
DE "AMBTEN" IN EEN BURGERGpSLACHT 
TE GOUDA IN DE ACHTTIENDE EEUW 

Bekend is het verwijt, dat vooral in de 18de eeuw den regenten 
in steden van Holland werd gemaakt over het misbruik van het 
verleenen van ambten in eigen kring aan personen (zelfs aan kin
deren in de wieg) , die dit ambt niet wilden of konden ui'toef enen. 

Het werk werd dan aan een substituut of waarnemer overge
laten. Een deel van de verdiensten, door den. arbeid van den waar
nemer verkregen, vloeide dan in de zakken van den ambtsdrager. 

Dat ook leden van niet-regentengeslachten "ambten" te Gouda 
verkregen, zal velen Uwer verbazen. 

Ziehier wat een genealogisch onderzoek naar het voorgeslacht 
van wijlen mijn grootmoeder Ida Maria Helbers-de Peer ( I 839...-
1891) onthulde. 

Op 14 Juni 1732 werd de 25-jarige Eva van der Mast uit Dor
drecht poorteres van Gouda. Op denzelfden dag werd zij blijkens 
het Kamerboek door burgemeesteren aangesteld 'tot turftonster. 

Dit turftonnen, in de 16de eeuw nog turftellen genoemd, bestond 
in het vullen van een maatton met uit een schuit aangevoerde turf 
en het houden van aanteekening van de hoeveelheden, waarna de 
gemeten turf door turf dragers werd weggebracht. Dit vullen en 
" tweemaal stoeten" van de maatton lijkt mij toch een zwaar werk 
voor .vrouwen. Ik herinner mij nog uit mijn jongensjaren hoe het 
lossen van steenen uit een schuit door vrouwen een pijnlijke indruk 
op mij maakte. De turf tonsters moesten een eed afleggen met het 
oog op de s'tedelijke accijnsheffing op de turf. 

Vermoedelijk door invloed van haar familie 1 ) heeft Eva van der 
Mast dit a mbt gekregen. 

Vlak onder de benoeming van Eva zegt het Kamerboek op den
zelfden dag: ,,Niesje Meyers wert geauthoriseert omme het turf
tonnen voor Eva van der Mast te mogen waarnemen". 

Hierui't zou men kunnen lezen, dat in bijzondere gev:allen, bijv. 
bij ziekte, Niesje mocht invallen. 

Maar zie, kort na haar benoeming is Eva naar 's-Gravenhage 
vertrokken, waar zij kort daarop kennis maakte met den 30-jarigen 
Hagenaar Johan de Peer. Zij huwde met hem op 24 M ei 1733 
in haar vaderstad Dordrecht. Ruim een jaar later vestigde zij zich, 
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nu met haar echtgenoot, opnieuw hier en werd deze ( 23 Oct. 1734) 
poorter van Gouda, bij welke gelegenheid hij tevens als "bierdrager" 
door burgemeesteren werd beëedigd. 

Twee dagen later deelt ons het Kamerboek mede: ,,Frederik 
Knipping geauthoriseert het bierdragen voor Jan de Peer te mogen 
waarnemen. De ·bovengemelde Knipping heeft de gerequireerde 
Eedt op het bierdragen afgelegd". 

Deze eed was noodzakelijk, omdat de bierdrager moest zorg
dragen, dat door hem slechts bier van de brouwerijen naar de huizen 
van de Goudsche burgers werd vervoerd ( bier was immers een 
volksdrank), waarvoor Stedelijke accijns was betaald. 

Letterlijk bierd~agen deden de 13 ( vast getal sedert 1621 ) 
Goudsche bierdragers reeds vóór 1681 niet meer. Toen werd hun 
toegestaan i.p.v. de hooge bierwagens, die zij met het lichaam 
moesten voortduwen, biersleden te gebruiken, getrokken door hun 
paarden. 

Uit een request van 1691 blijkt, dat "noothulpen" het werk voor 
hen mochten waarnemen. 

, Uit artikel 23 van de Gildebrief van het Zakken- en Turfdragers
gilde van 1677 blijkt hoe het insluipen van misbruiken in de gilden 
door "menschlievende" bepalingen werd mogelijk gemaakt: 

"Soo wanneer een geheel oud- of jongman sijn werk niet magtig 
is en een assistent laet aenwerven, die assistent sal daerdoor sijn 
beurt niet verliezen", . d.w.z. dat die assistent dan geheel de plaats 
van den "onmagtige" mocht innemen 2). 

In een request van 1704 van hetzelfde Gilde lezen wij: 
,, ... ende in die tyt ook in gebruyk was, dat in diergelijken geval 

den onmagtige van den assistent noch iets quam 'te genieten". 
Door deze mededeeling komen wij op het spoor van de baten 

van het ambt. 
Nog eenige waarneemsters zijn volgens het Kamerboek voor Eva 

De Peer .......... van der Mast benoemd, voordat zij op I 6 Nov. I 744 
in de St. Janskerk werd begraven. 

Vijf dagen na haar begrafenis zegt dezelfde bron: 
"Eva van der Mast, turftonster, overleden zijnde is in deszelfs 

plaats tot turftonster aangestel't Elisabeth de Peer. 
Jan de Peer heeft voor zijn Dogter Elisabeth de Peer de Eed in 

handen van den Heer President-Burgemeester Huybert van Eyk 
afgeleg't. 

Anna Rhijnhoudt werd geauthoriseert het turftonnen voor Elisa
beth de Peer te moogen waarnemen". 
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Deze Elisabeth de Peer was N.B. slechts 7 jaar oud, toen zij 
tot "turftonster" werd aangesteld, zoodat de vader wegens haar 
te jeugdigen leeftijd voor zijn dochter den eed moest afleggen. 

Ook voor haar vinden wij eenige málen een waarneemster toe
gelaten. In Juli 1758 vertrok zij zelfs naar 's-Gravenhage, waar zij 
in 1762 trouwde met Coenraad Frecke. Zij is naar Gouda niet 
meer teruggekeerd. 

Haar vader, de zeephandelaar ( authorisatie om zeep te ver
koopen werd hem op 22 Mei 1736 verleend), werd vanuit zijn huis 
aan de Korte Tiendeweg op 8 Mei 1750 eveneens in de St. Jans
kerk bijgezet. 

Het Kamerboek zegt dan op 11 Mei 1750: ,.Jan de Peer, bier
drager overleden synde, is in desselfs plaats tot bierdrager aan
gestelt Pieter Jansz. Hooghart, zal betalen t.b.v. de Stad de 
jaarlyksche recognitie ter somme van tien Gulden, waarop de 
Bierdragersplaats volgens Resolutie van de Vroedschap 18 Dec. 
17_47 is getaxeerd, enz." 

De tweede vrouw ' van De Peer, Rebecca Gabriëlsdr. Camp 
( dochter van den Deken van het St. Lucasgilde Gabriël Dircksz. 
Camp en Margaretha Clementsdr. van Bylevelt) , met wie hij in 
1747 was gehuwd, kon hem blijkbaar niet als "bierdrager" op
volgen. Wel kreeg zij 14 dagen na den dood van haar man toe
stemming om met zeepverkoop door te gaan. Haar overlijden in 
October 1767 maakte hieraan een einde. 

De Fransche tijd zal ook deze ambten met een kleine a hebben 
weggeveegd. 

Meer ambten in dit geslacht vond ik niet. Verdacht is evenwel, 
dat Catharina de Vries uit Amsterdam, schoondochter van het 
echtpaar De Peer-van der Mast reeds op 3 Aug. 1747 poorteresse 
van Gouda werd, voordat zij in 1755 met Hendrik de Peer trouwde. 
Voor welk doel zij poorteres moest worden, vermocht ik nog niet 
te ontdekken. 

G. C. HELBERS. 

1) Haar oudtante Jobje Hermansdr., vrouw van Isaac Jaspersz. van der Mast, 
houtzaagmolenaar te Dordrecht, had zich in 1679 te Gouda gevestigd; Hen~ 
drick van der Mast was een bekend schrijnwerker alhier en 'ontwierp o.a. 
in 1690 de spiltrap in de St. Janstoren, die nog aanwezig is (Zie Derde 
Verz. Bijdragen blz. 96). 

2) In het Zakkendragershuisje moest bij toerbeurt worden gedobbeld, wie van 
de zakkendragers voor het uit te voeren werk in aanmerking kwam. 
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