
BIJDRAGE TOT DE GESCHIEDENIS VAN. DE 
PEST EN HAAR BESTRIJDING - TE GOUDA . 

Het is mij een aangename plicht dank te zeggen aan Mejuffr. 
• • t ., • • • 

M. A. C. M , van Hattum; _archivaris van het Goudsche archief, 
voor de bereidwillighód mij de benoodigde archiefstukken, die 
ten gevolge- van de oorlogsdreiging zijn opgeborgen, te · ver
schaffen, waardoor ik in staat werd gesteld, mijn arbeid te vol
eindigen. Tevens mijn. hartelijken dank aan den custos, den .Heer 
S. H. van der Kraats, die ,mij bij . mijn werk steeds tot ~en groote 
steun is geweest. 

Eeuwen lang, tot diep in ,de 17 e eeuw toe, werden ook ons land 
herhaaldelijk geteisterd door pest-epidemieën, die talrijke slacht
offers eischten. Van de epidemieën uit de Middeleeuwen, waarvan 
de "Zwarte Dood", die heerschte van 1348 tot 1350 de meest 
bekende is, is zeer weinig, voor Gouda heelemaal niets bekend. 
Van de latere epidemieën, vooral die van, de 16e en 17 e eeuw, 
bestaan meer gegevens. Over 1het ontstaan van de pest, - waarbij 
de toorn Gods, wonderteelçenen, zooals vuurregens, kometen, 
overmatige hitte en bedorven lucht een groote rol speelden -
de aarde en verschijnselen der ziekte en haar behandeling. alsmede 
voorzorgsmaatregelen, licht een groot · aantal "Pestboekjes" ons 
uitvoerig in. Daar niet alle 1burgers zich de weelde konden ver
oorloven de raad, die Willem Swinnas in zijn -boekje: .,De Pest
strijt" geeft: .,dat men ras en verre vlucht en, langzaam weder
komt" op te vo1gen, is het begrijpelijk. dat de -0verheid naar 
middelen zocht; . om zic.h zoo ,goed mogelijk te weren tegen een 
besmettelijke ziekte, die zoo'n vreeselijke uitwerking had. Door 
het 'uitvaardigen van strenge en uitvoerige ordonnanties, he,t 
inrichten van een pesthuis om de zieken te verplegen, ,het aan
stellen van een pestmeester, pestvroedvrouwen en pestdragers. 
trachtte men het kwaad te ibepevken. Uit de gevonden gegevens 
blijkt, ·dat ook in Gouda een groot aanal epidemieën heeft ge
heerscht, die zeer zeker onder de burgers vele slachtoffers zullen 
h ebben gemaakt. Toch meen ik uit de over sommige jaren ge
vonden volledj.ge cijfers te mogen afleiden, dat in Gouda het aantéil 



81 

sterfgevallen geringer was, dan in andere groote Hollandsche 
steden, waarvan de cijfers bekend zijn. 

De eerste aanwijzing over het heerschen van de pest is . een 
keur uit ongeveer 1490-1500, voorkomend in het oudste keur
boek der stad: B III. Sa. Het boek is zeer beschadigd, doordat 
de muizen• er aan geknabbeld hebben, en de letters door vocht 
gedeeltelijk zijn uitgewischt. De ordonnantie luidt: ( De schout én) 
die goede luyden van den gerechte gebieden alle de ghenen ( in 
wiens huis iemand) storfft van de pestilencie ofte. sieck geweest 
heeft van de pestilencie, · ende binnen veertien dagen ( ............ ) 
dat die binnen dage sonneschijn eenen groeten ( bundel stroo) 
voir haer huus hangen sullen, ende gheen poorters neringe ( zullen 
doen) binnen een ma ent na dien dagh . datter yemant int huus 
gestorven is, ende sullen gaen ter kercke totte Collatien-broeders 
ende in andren kercke sonder inde Prochiekerk te comen ende 
sullen in hoir bant dragen een witte roede die lanck sa! sijn een 
dle int openbaer ende nyet heymelicken. Ende waert sake dat 
yemànt contrarye dede dat .1wair up de correxies van der . Stede 
ende up een bote van een croon". De tusschen haakjes geplaatste 
woorden zijn de vermoedelijke aa1wulling van de weggevallen 
gedeelten. 

De laatste ordonnantie is van 1655 (zie bijlage 1). Hoewel 
het in die dagen nog niet bekend was, dat de pestbesmetting 
wat de builenpest betreft, overgebracht werd door rattenvloóien, 
wisten · onze voorvaderen ·toch he·el goed, dat besmette huizen. 
kleederen, bedstroo enz. gevaarlijk waren, zooals uit de ordonnantie 
duidelijk blijkt. De Katholieke gewoonte, om de doodkisten met 
bloemen te versieren blijkt nog lang stand gehouden te hebben. 

Voor de hervorming ontf.erm1den de Cellebroeders · zich :over 
de pestzieken, ze zorgden voor de verpleging van ·de patiënten 
en voor het begraven van de dooden. · Dat ze hiervoor door de 
stad beloond werden, meldt de Lange van Wijngaarden, uit de 
stadsrekeningen van 1513 1): ,,geschonken den Cellebroeders twee 
halve vaten butters, omdat zij de sieke luyden van der pestillentiën 
trouwelicken bewaerden.;, Na de hervorming . werd· hun werk 
overgenomen door de pestdragers. Of er in de stad in -dien tijd 
reeds een pesthuis bestond, of dat er in 'jaren, dat de pêst heersclite. 
een huis gekocht werd, waarin de ·zieken tijdens de epidemie 
verpleegd werden, terwijl dit huis na het eindigen vaii de ziekte 
weer verkocht werd, is niet bekend. · Ik vermoed het laatste. 
Immers in 1513 staat een post in de Tresóriersrekeningen 2): 

6 
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"aen gijs den . decker met zijn knecht van twee dagen deckens 
aen ,dat huys dat die stede gecoft hadde om een pestilencyhuis 
1 pond 8 sch." In 1518 heerschte de pest opnieuw en neemt 
de vroedschap de volgende resolutie 3): ,.Voirt dat die van de 
gerechte mitten tresoriers sullen concipieren een plaets ende huys 
daer men die pestielencieluyden in brengen sal." Eenige weken 
later 4) volgt: ,,Opten derden dach in Augustus is gesloten dat 
men van der ste-de wegen omme doen gaen sal doer die Stede 
runme te bidden tot behoef ende makinghe van een pestielentie
huys." Het huis, dat in 1513 gekocht wa:s, -bezat de stad toen dus 
blijkbaar niet meer. In de tresoriersrekeningen van 1520 komt 
de post voor: ,.Betaelt aen Pyeter Y semontzn. van de coop van 
't pestillentiehuys 1 pond." Uit de instructie van den Pestmeester 
Haycke Eemans Luysinck van Dam, die in 1601 5) door de stad 
werd aangenomen, ( zie bijlage II) ,blijkt, dat ook in het Cathrijnen
gasthuis, in het zoogenaamde ·bruggehuis, pestzieken werden opge
nomen; was het gasthuis zelf ook besmet, dan werden de patiënten 
daar eveneens verpleegd. Er zijn waarschijnlijk zelfs jaren ge
weest, dat het pesthuis aan het gasthuis verbonden was, immers 
in een resolutie van de Vroedschap uit 1602 ·6) wordt het besluit 
genomen, een nieuw pesthuis in te richten in eenige huizen van 
hèt Magdalenenconvent: .,insonderheyt nae dyen de syeckte van 
de Peste. ofte Gave Godts ,dagelijx is aggresserende ende dat 
't pesthuys jegenwoordelijcke staet int midden van de Stadt ende 
dat men oock de plaetse ;an dien aent Gasthuys tot commoditeyt 
van siecken wel noodich heeft" enz. 

Het is begrijpelijk, dat ,deze regeling niet voldeed en onze 
voorouders hadden wel zooveel in~icht in de besmettelijkheid van 
de pest, dat zij naar .middelen zochten om tot een betere ver
pleging en afzondering van de zieken te komen. Een resolutie 
van ~e Staten van Holland ( 12 November 1574) had reeds alle 

-goederen van het Magdalenenconvent aan de Regenten van het 
Qathrijnen-gasthuis geschonken op voorwaar.de;: 'cfa"t de Regenten 
op . het . terrein van het convent een pesthuis zoud·en bouwen . 
.. doordien het tegenwoordige Pesthuis voor de siecken te -kleyn is''. 

Het gebrek aan verplegingmogelijkheid · van de zieken, had 
allerlei verkeerde toestanden tengevolge. In 1603 7) wordt de 
volgende kwestie behandeld: ,.Alsoe tot kennisse van de Burgemrn 
deser stede van der Gotide gecomen sijnde Mr. Haycke Eemans 
pestrrièester hem vèrvorderde in sijn huys . in te nemen eenige 
pçrsonen van de heete siécte ofte Gave Godts besmet wesende 
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hem daerover bij den ·bode duer last van de Burgmrn verbot 
gedaen is geweest van sulx meer te doen ende dyes nyet jegen
staende hij 't selve nyet en is latende. Soe ist dat hem bij desen 
andermael geinterdiceert ende verboden wordt, eenighe personen 
mitte Gave Godts geinfecteert sijnde 't sijnen huyse in te nem?n 
ofte logeren in eenighe manieren ende dat op correctie van de 
Stad." Erg veel haast om dit verbod op te volgen, maakte Mr. 
Haycke intusschen niet, want · de laatste October s) worden dit
maal de pestdragers ( maakte de bode wellicht bezwaar naar een 
besmet huis te gaan?) naar hem toegezonden: ., ... omme te onder
soucken aldaer off daer eenighe zyecken zijn ende zoe zij eenighen 
vinden, dat zij ondervragen sullen wye dye zijn ende van waer 
dye zijn gecomen, waer van zij huer wedervaren een bode sullen 
aensegghen ten eynde den selven den Burgmrn sukx sal relateren 
omme daer nae voirts gedaen te worden als nae behooren." Eenige 
miaanden later wordt een beslissing genomen op een request van 
Mr. Haycke 9 ): ,. ... daer bij hij versocht soe verre hy cocht seecker 
huys gecomen van Cornelis Cornelisz de Doot, staende in de 
Vogelensanck dat hij aldaer patienten in zijn huys soude moghen 
nemen is geappostileert en Supplt wordt zijn versoeck geaccor
deert." Waaro!m hij nu wel patiënten in zijn woning mocht op
nemen, is niet duidelijk. 

Het gebrek •aan een goed Pesthuhis zal in deze jaren van snel 
achtereenvolgende epidemieën zeker ernstig gevoeld zijn, maar 
toch duurde het nog tot 1611 voor eindelijk met het houwen van 
een pesthuis werd begonnen. Het zou te . ver voeren, de groote 
hoeveelheid resoluties, die sinds ongeveer 1600 in Kamerboek en. 
V roedschapsboek voorkomen, te vermelden. Deze zijn het resultaat 
van eindelooze besprekingen, die tenslotte leidden tot den aan
vang van den bouw, ,waarvoor de gelden bijeengebracht waren 
door een loterij. Deze loterij ·wer-d gehouden door het Gasthuis 
en: Oude~mannenhuis samen en · bracht f 36.000 . op, waarvan 
f 24.000 ten goed kwam aan het Gasthuis. Het beheer van het 
Pesthuis werd gevoerd door de regenten van de Gasthuizen; 
inkomsten en uitgaven van het Pesthuis: komen dan ook voor in 
de boeken der Gasthuizen. In 1616 was: het Pesthuis klaar, de: 
bouwkosten bedroegen f 16.000, een groot bedrag voor dien tijd. 
Nàast het Pesthuis stonden twee huisjes, die bewoond werden 
door den binnenvader en de binnenmoeder, welke het Pesthuis 
beheerden met de hulp van een of meer dienstboden ·en knechts, 
naar mat,e de ernst der epidemie. · In tijden, dat er geen pest 
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heerschte, was het Pesthuis gesloten en hielden zij toezicht . op 
het gebouw. De zieken werden behandeld door den pestmeester, 
de pestdragers zorgden voor het vervoer der zieken en het be
graven van de dooden. Zij :moesten ook bij de zieken waken. Voor 
de hulp van zwangere vrouwen was een vroedvrouw aangesteld. 
terwijl tevens van stadswege voor een speciale ziekentrooster werd 
gezorgd, om de zieken in het Pesthuis te vertroosten. Een onge
dateerde ordonnantie op het Pesthuis ( zie bijlage III) geeft een 
goed beeld van den gang van zaken. In het Gasthuis-archief is 
één Memorial van het Pesthuis aanwezig ( de andere zijn helaas 
verloren gegaan) waarin alle patiënten, die gedurende 1635 werden 
opgenomen, nauwkeurig staan aangeteekend, volledig met ge
slacht, naam. leeftijd, woonplaats, datum van opname, genezing 
cf dood . . Uit deze gegevens kan men opmaken, dat ruim de helft 
va n de patiënten stierf. De. ziekte maakte in 1635 in hoofdzaak 
s lachtoffers onder de armere bevolking. Immers in dat jaar is het 
.aantal begravenen in en om de St. Janskerk niet hooger dan in 
:andere jaren, terwijl als de epidemie in zomer en najaar van 1636 
-zeer hevig wordt, het aantal dooden in en om de kerk aanzienlijk 
hocger is dan normaal, waaruit men kan opmaken, dat toen 
-ook de gegoede burgerij sterk was aangetast. In 1635 bedraagt 
het totale sterftecijfer 718 menschen, terwijl dat in 1636 stijgt tot 
1739, een zeer groot aant.al, als men aanneemt, dat Gouda toenter
tijd waarschijnlijk ongeveer 18000 inwoners had. 

In het Pesthuis werden hoofdzakelijk minvermogenden ver-
, ]Jleegd. In bovengenoemd memoriaal ·komt maar een enkele patiënt 
voor, die op zijn "Angelot" werd aangenomen, d.w.z. een intree
geld betaalde·en een bedrag per dag voor "montcosten". De kleeren 
van · de gestorven patiënten werden eigendom van het huis en 

. verkocht. · Het geld werd aan de Gasthuis-regenten afgedragen. 
Een merkwaardige, zoo nu en dan terugkeerende post, is . het 
·ontvangen geld voor "quade duyten", die "aen een Jo.de" ver
kocht werden. 

Het zal moeilijk geweest zijn, het noodige personeel te krijgen, 
•daar het in aanraking komen met pestpatiënten zeer gevaarlijk 
-was. Tijdens epidemieën komen de namen van het personeel en 
·hun gezinsleden herhaaldelijk onder de dooden voor. In 1625 staa( 
-opgegeven, dat een meisje uit het Tuchthuis dienstbode in het 
Pesthuis is. Haar loon wordf:,aan de Regenten van het Tuchthuis 
afgedragen: '. 

In die tijden v·an ruwe zeden zullen de in de reeds genoemd;"' 
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ordonnantie op het Pehthuis vervatte artikelen, welke de levens
wijze der patiënten regelden, wel niet overbodig zijn geweest. 
Te meer daar brandewijn als een goed voorbehoedmiddel tegen 
de pest beschouwd werd, zoodat dronkenschap niet zeldza,am 
geweest zal zijn. Het is trouwens een vaststaand feit, dat in tijden · 
van hevige epidemieën het zedelijk peil van de massa daalt, zoodat 
voor de hand ligt, dat in het Pesthuis zoowel ,de vreugde over 
een herstel, als de bekentenis tot den dood zich nogal eens uitte 
in losbandigheid en dronkenschap. Dat vooral dit laatste een 
omvang aannam, die de · autoriteiten ertoe bracht, maatregelen 
te nemen, blijkt uit bovengenoemde ordonnantie. Ook de volgende 
keur 10) uitgevaardigd tijdens de pestepidemie van 1602, versterkt 
dezen indruk: ,.Alsoe de siecte van de Peste ofte Gave Godts 
binnen deser Stede van der Goude dagelicx toeneempt ofte ver
meerdert, soe hebben de Burg,mrn .der selver Stede verstaen ende 
geordonneert gelijck zij ordonneren mits desen dat Mr. Haycke 
Eemans Pestmeester ( volgende de contracte mit hem. gemaeckt) 
hem- onthouden sal uyt de kercke, uyt de halle, ende van de 
vismarckt. Ende dat hij sal inhalen 't brandewijnteycken dat hij 
uythangt ende nyemandt setten om. brandewijnen ofte gebrande 
wateren te drincken, mitsgaders dat hij hem houden sal in behoor · 
lijcke:n soberheyt ofte nuchterheyt op dat alsoe dyes te bet alle 
verschrickinghe ende infectie verhoedt ende de gemeente bij hem 
gedient sa! mogen worden als nae behooren". 

Pestmeester was een gevaarlijk beroep; het salaris was voor dien 
tijd hoog. Zooals uit de instructie van Mr. Haycke blijkt, genoten 
de pestmeesters allerlei faciliteiten, o.a. de vrijheid elk willekeurig 
beroep te mogen uitoefenen in tijden, dat er geen pest heerschte. 
Wij zagen boven, dat Mr. Haycke brandewijnstoker was. Vaak 
traden de pestmeesters als chirurgijn op, ook als ze tot dit beroep 
niet bevoegd waren, d.w.z. hun proef niet hadden afgelegd. In 
den loop van ide 17e eeuw is in de instructie van de verschillende 
pestmeesters niet veel veranderd. In 1605 wordt Mr. Pieter 
Symonszn. van Yperen benoemd voor 3 jaar. Zijn instructie is · 
bijna gelijkluidend aan die van Mr. Haycke, alleen is zijn salaris 
verhoogd tot f 324.- per jaar. Deze aanstelling wordt telkens 
met 3 jaar verlengd, tot 1620 toe. Mr. Pieter was een geestig 
man; in 1608 11) richt hij een verzoek tot den magistraat, waarin 
hij vraagt of hij alleen de diagnose pest zal mogen stellen in twijfel
achtige gevallen: ,.want zoo yemandt besmet zijnde voor suyver 
geoordeelt wort zoo worden vele andere luyden die de persoon 
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ende 't huys niet en schuwen bedrogen, daer uyt comen can 
een infectie deur de geheele stadt. Ende indyen een die geen 
Pest en heeft geoordeelt wort voor onsuyver zoo ontstaet daer 
uyt dat zij heure woningen off hantwercken moeten laten stille 

· staen dat nyemant de dooden dragen en wil -ende diergelijcke 
tot verdriet ende vercortinge ofte achterdeel vande goede luyden" 
Hij vervolgt dan verder sarcastisch: ,.Dit heeft hij remonstrant 
noch eens aende Heeren versocht gehadt ende hem \1\Torde tot 
antwoorrt gegeven, dat zij.J wel geincorporeert haidden .. ende ver
stonden te wezen een behoorlicke zaecke ende zeyden dat zij bij 
publicatie off anders daer inne zouden voorsien 't wekk hij acht 
duer veel occupatie van de Heeren in vergetenheyt gecomen te 
zijn". Tenslotte vraagt hij een wagen hout per jaar. In een rand
schrift staat vermeld, dat het verzoek is toegestaan; ook de wagen 
hout wordt hem toegewezen. In 1624 12) vraagt Mr. Cosmus pest
meester, ontslag; zijn aanstelling was niet te vinden. In zijn plaats 
wordt benoemd Mr. Sacharias van der Sw:aluwe 13) , in 1631 wordt 
hij opnieuw aangesteld en in 1633 · wordt vermeld, dat hij een 
wagen hout krijgt 14). Later komt hij niet meer in de archieven 
voor. 

Tijdens de epidemie van 1635-1636, de hevigste, die in Gouda 
gewoed heeft, is Mr. Pieter Pijnappel Pestmeester. Van hem is 
weer een volledige instructie aanwezig 15), die nogal wat afwijkt 

· van de vorige. Daar de ,patiënten nu in het Pesthuis van het 
Magdalenenconvent worden opgenomen, zijn de artikelen over 
het Bruggehuis vervallen. Een nieuw artikel luidt: ,. W elverstaende 
dat geen patient int Pesthuis comen sal, ten sij dat aen hem eenige 
uytwendige teykenen bevonden worden, 't sij bubonen off 
antraxen ende dat als dan de Mr. een brieffken sal geven, daer 
mede hij int Pesthuis sal mogen comen." Zijn salaris bedraagt 
f 300.- per jaar. De laatste artikelen van de instructie hebben 
betrekking op zijn vrouw: ,.Item dat de huysvrouw van den voorn .. 
Mr. Pieter Pijnappel haer sal laten gebruyken tot cureringe van 
a llerley qualen off accidenten ontst,aende uy t de heete sieckte, 
die eenige vroupersonen op secrete plaetsen daer sij geen mans
personen souden willen toelaten soude mogen aencom:en. Gelijck 
mede deselve sijns M. Pieters huysvrouwe in tijdt van heete 
sieckte wanneer eenige swangere vrouwen in besmette huysen 
off self fs besmeth ende sulx in barensnoot s.ijnde daer toe andre 
vroetvrouwen haer niet en souden wil1en laten gebruycken me.de 
gehouden sal wesen bij de selve vrouwen te gaen, de selve 
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vrouwen de behulpelicke hand te bieden ende tot dienste der 
selve alles bij te brengen 't gint in ~haer vermogen sal sijn mits 
daer voor gesalariseert werdende van de persoon selve die sij 
als vroetvrouw gedient sal hebben." 

Het volgende jaar klagen 16) .,de gemeene gebuyren van de 
cleywech" dat Mr. Pieter patiënten in zijn tuin opneemt en vragen 
aan den Magistraat, dat te verbieden en tevens te ordonneeren 
"dat hij geen pesthuys en sa! mae,ken als alleen het publycke 
pesthuys." Dit verzoek wordt toegestaan. 

Na 1636 komt een rustige tijd. ·Pas in 1655 treedt de pest 
weer epidemisch op. Dan wordt Mr. Gerrit van de Velde Pest
meester; zijn instructie is gelijk aan die van Mr. Pieter Pijnappel, 
zijn salaris bedraagt f 500.,.......,. Mr. Gerrit van de Velde diende 
de stad nog in 1669, in 1662 wordt hij voor zijn leven als Pest-
meester aangesteld. · 

Van de Pestmeesters komen we op de Pestdragers ( voor hun 
instructie, zie bijlage IV) die gedurende een pestepi·demie even
eens uiterst belangrijke persoonlijkheden waren. Dat zij niet uit 
de beste en meest soliede burgers werden gerecrueerd blijkt wel 
uit de vele klachten, · verboden en ordonnanties, hen betreffende. 
Het zullen wel onverschillige, brute kerels geweest zijn, die voor 
niets en niemand terugschrikten. Zij h~dden vrij wonen en werden 
g·edeeltelijk door het Aalmoezeni-ershuis bezoldigd. Telkens worden 
de or,donnanties voor de pestdragers vernieuwd. Waarschijnlijk 
om de burgerij zoo min mogelijk te beangstigen, en ook om de 
besmettingsmogelijkheden te verminderen, wordt bepaald, dat de 
pestdragers 's morgens voor vier uur en 's avonds na half negen 
de patiënten in het Pesthuis 1moeten ·brengen en de dooden be
graven. Alleen de menschen, die ·buiten het Pesthuis stierven, 
mochten overdag begraven worden, ,,naer ouder hercomen" 1 7 ). 

Een vermakelijke geschiedenis levert het Stadsregister op 1 s). 
De pest'dragers in dien tijd, Cornelis Evertsz. en Pieter Jartsz. 
"arme schamele gedienstwillige borgers" richten zich met een 
request tot de burgemeesters en vragen verhooging v-an hun 
salaris, dat een gulden per week bedraagt: .,geduyrende tot ses 
w.eecken toe nae de leste doode, waer bij zijluyden haer in desen 
benaeuden costlicken dueren tijdt nyet en connen onderhouden 
ofte voeden, want daer en mach nauwelix ende armelicken broot 
off, gemerckt zij bij geen luyden moeten comen om noch hyer off 
daer mede wat te winnen." Hun salaris wordt dan verhoogd tot 
f 2.- per week en tevens krijgen zij voor het be-graven hooger 
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loon. Eenige weken later 10) treden de heeren weer ten tooneele 
De burgemeesters hebben klachten ontv angen, dat de Pestdragers 
niet "om Gods wille" wenschen te begraven, niettegenstaande 
zij daarvoor wekelijks elk twee gulden ontvangen. Hen wordt 
gelast, op straffe van intrekking van dit salaris, voortaan de 
a 17men gratis te :begraven. A,an het slot komt een merkwaardig 
verbod voor: .. Wordt insgelijx henluyden belast met geene dooden 
uyt 't Pesthuys eenige straeten omme te gaan (-gelijck men ver
staet dat sij meermaels hen vervordert hebben te doen) maer 
d'selve uyt 't Pesthuys te brengen rechtuyt nae 't graff toe 
om alle versc-hrickingen ende ander inconvenienten te verhouden. " 
Het is niet duidelijk, wat de Pestdragers er toe gebracht kan 
hebben, met de dooden straatjes om te · gaan wandelen. Tegen 
deze bescht.Jldigingen protesteeren de Pestdragers krachtig :rn) . 
"Tïs nu soe dat zij verstaen dat er eenige dronken brusselaers 
ende q.uanten zijn die heur Suppln nijdich zijn ende soucken met 
leugenen uyt hueren dienst te stooten zeggende hen Suppln v eel 
quats achter den rugge hoe wel zij heur Suppln geschiet ende 
vroom hebben gedraegen naer hueren dienst vereyscht, principael 
over de armen dye van geen vermogen en waren hebben zij met 
waecken ende alle haer vermogen bij gestaen soe wel bij nachte 
als bij dage." Zij verzoeken in hun dienst gehandhaafd te worden. 
In een onderschrift staat; dat hun salaris gehalveerd wordt. Dat 
de pestepidemie toen aan.'t afnemen ,was, is misschien aan deze 
:beslissing niet vreemd geweest. 

Het z,ou te ver voeren no-g meer te vermelden over de talrijke 
resoluti~s, ordonnanties enz., di-e telkens weer worden gemaakt 
voor Pestmeesters, Pestdragers, vroedvrouwen en ziekentroosters. 
en de kwesties, -die rezen over de uitv oering daarvan. De a]ge
meene regel wa s deze: heerschte de pest , dan werden de ordon
nanties vernieuwd en verscherpt, de salarissen van de functio
narissen werd verhoogd. Begon de pest te luwen, dan vermin
-derden de salarissen en werd niet meer -de hand gehouden aan 
de verhods-bepalingen. 

In 1668 richt Mr. Gerrit van de Velde een request aan de burge
meesters 2 1. ); dat is het laatste, wat we in Gouda over de pest lezen. 
Nadien v indt men in ·het ,ahchief niets meer, waaruit mag worden 
opgemaakt, dat de pest na dien tijd niet meer voorkwam .. Dit komt 
overeen met de gegevens uit andere steden in Holland. Ook daar 
schijnt na 1670 de pest niet meer te zijn v oorgekOlffien. 

E . 0. BUWALDA-PREY. 
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1) C. J. de Lange van Wijngaarden. Geschiedenis en beschrijving der Stad 
van der Goudé, deel III blz. 192. 

2) -Idem. blz. 119. 
3) Vroedschapsboek 1468;....1521 30 Juni 1518 fol. 39. 
4) Idem. 3 Augustus 1518 fol. 39v. 
5) le Stadsregister 28 December 1601 fol. 109v. 
6) Vroedschapsboek 1601-1619 10 Augustus 1602 fol. 22. 
7) Kamerbeek 1590-1611 17 October 1603 fol. 45. 
8) Idem 31 October 1603 fol. 45v. 
9) Idem 10 Januari 1604 fol. 47v. 

10) Idem 19 Juli 1602 fol. 25. 
11) 8e Verhuurboek 2 Augustus 1608 fol. !Ov. 
12) Kamer boek 162 L----1625 3 October 1624 fol. 66. 
13) Idem. 3 October 1624 fol. 67v. 
14) Kamerboek 1631-1635 18 Februari 1633 fol. 22. 
15) 7e Stadsregister 17 November 1635 fol. 5. 
16) Kamerboek 1636-1640 19 Mei 1636 fol. 54. 
17) Kamerboek 1621-1625 1 Augustus 1625 fol. 64v. 
18) 1 e Stadsregister 2 October 1602 fol. 107 v. 
19) Idem 10 December 1602 fol. 120. 
20) Idem 31 Januari 1603 foL 144v. 
21) Gasthuisarchief G.A. 76. Los stuk. 

BIJLAGE I 

Ordonnantie geëma.neert op de contagie!!Se sieckte binnen de Stadt 
Gouda. 14 Mei 1655. 

Alsoo de sieckte v an de Pest ofte Gave Godts, binnen dese 
Stadt soo hier soo daer begint aen te nemen, hoewel als noch 
daer van ( Godt loff heb be) geen groot gebreck en is ende dat 
sommige Persoonen tot wiens huyse de Peste geweest is ofte 
noch is hen niet en wachten haer conversatie onder den volcke 
te hebben, waer door geschaepen soude wesen te volgen meerder 
infectie ende oversulx hoognoodich ende dienstigh is, dat daer · 
jegens ende oock jegens andere misbruycken de selv e saecke 
aengaende werde voorsien als mede dat soo veel mogelijck is 
ordre worde gestelt, dat de heete sieckte der Peste daer mede 
de Heer Almachtigh eenige huysen alhier heeft versocht ten 
weynighsten mach voorspruyten ende de besmettinghe van a ndere 
personen verhindert, soo ist dat de Schout met mijn H eeren v anden 
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Gerechte gekeurt ende geordonneert hebben keuren ende ordon
neren mits-desen. 

In den eersten dat niemant wie hij zy, van.de Peste besmet 
sijnde., noc-h de gene, die in eenige huysen wonen, daer de Peste 
is of te geweest is of te die daer voor Schmbsters ofte Bewaer
sters dienen of te converseren noch oock mede die hen ordinaris 
generen met de Sieckte van de Gave Godts te cureren ofte de 
Medicamenten -aen de Patienten met soodanige Sieckte besmet 
zijnde appliceren, wie dat sy ook souden mogen syn, 't sy Mannen 
ofte Vrouwen ende 't zij ofte sy 't. selv,e doen buyten ofte binnen 
dese Stadt alle de selve niet en sullen mogen komen op de Vleysch
marckt, de Visch-marckt, de Botermarckt noch in eenige huysen, 
daer men Waer verkoopt, noch in Publique Kercken, noch ander
sints onder de gemeente converseren binnen ses W eecken naer 
dat sy sieck geweest ende daer van opgestaen ende gecureert 
sullen sijn. Dat oock de gene •die de voorschrevene Sieckte bewaren, 
of te ov er de selve ordinaris gaen ende cureren, haar insgelijcks 
sullen moeten. onthouden den tijdt van ses W eecken op de publijcke 
Marcten etc. ·als voren te komen ofte te converseren op de boete 
van ses gulden. 

fitem dat de · huysen daer de Pest is ofte inde welcke iemandt 
vande Pest is gestorven, .dagelijcks de dueren ende veynsteren 
inde benedenste stage aen de straet responderende gesloten sullen 
moeten blij,ven den tydt van ses weken langh geduerende naer dat 
yemant aldaer gestorven sa! zijn, in soodanigen verstande . noch
tans dat deselve huysen om verver,singe van lucht te scheppen 
aende gemeente straeten, sullen mogen worden geopent des nachts, 
te weten van 't savonts ten thien uyren af tot 's morgens ten drie 
uyren toe, en.de oock des daeghs alleenlijcken de bovenste deure. 
Blyvende altydt de onderste deure soa vast gegrendelt ofte laegh 
gewervelt, dat men die van buyten metter handt niet en sa! kannen 
openen. 

Item dat oock niemandt van het huysgesin ( wiens huyse van 
de Pest geinfecteert is, vermogen sal op de stoepe ofte voor de 
deur te sillten ofte te staen binnen den tijdt van ses weken, naer 
dat yemandt • aldaer van de Peste gestorven sal wesen op de 
boete -als voren. 

Item dat indien in soodanige huysen daer dese Sieckte komt 
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ende yemandt daèr aen overlijdt Winckel-Neringe gedaen wort, 
de selve haere Neringe niet int openbaer nachte oock int heyme
lyck ofte ver.borgen s·ullen mogen doen ofte vervolgen .den voor
geschreven tijdt van ses Weken geduerende noch ook eenige 
Waren ofte Koopmanschap voortsetten voor haer deuren, opde 
Mark\t of opde straten, mitsgaders geene goederen ofte Waren 
uyt eenige pesthuysen ofte van buyten dese Stadt inkomende, 
sullen mogen verkoopen ofte door and~re doen verkoopen off oock 
eenige kleederen, dekens, lakens, bedden ofte andere goederen 
uyt soodanige huysen komende, mogen hangen op de straten om 
te verluchten ten waere des 's nachts op de uyren als vooren ende 
als boven aen ofte uyt de veynsters _vande huysen daer de persoon 
ofte de personen gestorven syn op pene als vooren. 

Dat geene huysen daer in yemant van de Pest sal syn gestorven 
int geheel -ofte deel weder sullen moglhen worden verhuert, ofte 
·by yemandt bewoont dan by degene die ten dage van de laetste 
over lijdende daer inne woonden, voor ende alleer thien Weken 
( naer dat de laetste overleden persoon daer uyt gedragen is) 
.sullen zijn omme gekomen. Ende d'at soodanige besmette huysen 
naer de eerste ses Weken alvorens. we;l gereynicht, gewasschen, 
.schoongemaeckt ende soo veel mogelyèk is gesuyvert sullen wesen, 
sonder dat oock degene, die in soodanige besmette huysen ge
bleven sullen sijn, yemandt metter woon sullen mogen innemen, 
ten waere alleenlijck tolt bew,aringe van de huysen ende goederen 
.daer inne zijnde op de boete aJ.s voren. 

Dat men van nu voortsaen geen stroo ofte andere -din·gen die 
men verbranden mach uyt de Pesthuysen op 's .Heeren straaten 
•ofte int waiter sal mogen werpen, maar dat ydereen gehouden 
sal sijn 't selve binnenshuys aen bondekens te verbranden met 
soodanige toeversicht · dat d,aer uyt geen brandt en werdt ver
·oorsaeckt, of 't selve met sacken 'te dragen buyten de Stadt op 
•eenige Staelinge ende vergaende, dat men 't gene men niet branden 
mach, dat men 't selve bij nacht ende niet bij dage of bij avant 
int water sa] worpen op pene als v oren. 

Mitsgaders soo waer yemandt vande P este gestorven is 't zij 
Jonch ofte Oudt, dat men aldaer niet en sal mogen maken eenige 
rosenhoedekens ofte bloemen ofte lelyenbladeren op de kis t leg-
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gen, maer . dat äe kisten alleenlijck bedeckt sullen worden mel 
een swart doodkleet op pene als voeren. 

Item dat alle burg eren ende inwoonders gehouden sullen wesen 
haer honden op te sluyten ende binnenshuys te houden ofte daer 
mede langhs straet gaende aen een leydts vast gebonden te hehbe.n .. 
op pene dat de selve honden- door de geene die daer toe geste!t 
sal worden vrij ende sonder eenich jegenseggen dootgeslaagen 
sullen werden. Ende soo wie den geenen die daer toe gestelt saJ 
worden, daer over iets misseyde naer riep, qualyck aenspraek of te· 
injurieerde ofte misdede sal telckens verbeuren twaelff gulden. 

Belastende mede wel expresselyck dat niemant op de Begraef -
fenissen in de huysen van den overleden, daer yemandt van de 
Peste is gestorven, wijn, byer, ofte eenigen dranck sal mogrn 
schencken op de verbeurte van vijff en twintich gulden. 

7 e Stadsregister fol. 289 uerso. 21 April 1655. 

BIJLAGE Il 

Conditien ende voorwaerden achtervolghende de welcke de· 
Regenten van 't Gasthuys deser Stede van der Goude (naer voor
gaend advys ende autorisatie van mijn Hr. Burgmrn der selver 
Stede) aengenomen hebben Mr. Haycke Eemans Luysinck van. 
Dam om 's voorz. Gasthuys end~ de ghemeente te dienen voor 
PestMr. 

Eerst sal den voorsz. Mr. Haycke Eemans Luysinck gehouden 
syn mette hulpe Godes ende soo veel doenlycken syn sa], te 
cureren alle de siecken die van de Gave Gods ofte peste gevisiteert 
zijri ofte geduyrende de tydt syns dienstes gevisiteert sullen wor
den, 't zij proveniers, cranhinnige ofte dienstboden egheen per
sonen uytgesondert van wat qualite off conditie die souden mogheu 
wesen, die nu ter tydt syn off naemaels sullen comen soo int 
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-Gasthuys van Sinte Cathrijnen als int Gasthuys van Sinte Elisa
beth, al waert oock schoon dat 't Gasthuys daer eenich profyt 
van soude moghen genieten. 

Welverstaende dat hier onder niet begrepen en sullen syn die 
9 hene, die met pestilentie gevisi:teert zijnde int Gasthuys beg heren 
te comen op heur Angelot volgende d'oude gewoente omme te 
-ontgaen dat by 't overlyden der selve 't Gasthuys geen actie en 
zoude moghen pretenderen aen heur achtergelaten goederen van 
de welcke de voorz. Mr. Haycke genieten zal alsnlcken redelycken 
loon, als de Gasthuysmrn in der tijdt naer exigentie der saecken 
ende qualite der personen in alle .billickheyt bevinden sullen te 
behooren. 

Item dat hy alle medicamenten ende medicinalia op zyn eyghen 
casten bereyden ende de siecken daer mede bedienen zal nae den 
-eysch ende gheleg hentheyt der zaecken. 

Dat hy van gelycken de gemeente die met de voorz. sieckte 
cegaeft zijn ende geduyrende synen dienst begaeft zullen worden 
met medicamenten ende medicinafia bedienen ende sijn devuoir 
doen sa! om d' selv e te cureren daer vooren hij van de. armen niet 
-genieten zal, maer dat de rycken ende vermoghenden hem betalen 
sullen behoo"rlijck loon. 

Item soo lange 't Gasthuys met de peste niet besmet en is zoo 
sa! den meester gehouden zijn de siecke ,die int Gasthuys gebracht 
worden te bedienen opt bruggehuys tot vier personen toe, om · 't 
huys suyver te houden, maer alsser meer teffens comen dan vier 
-dat inen als dan 't binnènhuys gebruycken zal moghen. 

Item dat hy over de hrugge ende niet deur 't Gasthuys in ende 
uyt gaen sa! ende sa! tot dien eynde daer van een slotel hebben. 

Voor allen wekken dienst den voorz. Mr. van der Stede weghen 
:is geaccordeert vrydom van der Stede bierexchyns tot 52 kinde
·kens bier int jaer, mitsgaders vrydom van waecken, onderhoudt 
van soldaten ende van alle leeningen ende andere subventien 
die van der Stede weghen opgestelt off geheven zullen moghen 
·worden. 

Item dat hy sal moghen practiseren inde conste der medicynen 
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ende chirurgye ende in alle vryheyt dienen eenen ygelycken die 
hem zal begeren te gebruycken. 

Sal oock moghen ter hande trecken alsulcke neringe ende ander 
exercitie alst hem belieft tod: onderhoudinge van sijn familie. 

Welverstaende tot wekker tydt de peste merckelycken ver
meerdert, dat hij hem als dan sal moeten onthouden uyt de kercke. 
uyt de halle ende van de visma-rckt ende zal deze saecke staen 
tot discretie van de Burgmrn ofte Gasthuysmrn inder tydt. 

Ende is heim noch voor den voorz. dienst bij den Burgmrn 
van der Stede weg.hen jaerlyx belooft de somme van hondert 
tachtich gu1den tot veertich groote vlaems 't stuck te betalen alle 
vierendeels jaers een gherechte vierde paert. Ingegaen den ersten 
Novembris lestleden. 

Des heeft de voorz. Mr. Haycke Eemans hem v erbonden ende 
verplicht op te voorz. conditien te dienen soo lange ende ter 
tydt tot Burgmrn ende Gasthuysmrn inder tydt goedtduncken 
ende believen zal mitsgaders hem ,daerinne te zullen draghen ende 
quyten zulx een goedt ende getrou meester ofte chirurgyn in 
goeder conscien=tie schul:dich is ende behoort te doen, sonder dat 
hy de voorz. synen dienst sal mog;hen opseg·gen ten ware hy 
merckelyck boven de vo~rz. conditie beswaert worden ende 
anders niet, noch dat men hem ooick nyet van den selven dienst 
sa! mogen licentieren dan om merckelick pregnante redenen ende 
oirsaecke. 

Des 't oirconde syn hier van gemaeckt twee alleen luydende 
aaten daer dit eene off is tot e-kanders :behoeve enz. 

1 e St,adsregister. 28 December 1601. fol. 109 verso. 



BIJLAGE III 

Ordonnantie voort Pesthuys der: Stede Gouda. 

Art . 1. Vooreerst sal den Binnen-vader ende Moeder ghehouden 
zijn alle Siecke die int Pest-ihuys sullen werden gebracht, datelyck 

• te vernemen naer haer naem, ouderdom ende woonplaets, ende dat 
pertinent aenteeckenen. 

Art. 2. Ende sal alle weken des Saterdaeghs als de Regenten 
vergadert zijn, de inghecomene, afgestorvene, ende gecureerde 
persoonen, bij geschrift overleveren, met perfecten· daghe ende 
datum, wanneer ingecome,n, gestorven, ende uytghegaen zijn. 

Art. 3. Dewekke op den Angelot incomen sal men datelyck 
bij het incomen op de Mergine bekent maecken, 't welck den 
Binnenvader alle incomende patienten haere vrienden ofte de Pest
dragers sal afvraghen, op dat niemant hem naermaels en hebbe 
te beclaghen, van 't selve versuymt 'te hebben. 

Art. 4. Dat alle,s wat de Siecken, (behalve die op den Anghelot 
incomen) in het Huys zyn brengende, naer haer o-verlyden . aen 
het huys comt te vervallen. 

Art. 5. Welcke goederen bij den Binnen-vader geordonneert sal 
werden dat behoorlijck werde ghereynicht ende bewaert. 

Art. 6. Alle Siecke in het Pest-huys comende, sullen ghehouden 
zijn haer te laten leggen op soodanigen legher ofte slaepplaets 
als haer bij de Binnen-vader · ende Moeder sal werden geordon
neert, ende sullen -~rehóu.den · zyn -behoorlycke. verschooningh met 
te brengen, elck :naer zyn ghelëgentheyt, doch ten minsten twee 
schoone hemden. 

Art. 7. Dat men de Siecken datelyck sal afvragen, ende onder
soecken wat goederen sy huyten het huys noch hebben haer 
toebehoorende, ende waer dat die zyn, alwaer den Binnen-vader 
datelyck sal na vernemen : ende Register daer van sa! houden, 
op dat int uytgaen ofte sterven rtieinandt · verkordt en wordt. 
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Art. 8. Ende soo wanneer den Predicant oft Siecken-trooster 
comt omme de siecken te troosten, vermanen ende voor te bidden, 
sal hem niemanden vervoorderen, wie hij sy, den selven te tunberen. 
stooren of verhinderen, maer sullen t' samenlyck gehouden zijn, 
neerstich ende yverich toe te luysteren, naer de vermaninghe 
die daer wert gedaen, ende in bidden Godt Almachtich om zijne 
genade, hulpe ende bystandt aen te roepen, gelyck hy haer is 
voorgaende. 

Art. 9. Ende wie met den Predicant ofte Sieckentrooster in 
presentie ofte absentie hem, ofte zijnen dienst quam te bespotten, 
sullen ( tot haer ghesontheyt gecomen zijnde) bij den gerechte 
daer over gecorrigeert ende gestraft werden naer beihooren. 

Art. 10. Degene die_ deur de hulpe Godts aende beter handt 
. comen te geraecken, sullen haer in al-der modestie ende geschickt
heyt hebben te comporteren, sonder met woorden _ ofte wercken 
niemanden te offenceren, maer soo veel mogelyck is makanderen 
inde vreese des Heeren te vermanen, sonder ·by dage ofte nachte 
eenich onhehoorlick rumoer te maken, 't sy van dansen, springen. 
sin gen of te diergelycke. 

Art. 11. Dat niemandt ·sa! vermogen 1binnen den huyse ofte vry
dom van dien eenighen· lnandewyn, taback. bier ofte diergelyckè 
te drincken ofte ghe-bruycken, sonder o·rdre van den Medecyn 
ofte Chirurgyn, ende 't gene haer gheordonneert wordt, sal haer 
bij den Binnen-vader ofte Moeder op behoorlycke tydt uytghedeylt 
worden. 

Art.12. Desgelijcke en sal 'oo~k niemandt sonder kenni~se · als 
voeren ghebruycken eenighen raet oft medic,amenten, voor zyne 
sieckte oft accidente,_ die hem van buyten wo~den · geraden ofte 
toegebracht, anders als haer sa! worden gheordonneert. 

Art. 13. Dat den Chirurgyn ofte Pest-meester ten minsten twee-
1nael des daeghs sal comen om syne Patienten te visiteren e_nde 
verbinden, ende or_donneren wat men haer sal t' e_ten ende te 
drincken gheven. 

Art. 14. Den genen die ghecureert zyn, sal hy den Binnen-vader 
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aenseggen, dat ze ·uytgaen, op· dat se niet tot casten van 't hµy~ 
blijven sitte:n. 

Art. 15. De:- Sie:cke:n die: int huys werden gheordonne,ert om 
aldaer met Godes hulpe de goede toeversicht van de Hee:ren 
Magistraten deser Stede, ende serge der Reg·enten van hare. quale 
gecure:ert te werden, e:n sullen niet vermogen gedurende de kure 
te versoecken ofte begeeren uyt den huyse om een wandelingh 
te gaen ofte hare vrienden te ve:rsoecken, voor dat se vokomelijck 
sullen ghecureert zijn, op pene soo sulcx giheschiede directelijck 
of indirectelyck van niet weder int Huys aenghenomen ofte inghe--
1aten te werden. 

Art. 16. Iemanden zijne vrienden, man, vrouwe, otte kinderen 
op haerlieder ve:rsoeck ofte eyghen begeeren, comende te ver
soecke:n ofte aen te spreken, en sullen op het huys niet langer als 
noodigh gespreck mogen houden, ende op het ghebodt van den 
Bipnen-vader ofte Moeder sullen moeten vertrecken, ende dat om 
alle infectie zoo veel moghelick is deur Godes hulpe te verhoeden. 

Art. 17. Dat niemandt van buyten v~n zijne vrienden of maghen 
en sal vermogen te ontfangen, eenige fruyten, snoeperien oft 
diergelijcke dinghen, als appelen, peren, knollen, pruymen, 
druyven, noten enz. rnaer dat alles sa] werden ghegheven ende 
g:helevert werden in handen van den Binnen-vader ende Moeder. 
om 't selve naer ordre van den Medicyn ende Chirurgyn ter 
bequamer tijt den siecken uytge-deylt te werden naer behooren. 

Art. 18. Dat oock geene Meysens ofte Knechten buyten des 
Binnen-vaders ende moeders kennis en sullen ve:rmoghen eenighe: 
fruyten als boven gheseght voor yemanden sullen moghen ont
Janghe:n sonder 't selve den Binnen-vader ende Moeder dat te 
behandighen, veel min dat se de siecken voor haer geit soo se 
leggen sullen assisteren, in 't halen ofte doen halen van eenigher
handen eet ofte drinckbare waren, of taback, op verbeurte van 
hare winnende gagie ofte salaris, ende daer-en-boven uyt den 
huyse geset te werden. 

Art. 19. Dat g;hene siecke gaende ende staende heens zijnde en 
sullen. vermoghen te comen, soo sij haer willen vermaken inde 
lucht, · op den gangh naest Magdaleenen Clooster, maer ;datse 

7 
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moeten blijven voor het huys op het pleyn, ende ·op den gangh 
aende Winter-steegh ofte Cleywegh, ende haer aldaer vermaeckt 
hebbende, weder in aller stillicheyt sullen gaen naer haer ghe
ordonneerde plaetsen, ende -dat op 't com:mandement vanden 
Binnen-vader ende Moeder, ·diese ooc om consent sullen moeten 
vragen int uytgaen. 

Art. 20. Dat men voor die 't noodigh ende dienstigh is, driemael 
des daeghs sa! sclhaffen te weten·, 's mor:gens ten 8 uren. :s mid
daegs ten 12 ende 's avons ·'ten 7 uren. 

Art. 21. Sal oock niemandt buy.ten dienselven tijt vermoghen. 
eenigh meerder eten te eysschen, maar hem tevreden houden met 
hetgene haer geschaft wordt. 

Art. 22. De siecken sullen geschaft werden, op sulcken tijt 
gelijck als haer ghelegen:theyt ende sieckte sa] toelaten, sonder 
dat men daer eenighen specialen oft precysen tyt toe sal behoev~n. 
ende dit alles naer discretie ende ordonnantie van den medicijn, 
crirurgijn, Binnen-vader ofte Moeder. 

Art. 23. De Patienten gaende en staende beens zijnde, sullen 
haer oock wachten onbeschaemdelijck ende sonder decksel ofte 
naeckt deur het huys t~ loopen, maer haerlieder altijd ghedeckt 
ende w 1erm sullen houden, tot conservatie van hare gesontheydt. 

Art. 24. Dat oock de gaende ende staende patienten ende op 
het loot ingecom:en niet weygherich . en sullen zijn den dienst 
(haers vermoghens) ten behoeve vanden huyse te doen, die haer 
van den Binnen-vader ende Moeder sullen worden belast, · op 
pene van datelijck uyt den huyse ghestelt werden. 

Art. 25. . Men en sal oock d.en Binnen-vader ende Moeder oft 
Dienstboden in gheenderley manieren in haer bedieningh hinder;.. 
lyck zijn. ofte teghenspreken, . maer alles met dankbaerheyt ont
fanghen. 

Art. 26. Dat de Meysens ofte Knechts bij de buytem-Regente 
ten dienste van den huyse aenghenomen, sul1en ghehoorsamen 
ende naercomen alle 't genen de Binnen-vader ende Moeder ten 
dienste van de crancken ende sjecke haerlieden sullen comman-
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deren, ghelyck oft haer van den buyten-Regente selfs werde belast 
o.&t datmen daer inne sal versien. 

Art. 27. De Meysens sullen ghehouden zijn 't gheheele huys 
dag.helijkcx, tot vermaninghe vanden Binnen-vader ende Moeder 
te verversc-hen, tenminsten tweemael daeghs. 

Art. 28. Nieniiandt sal vermoghen eenighe sleutels van het huys 
of te voor ende achter poort te ;hebben, als alleen de Binnen
vader, Moeder, Medecijn, Ohirurgijn ende Pest-draghers 't samen 
een sleutel. 

Art. 29. Dat de Pest-<lraghers op 't huys haer werck gedaen 
hebbende weder sullen vertrecken, sonder dat men ghehouden 
is die tot des huys costen aldaer te laten eten oft drincken. 

Keu-ren dier St,a;d Gouda. deel lil. blz . 165. 



BIJL.À.GE IV 

Ordonnanti,e ende salaris v,a~ de pestdragers der St,ede van 
der Goude. 

Sao wanneer sy yemant ter aarde . draegen met een swarte 
baer, zoo zullen zij daer van genyeten met huer beyden twee guldeti 
thyen stuvers. Van een witJte baer mit huer beyden · eene gulden 
sestheyn stuvers. 

Mits dat zij gehouden worden, hyer vooren de doode uyte 
huysen te haelen, ende ter aerde te brengen. 

Voor 't beloocken ende kisten . ( als zij versocht worden om 
zulx te doen maer anders nyet) mit hµer tween een gulden' 
10 stuvers. 

Vc;m yemandt, int Pesthuys te brengen tsamen eene gulden 
4 stuvers, 't welck zij doen sullen, als zij daer toe versocht worden 
maer mede. anders nyet. 

Alsser yemandt in gedragne wordt bij ·andere ende nyet bij 
de Pestdragers, zoo zullen zij dan genyeten halff geldt. 

Van de geene dye zelffs int Pesthuys gaen en zullen zij geen 
,genot hebben. 

Van waecken ( als zy daer toe versocht worden) zullen zy 
hebben, zoo veel als zij niette luyden cunnen verdragen. 

Maer van waecken, beloocken, kisten off begraven int Pest
huys en sullen zij nyet genyeten, alsoo daer op andre ordre is 
gestelt. 

Alle dit voorgaende sullen zij gehouden weesen te doen om 
Gods wille, daer ment begeert. 

Item sullen blijven uyte -kerck (anders dan als zij mitte d~ode
daer moeten weesen) ende uyte halle, van de vismarct ende uyte 
.semeente. 

Ende dit by provisie ende tot dat anders zal wesen gëordónneert. 
Actum 29 November 1617. 

K.amerbeek 1617-1620. f.ol. 120 verso. 
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