat, 
Blijft steeds voortgaan 
In deugd, en vloek den Aristocraat 

Gouda, den 31 Maart 1796. 
1 e sous Luitenant. 
H . van Oosten, 
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]dem. 

Weg met den vuyg arristócraat, 
Weg Land verdervend Rot, · 
Voor mijn ken ik Geen eigenbaat, 
Was · aars geen patriot. 

. Kamerboek, 1-2-1799. 

De Gilden ontbonden . 

Gouda, den 30 Juni 1797 
Gosewijn Hofman . 

.Resolutieboek van Schepenen, 28-12..,J 799. 

Op 19 dezer eenige disor_der onder de grenadiers-compagnie 
wegens het hebben van een oranjezakboek door capitein J. A. 
van Alphen. 

Kamerboek, 26-7-1799. 

J. L. Brands, kleimeter, en P . F,okkers, zijn aangezegd dat 
zij vanwege hun niet doen inteekenen in het stemregister zijn 

. vervallen van hunne posten. 

Kamerboek, 12-3-1801. 

Aanschrijving ontvangen van het Departementaal Bestuur van 
8 Maart om nauwkeurig onderzoek te doen naar 4 personen, die 
verdacht worden van medeplichtigheid aan den aanslag op 't leven 
van den 1 en Oonsul Bonaparte. 

Kamerboek, 25-2-1803. 
De publicaties van de Municipaliteit van 26 Augustus 1796, 

waarbij was bepaald, dat gedurende de godsdienstoefeningen de 
poorten niet meer zouden worden gesloten, in te trekken, en 
opnieuw te statueren, dat voortaan op Zon- en Feestdagen de 
poorten zullen worden gesloten 's morgens van 7 -half 12 en 
van half 2-4 uur. 

R.,equ,estboek, .i9-11-1805. 

De organist Joachim Hess, 74 jaar oud, vraagt dat lsaäc Wille
beek zijn post mag waarnemen. Goedgevonden. 

Missive-nboek 19en van Hooimaand 1810. 
Bericht gekomen dat Burgemeester, Wethouderen en Vroed-
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schappen moeten zweren: .,Ik zweer gehoorzaamheid aan den 
Keizer en ijver en verknochtheid in mijnen post." 

Miss,ivenboek, 21 e van hooimaàntl' 1'8·10. 
De Land-Drost schrijft dat alle leeraars voortaan moeten bidden 

voor den Keizer der Franschen. 

Missivenboek, 28-5-1814. 
Beric,ht, dat .het Fransche garnizoen van Delfzijl Gouda per schip 

zal passeeren, verzoek voor rust en orde te zorgen. 

Missivenb.oek, 15-9-1814 . 
. 70 à 80 duizend man geällieerde troepen gedurende de laatste 

veldtocht Gouda gepasseert. 

Missiven, 23-6-1815. 
Op verzoek van den Koning a.s. Zondag in afwachting van 

-een algemeene dank- en :bededag, God te danken in dé kerken 
voor de groote overwinning · bij Waterl~o-

Missiven, · 26-6-1815. 
Een transport gewonden, waar noodig, verbonden en soep en 

brood gegeven. 

Missiven, 27-6- 1815. 
Onder groote geestdrift collecte voor de gewonden. 

P. 0. MUYLWIJK 
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