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I. Op<1chriften aangebracht aan JladJpoorlen.
De Tolhuispoort aan het einde van de Westhaven aan den
IJssel had aan de buitenzijde het navolgende opschrift:
,, Indien de Heer de stadt niet en bewaert,
V ergeefsch waecken de wachters."
terwijl de Potterspoort aan het einde van de Gouwe ter hoogte
van de steenen brug aldaar versierd was met het opschrift:
,,Felix civitas, quae tempore pacis, de bello cogitat".
(Gezegend is de stad, die in tijden van vrede, bedacht is
op den oorlog).
II. Waar bleef het giLrJeziLver der GoudJche Schullerfjen in 1572?
Behalve den kostbaren m~skelk in 14.25 den schutters van het
St. Jorisgilde door Gravin Jacoba van Beijeren geschonken en
die in 187 2 in een oude kist op den zolder van het stadhuis teruggevonden werd, was van dit gildebezit, voor zoover mij tot
heden gebleken, niets bekend.
Eenigen tijd geleden noteerde ik evenwel uit het balansboek
van Heiligegeestmeesteren van 1573 (Ontvangsten fol. 14) hef:
volgende:
Testamenten en aelmoess.
Den 25sten September ontfangen van ons burgemrs.:
die ouwe scutter halsbant wegende 14 unssen, 1 loet,
die jonge scutters halsbant wegende 15 unsen, 1 1 / 2 loet,
die vinckers hals bant wegende .2 2 unssen 7 1 / 2 loet.
noch een silvere cop van de Vinckersgilde uut handen van pietercollaert wegende 13 unsen, 1 / 2 loet,
wegende alsamen 8 marck, 3 unsen 1 / 2 loet.
Dit voirss. silver vercoft Dirck J acobsz. Freest tot 33 1 / 2 stuver
die uns loept aen gelde f. 11 2-8-0.
Den· 1 oden October noch tot een aelmis 45 1 / 4 unse vergult werck
ende vercoft Dirck Jacobsz. Freest tot 38 st. unse ... f. 85-19-8.

Hieruit blijkt dus dat de kostbare halskettingen en andere
sieraden van de Goudsche schuttersgilden, als zoovele andere
voorwerpen van oude kunstnijverheid, die wij ·zoo gaarne hadden behouden, in de smeltkroes zijn verdwenen. De Goudsche
vroedschap gáf ze ·den armen en onthield ze ~ hoewel dit voorgeschreven was ~ aan de oorlogskas. Zie hieromtrent o.m. het
vroedschapsbesluit van 19 September 1573 (fol. 44°) w aarbij
wordt bepaald dat tot den armen zal worden gegeven "de silvere
halsbanden van de schutterye en · de Vynckers, mitsgaders de
kelk ende ander zilverwerck".
Blijkbaar is hieromtrent verantwoording gevraagd, want de
notulen der vroedschap van 16 en 17 November 1574 (fol. 85)
bevatte.n het volgende uit een rapport van Gerrit Pietersz.
Vroesen betreffende het verhandelde ter dagvaart tot Delft
aangaande ·de inkomsten van de gilden.
"annopende de incompstens van die gildens daer op te seggen
dat dezelve in den onsen gegeven zijn het heijligeesthuijs deser
stede, zoe deselve seer weijnich importerende waren''.
Dirck Jacobsz Freest was goudsmid; wie de "vinckers"
waren w eet ik niet met zekerheid te zeggen. Mogelijk is het
het gilde v an Dekenen en vinders, de hoofdlieden van het schuttersgilde, mogelijk is het ook e~n overblijfsel va~ het gilde der
"sonnescuts", dat blijkbaar een bijzondere rol onder de Goudsche
schutters heeft bekleed, maar waaromtrent weinig bekend is
(zie ook het IIIde deel van de Lange van Wijngaerden, bl. 35).
III. Waar i<J rJil <Jchilderij gebleven?
Het "journael/memoriael" van het Weeshuis, anno 1615
(Weeshuis-archief no. 22 1, fol. 25v) vermeldt het volgende:
"Den 23 December 1618 is alhier ter camer geweest Pouvv
Cornelisz ende heeft mrs. aengeseijt dat Jan Adriaensz .van
Cleeff, nu zijnde in Oost-Indien aen hem ·schuldich was ses
gulden van geleende penningen ende tot dostadie gelaten zijn
schilderije die Pouw vs. belooft te restitueeren als de mrs. hem
betalen off te bewaeren tot wedercoemst van Jan vs."
In de marge staat:
,,Dèse schilderij ter camer ontfg. ende hem Pouw s~s gild .. bet."
Op fol. 48v van het journaal is genoteerd:
··
, ;den . 21 October a 0 • 1622 is ons alhier ter camer aerigedient
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door Neeltgen Bastiaensdr., . huisvrouw van P.ietei:- Louwerisz.,
woont bij de Schiedamsche poort tot Rotterdam, dat Jan Ariensz.
van Cleeff, die hier int huijs opgevoet is, soude gestorven sijn
opte Oostindische reijs, waerom dat dese N eeltgen voorn. versoucht dat de meesters vant heijligeesthuijs hare verreijsde oncosten die sij gehadt heeft om nae dese saecke te vernemen,
souden ,vedergeven''.
Welke beslissing hierop is genomen kan door mij niet worden
nagegaan, daar het volgende folio van het journaal zeer geschonden is.

IV. Een eigenaardige geldbelegging.
Het onder III genoemde weeshuis-journaal bevat op fol. 57v
de aanteekening van een overeenkomst aangegaan met den
portier van het huis.
Deze ov ereenkomst luidde:
"Den 20 September 1625 sijn Regenten vant H . Geesthuis ter
eenre ende Simon Jacobsz. Loo, portier vant voorn. huijs ter
andere zijde ·overge'comen ende verdragen in manieren als volcht,
te weten dat nae'r sijn overlijden bij den Regenten in der tijt
geroepen ofte genoot sullen worden des voorn. Simon Jacobsz's
vrunden, nevens de voorn. Regenten omme binnen te staen ende
de wijn haer te schencken naer costume alles volgende seecker
sijne hantschrift geteijkent mette Letteren A. ende B., waervoren den h. geest van voorn. Simon Jacobsz. genoten heeft de
somme v an veertich gulden, midts dat hij geduijrende sijn leven
jaerlijcx tot lijfrente daer voren sall trecken de somme van
twee gulden'' .
._, :,,Noch voor cruijtcoexkens te coopen om eens op te drincken
ontfangen den 23 Januari 1627 uijt handen van Simon Jacobsz.
voorn. de somme van drije gulden, als opte bla ffert fol. 6".

V . Een waar<Jchuwing voor boekenvrienden(17).
In e en oud, goed geconserveerd handschrift in het Weeshuisarchief n.l. in het Por tpandingsboek 1512 (W.A. no. 2) heeft
vroeger een typische w aars chuw ing gestaan voor hen die van dit
boekske gebruik maakten.
Op het laatste bla:d stond volgens een aanteekening, opgelegd
in het Weeshuis-archief in Portef. W . A. no . 13 h et volgende:

,,Die dit bouck vind, eer dat het verloeren es, die sal sterven,
eer dat sijn tij t es."
Jammer genoeg komt deze waarschi.iwing in het later keurig
gebonden boekje niet meer voor; waarschijnlijk is het blad bij
het inbinden weggenomen of was het niet meer aanwezig.

VI. Op<Jchriften van de eer<Jte Waaggebouwen aan de J'flarkl.
Met vrij groote zekerheid kan worden aangenomen, dat reeds
vóór den grooten sfadsbrand van 1437 het grafelijk recht kool_)mansgoederen te mogen wegen, te Gouda werd uitgeoefend in
een daarvoor ingericht gebouw aan de Markt of zooals de noordzijde daarvan toen genoemd werd, de Regenboog, welk gebouw
wordt aangeduid al~ ,,het huijs daer die balanssen in hanghen"
of "die W aghe''.
·
Volgens de stadsbeschrijving van de Lange Van Wijngaarden,
IIIe deel, bl. 15, was dit slechts een onaanzienlijk gebomv,
grootendeels van hout opgetrokken.
Dit waaggebouw werd blijkens een post in de Thesauriersrekening van 1520 in dat jaar_ afgebroken en vervangen door
een niei:i.we Waag, waarvan de stad de kosten droeg.
Boven den ingang van dit nieuwe gebouw was vermeld (zie
de Lange van Wijngaarden II Ie deel, bl. 15 en Walvis, Ie deel,
bl. 148).
Gewigt, te ligt, te s,vaer,
Is gruwel voor den Heer;
En valsheit in de waar
Quetst menschen siel en eer.
Eigenaardig is het, de toenmalige verhoudingen met het stadsbestuur typeerende, dat h et waaggebouw eigendom was van het
Heiligegeesthuis, die het _ aan den pachter van het waagrecht
verhuurde (zie W.A. no. 341, fol 144 e.v.).
In -1615 was wederom herstelling van het waaggebouw noodig,
welke herstellingen toen van wege d e "grafelijkheid", de Staten
van Holland dus, werden bekostigd.
Bij deze herstellingswerken kreeg het gebouw ook weer een
nieuw opschrift, welk opschrift bewaard is gebleven door vermelding op het omslag van het J oernael W eeshuijs (Heijlighe
Gheestmeesteren) van 1615 (W.A. no. 22 1 ).
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Dit meuwe opschrift luidde:
,,Valsch(e) Waege, quade mate-ponden die daer sijn te licht,
Daer men in souckt eijgen bate - is een gruwel voor Godts
aengesicht.
Oprechte wichte en mate goet-zijnde tot elcx dijenst bequam
Ponden daer men af noch toe en doet-sijn den Heere lijef en
aengenaem.

In 1668 werd dit waaggebouw door het thans nog een sieraad
van onz_e stad uitmakende, monumentale, bouwwerk van den
grooten Nederlandschen bouwmeester Pieter Post, vervangen.
VII. Hel Gerrit de Nijd-eiland.
Van de Noordelijk van Nieuw-Guinea gelegen eilandengroep
,,de Bismarck-archipel",- sedert 191 9 behoorende tot het Volkenbondsmandaat "the Common-wealth of Australia" maakt deel
uit een klein, ten noorden van het grootere eiland Nieuw-Ierland
gelegen, eilandje Lihir Lir.
Dit eilandje heette vroeger Day, Ille du Bouchage en oorspronkelijk Gerrit de Nijs-eiland.
Toen n.l. Abel J. Tasman in 1642~1643 zijn groote reis deed
en o.m. Nieuw-Zeeland en Nieuw-Guinea aan de wereldkaart
toevoegde, ontdekte hij ook dit kleine eilandje en plantte er op
4 April 1643 de vlag der Oost-Indische Compagnie.
Hij noemde dit eiland naar Gerrit de Nijs (de Nuijs, de Neijs,
ook wel Gerdenijs of Gerdennis genÓemd).
Deze Gerrit de Nijs werd omstreeks het begin van de 1 7e
eeuw te Gouda geboren, vertrok in 1625 als assistent naar Indië
en maakte daar een snelle promotie.
Bij zijn huwelijk met G~ertruyt Buys, j.d. van 's-Gravenhage, gesloten te Batavia- in Februari 1632, wordt, volgens de
Nà.vorscher, deel XV, bl. 246, vermeld, dat hij een jonge man:
was van der Goude, extra-ordinaris Raad van Îndië en boekhouder-generaal van de Oost-Indische Compagnie.
Toen hij op 16 Juli 1643 overleed, was hij ordinaris Raad
van Indië, Commissaris-Visitateur van de comptable kantoren
en Directeur in Hindostan, Perzië en op de kust van Çoromandel (Navorscher, deel XI, hl. 195 en deel XII, hl. 33).
VIII. Gouddche gapèrd.
Gouda zou geen Nederlandsche stad zijn, indien hare inwoners

m vroegere eeuwen geen bijnaam rijk waren geweest.
Walvis wijdt in zijn beschrijving van Gouda op bl. 37 e.v.
hieraan eenige beschouwingen; volgens hem is de meest bekende
bijnaam, die "snapperige" naburen hen nageven, die van: gaper.:1.
Volgens meerderen zou deze bijnaam zijn oorsprong vinden in
de voorliefde die de Gouwenaars hebben voor gekookte mosselen,
·welke schelpdierep. - wanneer zij in kokend water geworpen
worden - hunne schelpen openen en dus "gapen".
Walvis ver~eldt ~ok dat de 17de eeuwsche geleerde, J. Jansonius van Almeloveen in zijn "Amoenitatis Theologicae Philologicae" deze herkomst van den bijnaam heeft bestreden en
deze toeschrijft aan de inwerking van het stof, ontstaande bij
het bereiden van vlas en hennip, en ook ·wel bij de aardewerkfabricage, op de ademhalingsorganen.
Schotel geeft evenwel in zijn "Maatschappelijk leven onzer
Voorouders'' op · bl. 184 een meer aannemelijker verklaring van
dezen bijnaam. Hij verbindt deze n.l. met het uithangteeken, dat
ook thans nog dikwijls de verkoopplaatsen van drogerijen (drogisterijen) aangeeft en in vroegere eeuwen ook de apothekers,
het beeld van den "Gaper".
Volgens Schotel was Gouda in de middeleeuwen in verband
met zijn talrijke scheepsverbindingen een opslagplaats van de
kruiden en · andere bénoodigdheden, die apothekers en drogisten
voor hun bedrijf noodig hadden. Wijzen \.vellicht de namen van
enkele onzer oudste straten: Peperstraat en Komijnsteeg b.v. ook
in die richting? De Gaper zou dan het kenteeken van deze handelaren zijn geweest en de stadsbewoners zouden hiernaar den
bijnaam "gapers" hebben verkregen. Zie ook "Tergouws Uithangborden en -teekens.
Een derde mogelijkheid, die aanleiding tot den bijnaam kan
hebben gegeven, zijn, ook Schotel wijst hierop, de Hoeksche en
Kabeljauwsche twisten.
Was Gouda oorspronkelijk goed Hoeksch, · in de 2de helft der
15de eeuw ging de stad naar het Kabeljauwsche ·kamp over en
volgde hierin dus haar moederstad Leiden.
Een stervende kabeljauw, trouwens iedere visch, spert wanneer zij sterft, den bek open, gaapt dus.
Dat in de 15de eeuw de aanhangers van de Kabeljauwsche
partij voor gapers werden gescholden is uit het Goudsche Archief
aan te toonen.
· Volgens -het Crimineel Vonnisboek voegde op Maandag 26

Juli 1484 Maes Willemsz. · de Sneer ~ binnen den vrijen jaarmarkt te Gouda ~ een Leidschen koopman toe.: ,,nu sije ic wel
wat man dat ghij sijt; seijt ghij noch een scut tot Leijden, ic sije
wel dat ghij die gapers en die groothoofden toebehoort, maer
die tijt sal noch haestelic comen, dat ghij mogt willen dat ghij
geen cabbeljouw en waert".
Bij vonnis van i 2 Augustus 1484 strafte het Goudsche Schepengerecht de Sneer met verbanning uit Gouda en omgeving tot tijd
en wijle hij een bedevaart "tot St. Jacob in Galileen" had gedaan en tevens een naar "St. Pieter en St. Paulis tot Hogen
Romen" en daarvan de bewijzen aan het gerecht had overgelegd.

IX. Chirurgi,1che hulp in de 17de eeuw.
In het journaal van Heiligegeestmeesteren ~W. A. no ..22 1)
komt op fol 5ov de volgende overeenkomst voor:
,,Op huijden den 3osten Decembris a/0 -1623 heeft Mr. Willem Hilsinck, operateur, aangenomen sekere jongen genaempt
Jan Thonisz die jegenvoordich noch leek gaet, te cureren, dat
hij een jaer drooch sal gaen ende soe dat hij binnes jaers noch
teenich gebreck crijgen noch van de steen, dat hij 't meede sal
cureren ende dat voor de somme van vier ende twintich gulden,
waarvan hij twaeleff gulden op hand ontfangen heefft ende de
reste als de jongen geneesen sal. In kennisse dit bij mij ondergetekende in presentie van de meesters als Jacob Bos, Teijlingen, Arijen Ockerse ende Crabeth.
(get.) mr. Willem Hilsinck
Operateur
De betaling van het restant van het overeengekomen honorarium wordt in de weeshuis-administratie niet vermeld; of de
operatie dus geslaagd is kon niet worden nagegaan.

X. Op de brug in de JJfoLenwerf ,1lond in oen aanµang µan de 16de
eeuw een ,1lijp<Jteen.

In doos 3 van het Weeshuis-archief, no. 4 2 ,' ligt een notarieele
acte, verleden voor den Goudschen notaris Cornelis fS Jan
Lenartszoon, d.d. 19 Juni 1560, waarbij Ghijsbrecht Hermansz
brouwer, poorter van de stede van der Goude verklaart dat hij,
comparant, onlangs gekocht heeft een huis staande aan de Molenwerf, ,,streckende achter vant voorhuijs staende upte Haven,
daijr nu ter tijt Jan Gheenensz inne woent tot achter aen de

Middelgraft van denselven Molenwerff; dat sich over dese graft
van et eijnde van het huijs tot in de thuijn thoe, behoerende
nu Jacob Clementsz, boven gedenckenisse van menschen althijts
een stercke brugge gelegen heeft."
Dat comparant deze brug begeert te vernieuwen en de nieuw )
brug 3 à 4 voet hooger wil maken dan de oude, opdat nieman J
zich zal kunnen beklagen, dat deze brug· niet hoog genoeg is ·on
daaronder door te kunnen varen.
Als getuigen dat ter plaatse reeds "boven de 45 ofte 46 jaeren
een stercke brugge, Jaijr een groote .JLeijp.Jteen plach op te .Jtaen" is
geweest brengt hij bij :
,,Airt Adryaensz Kuyper, genaempt den Dortsman, oudt omtrent 75 jaer; Nyesgen Jansdochter, weduwe wijlen 0th Othsz.
Kuijper, oudt omtrent 6i jaer en Weyntgen Jan Faessendochter,
weduwe wijlen Jan Jansz van Rijn, oudt omtrent 60 jaer, allen
wonende in den, Molenwerff° of daeromtrent gedurende langen
tijd.
Als notarieele getuigen waren bij deze comparitie tegenwoordig: Ghijsbrecht Cornelisz. Lijndraijer en Peter Jacobsz., metselaer.

