'MERKWAARDIGE POSTEN
UIT DE GOUDSCHE ARCHIEVEN

Thes. Rek. 1510 fol. 21.
Gegeven Leendert die goudtsmit van een bosse te meacken voor
de bode.
Comt III S. X d.
De "bosse" is het ambtsteeken van den gemeentebode.
Rekeni,ig 1513 fol. 43 Hoofdst. Particulen.
Betaelt noch an broet, ende dit was ·buten de poirt gebracht door
die knegten als Stolck en Berch~amb,acht verbrant was.
Comt XVI Sch. 1111 d.
Thes. Hek. 1516 fol. 49 Verso.
Betaelt Heinrich die scilder voir een kaert te scilderen hoe dat
de~e stede gelegen is met Scielant, Rijnlant, Zuijthollant met 't Sticht
om dat den Commissáris te verthoenen.
VI S. VIII d.
Thes. Rekening 1520 fol. 42.
Betaelt Pieter dircxz. glaesmaker van twee carten. te maken op
te loop van den IJssel XVIII S IIII .d, ende van t parkement clair
. die carten op gemaict sijn VII d.
Thes. Rekening 1525 particuleen fol. 37 v.
Betaelt Jan die Paep, schilder in den Hage voir een carte te
maicken van den Rijndijck.
6 S. 8 d.
Thes. R ek. 18/20 1530 fol. 51 Verso.
Betaelt Jan die schilder van acht wapens te schilderen ende van
vier toertsen te verwen, gebesicht in de vuijtvaert van vrou Mar~
Comt V Sch.
griet!e.
Noch betaelt Claes Jansz. Coster van vier toertsen ende van dat
volle licht ende van ses daegen luijen ende te poesen 1 ). t samen
VIIII S in de voirs. vuijtvaert.
Comt XIX S. gr.
Margriete (Margaretha van Oostenrijk) was de dochter van
Keizer Maximiliaan 1. Geboren 10 Januari 1480. Zij huwde voor de
derde maal in 1501 met Philibert Il, Hertog van Savoye. Na den
dood van Philibert, drie jaren na het huwelijk, benoemde haar vader
haar in 1507 tot landvoogdes der Nederlanden. Zij overleed te
M echelen 1 December 1530.
1)

poesen (posen) rustpoos, tusschenpoos, pauze.
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Thes. rekening 1535 hoofdst. Smeden.
Op den 19e Junij betaelt Ceurtges wijff van het Mariabeeld, dat
in de Tiendewiegs poort staat, een hant aen te maken.
Noch betaelt Gijsbert Borwerts van ons Lieffvrou, die in de Tiendewechspoort staet, te repareeren.

Thes. Rek. 1536 fol. 48 Verso.
Betaelt den 15e Aprillis, de virer roedragers dat zij Palmdach, de
boefgens van -den ezel hielden.
Comt VIII d.
Roedragers zijn de schoutknechts. Op Palmzondag was er steeds
een ommegang. In dezen ommegang, waarin de intocht van Christus
in Jeruzalem werd voorgesteld, wierd een Christusbeeld op een
houten ezel meegevoerd. De ezel stond op een houten onderstel op
rolletjes. Blijkbaar hadden de boefgens, bijzondere aandacht voor
den ezel. Vandaar dat de ezel in de bijzondere zorg, van de schoutknechts was aanbevden.

Vrietschap. 13 Januari 1566.
Tlen selven daeghe is bij de Burgemrn ommegevraecht dat alzoo
de tegenwoordige turfmarckt te. cleijn is, daer deur de vaert geempescheert (verhinderd) ende belet wert, off men deselve turffmarckt mede leggen ende maecken zal op ten Raem, ende dat men
de schuijten met turff coemende van Moort ende Wensveen
maecken zoude dat deselve turffschepen ende schuijten deur de
Sluijstoorn zullen coemen dan nijet. Is geresolveert dat men de turffmerckt op te Raam mede maecken ende leggen zal, ende dat de
schepen deur de voors. toorn zullen moeghen comen.

Vroetschap. 6/3 1567. fol. 35.
Alzoo om te volcoemen de resolutie van mijn heeren van de Vroetschap, . nopende om noch een Turffmarkt te maecken op ten Raem,
ende zoo 't Convent van de Nonnen op te Gouwe eenigt erff aldaer
}eggende heeft, dat de stadt bequaemelick daer toe dienen zal. Is
daer over ommegevraecht o-f men t selve erf copen zal dan nijet.
Is •geresolveert dat men hier mede alsnoch sal suppercederen
(wachten).
Thes. Rek. 1575 fol. 28 V:erso.
Den selven Kegelingh noch betaelt de somme van negen gulden
tien stuvers ter oorsaecke dat hij met Wouter pietersz. glaesschrijver
op den 1e J ulij gecommitteeerd 1es geweest aen zijne Etie te reijsen
tot Dordrecht omme zijn F. G. te remonstreren seecker concept ofte
ontwerp van een bolwerk achter het Casteel gheleijt te werden, ende
van sijne F. G. te versoucken authorisatie omme 't selve aldaer te
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moeghen leggen, nadyen de gouverneu r Wijngaerd en t selve beletten wilde, heeft zijne ExAie goed gevonden sulcx te effectueren
( ten uitvoer te leggen) ende te dyen eijnde ons besegelde communicatie ( mededeelin g) doen depeschere n, daer in hij gevaceert ( voor
het tijdvak, dat hij afwezig is geweest) heeft, enz.
9 gld. X s.
Eygenboeck. R . A. 330 fol. 51 Verso . 16/9 1575.
Adriaen van Zwieten, Gouverneu r deser stede, geeft op bevel
van prins Willem van Oranje, aan capitain Smit alias Jhone Coniggham een ·huis ende erve in de Regenbooc h, geweest zijnde van Jan
H eij gerrits:z;. welke gevlucht was naar de vijand.
Jan H eij gerritz werd in zijn ambt van Schout en Baljuw vele
malen met zeer belangrijke opdrachten afgevaardi gd naar de Staten
van Holland, inzonderhe id in de processen over de "Goe Jan Ver
wellensluis ". In 1552 bedankte hij voor die ambten, doch aangezien
het proces over genoemde sluis, toen nog langs niet was afgeloopen, verzochten de Burgemrs. hem zijn ambt te blijven bedienen,
aan w elk verzoek hij voldeed. Bij het overgaan van de stad naar de
zijde van den Prins in 1572, is genoe!11de H eij aan de zijde van den
Spaanschen Koning Philips Il gebleven en uitgeweken . Ook hij
was betrokken ·bij h et verraad van Gouda. Tot straf werden al zijn
goederen verbeurd verklaard.
Thes. Rekening 1575. Processen. Je blad.
Betaelt Jan Potter lantmeter van Delft in handen van Jan Heij
gerritz. ter ord-tie van de Burgemrs. hem gerembour seerd (betaald)
ter oirsaecke van 't maecken van sekere caert ende andere sijn besoignes gedaen, roèrende die ·b innen vaert van Goe Jan V erwellen
sluijs ende die binnevaert s lants.
2 pt. 3 S. 4 d.
A III 6 fol. 95 Verso.
Resolutie gedaen tot Haerlem den 23e Meij 1577. Vercoop van
de Conventen .
Minnebroe rs Convent. Cooper Corlenis Jaspersz. van Leijden
voor f 400.-.
De Noodgods Capelle. Cooper Cornelis Jaspersz. van Leijden
voor f 264.
De Remigius Capelle. Cooper Dirck pietersz. voor f 51.-.
29/11 1576. De gaskamer van het Minnenbro ers Convent. Cooper
Pieter Meesz. Rietdekker voor f 152.-.
De reguliers Monniken. Cooper Jan Adriaensz de Vrije voor
f 142.-.
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5/2 1577. St. Anthonij Capelle. Cooper Cornelis Jaspersz. van
Leijden voor f 345..........
8/2 1580. Kerck van de Regulieren. Cooper Pieter Jacobsz., met~
sielaer voor f 220 ..........
8/2 1580. Schuur van de Regulieren. Cooper Dirck Jansz. Loncq
voor f 116.-.
8/11 1581. St. Barbara. Cooper Mr. Aelbrecht R<eijniersz. Cloeck
voor f 164.,..,....,.
3/11 1581. Kerk van de Nonnen op de Gouwe. Cooper Maerten
gerrits Verdaech voor f 760.-.
15/5 1582. Reventer. Cooper Cornelis Volpertsz. Broos voor
f 757.-.
Thes. R.ekening 1578. Geschenken.
Betaelt Ghijsbert Aelbertsz. ter oorsaecke van een ghelijcke somme
bij hem verschoten van 1een glas van der stede weghen geschoncken
't Gasthuijs in den Haeghe gelijck d'andere steden van Hollandt
mede gedaen hadden, blijckende ·bij de rissepisse van de -gasthuijs~
meesters, d'ordonnantie ende guitantie daerop gevolgt.
VIII gld.
Vroetschap. 21 April 1582.
Ten voirsohr. daeghe was ter Vroetschap bij den Burgemrn. ge~
proponeert (voorgesteld) dat zij tot verseeckertheijt ende bewaernisse van den stadt hoochnoodich zouden vinden de aerde walle
achter 't Casteel met steen op te doen haelen, naedemael dselve
altijt zulcx ·es affvallende, dat men t allen tijden bequaemlick van
buijten in der stadt moch coemen, ende omme gevraegt zijnde wat
hijer inne gedaen sall worden. Is · geresolveert ende de fabrijck~
meesteren dies aengaende volcoemen last gegheven.
Walvis. l1e deel pag. 143.
Het Slot dus geslaakt zijnde, heeft men dien hoek van de stad
"de punt" genaamd in den jare 1582 aan de buitenkant met een
stevige muur ·bewald, ter zijde eene breede kade aan den IJssel,
het nieuwe Veerstal genaamd, gelegd 1en in den jaare 1645 eene
stads-poorte daar bij gebouwd.
Thes. R.ekening 1584. Reisen.
Betaelt Hermanus Herberts, predicant in voldoeninghe van gelijcke somme bij hem gedraghen, utsaecke dat hij :eens tot Vianen
ende eens tot Utrecht, deur last van de Burgemrn. geweest is, omme
aldaer Petrus Dathenus over te brengen, ende te leveren zekere
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getuyghenisse hem bij de Burgemrn. 't zijnder ontschuldinghe, de
somme van VII gl. XIII st. VIII p.
Rolle fabricage 1586.
Het gerecht ofte galch, overzij sackende en seer ontramponeert
(vervallen) moet noodsaeckelijck herstelt worden.
De Galg was toen ter tijd geplaatst op den Moordrechtschen dijk.
halverwege Gouda-Moordrecht aan den IJsselzijde. Ouderen onder
ons herinneren .z ich zeer zeker nog hfet "Galgevelf', een uiterwaard daar 'ter plaatse, nu geheel aangeslibd en niet meer te herkennen.
Thes. R~k. 1586, fol. 124 Verso.
Hermanus Herberts dienaer des Woorts deser stede betaelt
42 gld. utsaecke van verteerde casten aldaer gevallen bij Doctor
Scravia Bastingius Helmichius, ende eenen Regnerum Donteclock
predicanten met eenige deser stede gecommitteerde als auditoers
tien tijde aldaer verhandelt worde aengaende de leeringhe van den
voorz. Harmano die sommige sustineerde te contrariëren ( in te ·gaan
tegen) 't gemeen gevoelen van de andere predicanten van Hollant,
enz.
Thes. Rek. 1575, fol. 72.
Betaelt Ellert de Vleer 120 gulden uijtsaecke dat hij parafrasis
Erasmi in de Nederlantsche tael overgeset ende getranslateert ( vertaald) heeft gehad.
Rekening 1597, fol. 186 Ve,rso.
Dirck pietersz. deser stede baillu, betaelt 2 gl. 8 st. van oncosten
die hij gedaen heeft om uijt deser stede te brengen eenen Maricken
Cornèlisdr. die berucht was te wesen een tovenaerster.
2 gl. 8 st.
Thes. Rek. 1602, fol. 59.
Betaelt Mr. Bernard Jansz. Been, 8 gl.-10 st. tot gratuiteijt ( belooning) van dat hij heeft gecomponeert •een gedicht van de Bataille
(Veldsla,g). geschiet omtrent Niepoort in Vlaenderen, ende de
Victorie bij zijne Extie aldaer geobtineert.
8 gl. 10 st.
Keurboe!c M. 1604-1688. fol . 90.
Verbod tot het maken van scandaleuse Liedekens, ten doel hebbende fatsoenlijke lieden te duperen.
Thes. Rek. 1609, fol. 295 recto.
Betaelt Marritgen florendr., weduwe wijlen Willem Cornelisz.
sackedrager de somme van 12 gl. in mindering van gl. 30.- die haer
uijt gratie tot solagement (troost) toegevoucht zijn voor dat haer
man in de Triumphe van de Treves (het sluiten van het 12 jarig
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bestand in I 609) van ·e en groot stuck geschuts overreden ende alsoe
doodt gebleven is, te betalen gl. 12.- gereet ende gl. 18.- als zij
gelegen sal wesen van kinde, in betalinge van welcke gereede
gl. 12.- dese ordonnantie gepasseert wordt, dus hier.
gl. 12./dem, fol. 303 Verso.
Betaelt aen Marritgen floriendr. weduwe wijlen Willem Cornelisz.
Sackedrager gl. 18.- enz. (betreffen dus de gl. 18.- in bovenge~
noemde post bedoeld).
Thes. Rek. 1611, 362.
Accoort met David Koeij, ter zaecke dat hij het patershuijs van
de catharijnen on'l:ruijmt hadden, om 't zelve tot een tuchthuis te
worden geappropieert ( geschikt gemaakt).
(Zie ook 4e Stadsregi~ter, fol. 41 Verso. 23/3 1611 ).
Thes. Relei. 1611, fol. 389 recto.
Betaelt Hendrick Comelisz. Vos, de somme van thien gulden
Zestien Stuvers, als Negen -gulden over het copiëren van vier caerten
mit coleuren nopende de cours (loop) van den IJssel, Nieuwedam
ende meer andere circonstantiën 't sttick tot twee gulden vijff
stuvers, ende nog eene gulden Zestijen stuvers van twee cleijne
caerten van een nieuw begonnen steenplaats leggende op te zuijtsijde
van den IJssel tegen over de nieuwe herberge elks tot Achthijen
stuvers.
Comt samen X gl. VI st.
Trouwboek 22 Maart 1614.
Jan Rammaert glasschrij~er van Honschoten wonende alhier te
Gouda, met Lijsbeth H ael van Bergen op Zoom, wonende te Leijden.
Vroet.schap 2 Mei 1616, fol. 210 Verso.
Is geresolveert dat men hij keuze verbieden sal te brouwen met
Schotse celen, overmits de infectie die sij doen in 't linnen ende in
spijs ende andersins ende wordt de Magistraet daer toe gelast ende
geau thoriseert.
Rekening 1616, fol. 152 Verso.
Betaelt Mr. Florisz. plaetsnijder tot Delft gl. 24.- hem toege~
voucht zijnde, tot een vereeringhe voor dat hij de stadt geschoncken
heeft een Caerte van Rijnlant bij hem gemaeckt, dus
gl. 24.-.
Rekening 1616, fol. 156 Verso.
Betaelt Theodorus Hermanus Herberts, dienaar des G. Woorts
dèeser stede gl. 100.- ter saecke van een bouck, geintituleert "Cort
ende claer bewijs uijt de H . Schriftuer van 't gevoelen der gerefor~
meerde leeraeren, die ten huydighen daghe van sommige remon~
stranten genaempt zijn, welck bouck hij de stadt gededuceert ( opge~
dragen) ende elck V roetschap een daervan geschoncken heeft, daer
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voren hem de voorschreven somme tot eene vereeringhe is toegevoucht, dus
f 100.-.
Rekening 1616, fol. 157 recto.
Betaelt Everardo Poppië, bedienaer des G. woorts binnen deser
·stede gl. 120.- ter saecke van een bouck geïntituleerd "de Enghe
poorte" 't welck hij de Heeren Magistraten der voors. stede heeft
gededuceert, ende daer van hij de zelve elcks een geschoncken heeft,
daer vooren hem toegevoucht is, dus
f 120.-.
Poorterboek, 8/9 1619.
Alexander Hendrickz. Westerhout, glaesscriver poorter gemaakt. .
Kaimerboek, 24/7 1619, fol. 113 Verso.
Petrus Neandre, predicant tot Giesen in de lande van Altena,
schenkt de stad een boeck, .,Van de Hongarische Historien".
Kamerboek, 25/6 1619.
Geweest bij Edmond Jansz. glaesmaecker in de Bleaustraet ende
besichticht den oven daer hij in backt, staende boven op een voorcaemer alwaer geen perijckel (gevaar) en is bevonden.
Uit deze post blijkt wel duidelijk, dat de oven daar de glasschilders hun glas in bakten, van zeer beperkten omvang was. Een
bovenvoorkam.er is geen groote rujmte.
Kamerboek, 5/2 1620, fol. 21 Verso.
Op huijden is geresolveert dat zoe wanneer den baillu ofte commandeur bevinden eenige vergaderinghe van Remonstrantsgezinde,
zij malcalderen kennisse sullen doen ende met onderling-h advijs te
laten vinden nae de plaetse daer 't geschijedt, mit een compagnie
ofte halve compagnie soldaten meer off min tot heure discretie
( naar hun goedvinden) omme de vergaderinghen te doen scheijden
ende kennisse te crijgen van eenige personen van dezelve vergaderinghe. Ende zoo verre zij met geen bequaem middel daer toe comen
connen, dat zij dan evenwel weder van daer zullen gaen zonder
te gebruijcken de wapenen, off ijmandt te offenderen ( lastig te
vallen). Actum den vijffden Februarij A 0 -XVlc en twintig enz.
Kamerboek, 3/4 1620, f,ol. 45 Verso.
Cool, Ghysbert Hendricxz. zijn gecommitteert om neffens Vlack
te spreecken mit Rijnlandt nopende de zijl dijemen graven zoude
deur 't Casteel om daerop te maecken 1een Volmolen.
Kamerboek, 1621, fol. 133 recto.
Mr. · Barent Rhijnenburg chirurgijn is geaccordieert te moghen
gebruycken de speldconst te weeten, de jonckheijt te leeren spelden,
mits hem subjecterende onder de acte van 't Synodus ( zich schikkende naar cl~ bepalingen van de Synode) .
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Huw. procl., 27/6 1621.
Siegel Robbrechts Makriap, glaesscriver ,en Maria Claesdr. beide
van der Goude. Getrout ·11 J ulij 1621 '.
Thes. Rek. 1621, fol. 370 Verso.
Betaelt Jan Jansz. Cramer, zes gulden, omdat hij gedoogd heeft
dat een huisje van •hem afgebroken is, staende an die kercke dichte
bij de Craemdoor,daer men de exijns huijskens meende te maècken
die naderhant op een andere paetse an die kant gemaeckt sijn.
De "Craemsdoor" is die deur aan de groote kerk, welke gelegen
is schuin tegenover het achterhuis van de firma Vanderland, Ach'ter
de kerk. Deze deur was altijd geopend om de jonge moeders gelegenheid te geven ter kerke te komen. Men was niet verplicht van deze
deur gebruik te maken; zij werd er evenwel steeds voor gebezigd.
Kamerboek 1621, fol. 100 .recto.
Dirck Vlacq, vereert trwe stede canne wijns voor dat hij de stadt
vereert heeft met eenige exemplaren van de overschrijvinge van een
boek van "St. Augustinus".
9e VerhuurbGek 1622-1679, fol. 197.
Bestek en conditien waar naar de heeren fabrijckmeesteren der
stad Gouda, van meiningen zijn te besteden het graven van vier·
greppelen om het Vlot te leggen van de nieuw te maken Waech.
Kamerboek, 17/5 1624, fol. 30.
Den Baillu wert geconsenteert ter plaetse daer 'hij vermoedt,
onderzoek te doen op 't .fameus libel (schotschrift) geintituleert
.,Gesangt op den naem van den zeer vromen enz. Eduardus·
Poppuis''.
Notaris Dom. Douw, porf!ef. No. 107 rood.
Barent Rhynen'burg. Notaris, Chirurgijn ende Lantmeter + 1650.
Thes. Rek. 1625, fol. 379.
·Mr. Bar-ent Rijnenburgh. Chirurgijn, lantmeter ende IJcknieester.
Het blijkt dat Notarissen vaak bijbaantjes hadden, zoo was o.a.
Dirck Vlack, Notaris en dokter in de medicijnen, Jan Reijniersz.
van Wourden, Notaris en Zijdelakencooper. Dirck Poell. priester
en Notaris te Gouda. Louijs Elle, Notaris en Courantschrijver te
Amsterdam.
Kamerboek, 4/6 1626, fol. 69 Verso.
Dirck van Vreeswijck, bouckdrukker van Dordrecht is geadmitteert (toegestaan) hier te wo~nen.
Cornelis Jansz. -drucker geboren tot Dordrecht lest gewoont hebbende in den Hage, is geadmitteert hier te woonen.
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Vroetschap, 19/10 1626, fol. 97 Verso.
Gelesen het request van Mr. Ezechiel de Decker, waarinne hij
versouct dat de heeren van de Vroetschap zijne Arithimetische
boucken (rekenboekjes) aenden Baillu, Burgemrn. en V roetschappen deser stede gedediceert (opgedragen) gelieven in danck te
·nemen, ende zijnen arbeijt ende moeijten te solagieren (vergoeden).
Kamerboek, 1628, fol. 30 recto.
Gedelibereert op het doode lichaem van Jan van den Bosch, alhier
gehangen ende door tempeest (zwaren storm) van 't lant van het
gerecht affgewaijt, is geresolveert dat _wederom aen de gerechte
-sa] opgehaelt, ende de oncosten bij de fabrijcken (gemeentewerken)
betaelt worden.
Vroetschap, 18/10 1628, fol. 165.
Verzoek van Ezechiel de Decker, Reekenmeester ende Lantmeter,
,om een jaerlicx tractement, om reden hij in vroeger jaren les heeft
,gegeven in de school in die reeckenconste, Italiaens ·b ouckhouden
·
,ende andere wiskundige oefeningen.
Bereijt zijnde (bij zoeverre alsmen gelyeffdle daer toe een bequame plaets te ordonneren) als dan, te geven een openbare Jesse
in de rekenconst, ltaliaensch bouckhouden ende andere constige
oeffeningen zonder dat de toehoo;ders daeraff eenige costen ofte
lasten souden !hebben te dragen. Den Suppliant wert vijftich gulden
toegeleijt, alleen voor dit jaer. ·
Dus de lessen aangeboden. vrijblijvend.
Kamerboek, 14/9 1635, fol. 94.
Te ontbieden Alex. van Westerhout, glaesmaecker ende hem aen
te seggen, dat hij sal hebben te gaen in het dorp van Waerder om
te sijen de plaetse daer het glas soude staen van de stadt, ende
't selve gedaen wes,ende dat men hem alsdan ·h et voors. glas voor
seeckere prijs sa] doen besteden.
Vroetschap, 12/11 1636, fol. 178 Verso.
Ende alsoo hijer te lande onlanghs is ontstaen seeckere nieuwe
-sor:te van handelinge te weten in bloemen, tulpen ende bollen, van
deselve waerinne veel geld word verteert ende dat eenige de voors.
handelingen innerlick verstaende, haer Ed. Gr. Mog. hebben ver~
toont dat daarop met dienst van den lande wel een impost can
worden gevonden die ten behoeve van de gemeene zaecken, -een
goede somme van penningen jaerlicx souden connen utbrengen daertoe overleverende seecker concept van ordonnantie bij de leden bij
copie toegesonden. Soa werden de leden mede versocht om op h et
voors. middel gelast te mogen comen ( om met lastgeving betref-
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fende dese belasting tJe willen verschijnen).
De Staten van Holland hadden aan de afgevaardigden van Gouda
een concept-belastingreglement toegezonden met het verzoek dit
met zoodanigen spoed aan het oordeel van de Goudsche vroedschap
te onderwerpen, dat deze afgevaardigden in staat zouden zijn veertien dagen later krachtens lastgeving van de vroedschap hun stem
uit te brengen.
Kamerboek, 28/6 1640, fol. 47.
Gepubliceert het placaet van de heeren Staten generael tegens
het maecken, inbrengen, drucken, vercoopen ofte staijen ( in voorraad hebben) van alderhande argelicke ofte seditieuse (oproerige)
boeckens, liederkens etc. ende waernaer de druckers voortaen sullen
hebben te reguleren.
Kamerboek, 8 Januari 1647, fol. 4 Verso.
Is geresolv.eert ende verstaen de schriftelijcke couranten aff te
schaffen ende het loopende jaer te betalen, daer van men van der
Graeff ende Beuck, advertentie sal doen.
De eerste sporen van het schrijven van couranten en nieuwstijdingen komen voor in de stadsrekening van 1600 fol. 193 Verso,
volgens de rekening van 1602 "werd hetaelt aan Pieter Stevens,
pontgaarder tot Amsterdam, 12 gulden over ·een jaar salaris van dat
hij alle week overschrijft de prijs, die aldaar op 't brood word
gestelt ende d'ander twaelf .gulden aan eenen Louys Elle ( Notaris
te Amsterdam) hem toegevoegd voor dat hij alle weken de stad
oversent copie van de couranten ofte de novelles van Coelen."
Comt 24 gld.
In de Thes. Rek. 1604 staat de volgende post: Betaelt Louijs Elle
twaelf gulden over een jaar salaris voordat hij alle weken aen de
stad oversendt copie van de c-ouranten der tijdingen comende uit
ltalien en Duijtschland.
In Requestboek A 1616..-1636, fol. 1 Verso Verzoekt Louijs Elle,
notaris te Amsterdam, verhooging van Salaris.
Uit Kamerboek 1627, fol. 35, blijkt dat de zoon het bedrijf van
zijn vader, tot aan het bovengenoemde jaar heeft voortgezet ( 1647).
Rekening 1647, fol. 218.
Betaelt Mr. Nicolaas van der Graeff, Schepen de somme van
twaalff gulden over vier stats cannen wijns, yder canne tot 3 gld.
die vereert zijn geweest aen den Ed Heer Maerten Harpertsz.
Tromp, Luitenant Admirael Generael van de zee ende gelogeert
is geweest tot den voorn.e Schepen v.d. Graeff, blijckende enz.
12 gld.
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Kamerboek, 3/10 1653, fol. 57 Verso.
De fabrijckmeesters sijn geauthoriseert (gemachtigd) de Agnieten
kerck te approprieeren ( in te richten) tot een bank van leeninghe.
Kamerboek, 19/2 1664, fol. 15.
Joris der Weduwen, geometra Mathematicus (meetkundige) enz.
wort geaccordeert ende toegestaan de jeugd ende andere personen
in de conste van geometria (meetkunde), Astronomia ( Sterrekunde),
Arîthmetrica (Rekenkunde), Navigatie (Zeevaartkunde), Architecture (bouwkunde) etc. te instrueren (les te geven) behoudenlijck
noch thans dat hij geenszins sal school mogen houden om de jonge
jeugd te leeren lesen ende schrijven.
Hij mocht in geen geval tegen de geW:one schoolmeesters concurreeren!
Kamerboek, 19 April 1664, fol. 23 Verso.
Is geresolveert dat op den hoek van 't Olislagerssteegje, ende
oock elders overal binnen dese stadt, de reliquien daer voor desen
beelden is plegen te sta en sullen werden geamoveert (weggenomen)
door ordte van de heeren fabrijckmeesteren.
Dit gebeurde 92 jaar nadat de stad naar den Prins was overgegaan! Het Olislagerssteegje is g elegen in de Keizerstraat ten
noordoosten van den Barberatoren; het loopt van de Keizerstraat
naar den Raam. Het oude naambord is weggenomen.
In 1573 had het den naam van Gerrit die Melker steegje. In
•
± 1650 noemde men het, het Carnemelks poortje en laatstelijk het
Olieslagerssteegje.
Rolle fabricage 1668. Edificien, fol. 99.
De Burgemrn der stadt Gouda ordonneren den tresorier te betalen Bartholomeus Eggers, beelthouwer, wonende te Amsterdam
de somme van acht hondert gulden, ekke gulden tot XL gr. vl.
over 't maken ende leveren van de vier wapens van witte marmersteen met helm ende looff, van de -gemelte heeren burgemeesteren
enz.
Actum den XXVIIIen December 1668. Burgemrn waren toen:
0

Mr. Floris Cant.
Mr. Hieronymus van Groenendijck.
Donatius van Groenendijck. ·
Mr. Jacob Bonser.

Kamerboek, 21 Januari 1669.
Is goet gevonden ende verstaen d'heeren fabrijckmeesteren
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admissie te geven dat deselve geen aenvanck van 't schilderen in de
Waech, believen te m.aecken sonder speciale ordre van de heeren
Burgemeesteren.
R:olle fabcicage, November _1669.
Deur ordre van mijn heeren fabrijcken heb ik onderschr. geteekent, geschildert, ende op 't glas gebacken tot de heerlijcke nieuwe
Waech, vier extra ordinaire glasen daer in staende hare E. H.
wapenen ende namen.
Tot salaris van de voorn.e vier glasen.
f 26.-0-0.
D. Tombergen.
Kiamerboek, 10/1 1674, fol. 1 Verso.
Is na deliberatie goed gevonden ende verstaen, dat -b innen d'stad
sullen gesteld endle gemaackt werden Lanteerne omme bij avond
ende bij nacht te lichten in alle de straaten, ende d'exercitie ( de
toepassing van dit besluit) ende 't geene daer aen dependeert ( daarmee samenhangt) gelaaten ter dispositie ( overgelaten aan het goedvinden) van d:e heeren Burgemrn.
In genoemd jaar is er dus een begin gemaakt, met de straatverlichting te verbeteren, door plaatsing van lantarens!
Rolle F abr:icage, 1674.
W. Tombergen, vermaakt meer dan de helft gebakken en geschilderde stukken in de vier gesc11even -glasen, staende in de Stads
Waag.
Kamerboek, 18/8 1680.
•
De St. Joost Capelle, verkocht aan de Luthersche gemeente voor
f 1200.-. Toorn en klokken blijven aan de stad.
Poorterboek, 6/8 1685.
Aernout van der Meer, Schilder, gekomen van Amsterdam.
poorter gemaakt.
Kamerboek, 16/8 1690, fol. 22.
De heeren Johan Santvoort ende Mr. Cornelis van Groenedijck,
kerckmeesters, hebben gerapporteert, hoe dat haer Ed. hadden geinspecteert in wat voegen bequamdelijcke een Wenteltrap, op den
toorn soude connen werden -gemaeckt in plaetse van de respective
steektrappen ten dienste van de bediende, die -den toorn moeten
frequenteren (bezoeken) daer van gemelte heeren hadden overgelevert een teeckeninge, gemaeckt bij Hendrick van der Mast.
W aerop gedelibereert zijnde is goedgevonden ende verstaen gemelte
h eeren te bedancken voor der zelver moeijte daer inne gedaen ende
genoomen Ende vervolgens d'heeren kerckmrs 't authoriseeren
(machtigen) omme de voors. wenteltrappen metten eersten (zoo
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spoedig mogelijk) in de beste forme te doen maken op de meeste
menage (met de meeste zuinigheid) doenlijck gelijck haar Ed.
daertoe g'authoriseert werden bij desei:i.
Kamerboek, 19/3 1691, fol. 13.
Thomas Marcusz. in de laetste bataille sijn been afgeschoten
sijnde, is op desselfs verzoek bij provisie aengesteld tot kinder
schoolmeester.
Een afgeschoten been gaf dus
de onderwijsbevoegdheid!
Poorterboek, 4 Augs. 1692.
Christoffel Pierson, schilder, gewoont hebbende te Schiedam.
poorter gemaakt.
R.olle fabricage, 1695.
Betaelt W . Tombergius gl. 10....- voor 't Wapen van Mr. Cornelis
Groenendijck voor de Waagh.
Mr. Cornelis Groenendijck was in 1694 Schepen.
Kamerboek 3/2 1716.
Is goedgevonden .den thesaurier ( den cassier) van de bank van
leening te authoriseren om aan Samuel Carlier, bij leeninge te geven
de somme van f 200 ....- op leverantie van de hoeden voor de Militie
g~a~.
•
Uit deze post blijkt dus, dat er ook door de bank van leening
voorschotten werden verstrekt op reeds in bewerking genomen zijnde
leveranties ten dienste van de stad!
Kamerboek, 1702, fol. 32.
Lichten uijt 't Vendel 't Wapen van Oranje. en in de plaats dat
van de Staten.
Stadhouder Wil_lem III was dood en de anti~stadhouderlijke partij
wilde het in de toekomst zonder het huis van Oranje doen.
Alles wat aan Oranje deed denken, moest uit het openbare leven
word~n verwijderd, en hierom moest uit het schutterijvaandel het
wapen van de Staten van Holland er voor in de plaats worden
gesteld.
Kamerboek, 19/10 1778.
Geen pijpen te vercoopen met "Oranje boven" er op.

S. H. v. d . KRAATS Sr.
Gouda, September 1941.
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