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De geschiedschrijving van een In 1452 was een zekere meester Sijbrant

huis is veelal weinig interessant, eigenaar van dit pand. Het was een houten
huisje. De oudst bekende verkoopakte dateert

omdat deze bestaat uit een van 28 juni 1476, ais meester Sijbrant een erf
opsomming van de eigenaars. verkoopt aan Jan Gijsbertsz. de jonge. Bij deze

Wanneer zo’n huis is gebouwd of en alle volgende transportakten wordt vermeld
dat de eigenaar jaarlijks een hypotheek van 3

verbouwd, valt meestal niet te nobelen  (7 gld 4 stv) moet betalen aan het St.
achterhalen. Dat geldt ook voor het Maria convent op de Gouwe. Na 1572 werd het

winkel/woonhuis  Dubbele Buurt nr geld afgedragen aan het aalmoeziershuis. Het

4, sedert 1 februari het onderkomen
klooster op de Gouwe had deze obligatie
gekocht. Want uit de administratie van het

van Oudheidkundige Kring , ,die klooster blijkt dat 8 nov. 1422 Comen

Goude”. Op een foto uit 1875 is een (koopman) Jan Aertsz. verklaart schuldig te
zijn aan Aechte  Jan Sperwertsdr, een jaarlijkse

puntgevel te zien, die later door een rente van 3 nobelen,  staande op zijn huis op de
horizontale daklijst is vervangen. Tillebrugge. Dat het hier om het bewuste huis

gaat blijkt uit het feit dat er was bijgeschreven
dat het geld in 1484 werd gegeven door Jan
Gijsbertsz. en in 1569 door Dammas Claesz.

Dubbele Buurt 4.
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Haven liep . De naam Dubbele Buurt is~
ontstaan, omdat dit gedeelte  van de Oosthaven
aan beid;  zijden met huizen is bebouwd. Men
sprak in de vorige eeuw ook over de dubbele
buurt van de Spieringstraat en de dubbele buurt
van de Groeneweg.

De straat werd in de Middeleeuwen Tilbrugge
genoemd, omdat hier een tilbaar bruggetje lag \
over het water, dat Achter  de Kerk naar de ’

In 1503 heeft Jan  Gijsbertsz. het huis weer
verkocht, In 1507 vestigde zich,hier  Dirk
Adriaansz. koperslager, die het in 1533
verkocht aan zijn zoon Adriaan Dirksz. In 1557
werd de reeds genoemde Dammas Claesz.
eigenaar. ZijnWeduwe  verkocht het huis in 1581
aan Coen Cornelisz. Diens kinderen verkochten
het in 1617 aan hun broeder Daniel,  Een register

”  ~~-~

uit 1622 vermeldt als bewoners: Daniel  Coenen
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\’Op maandag 29 september a.s.  zal drs. Sjoerd
de Meer een lezing houden over de scheepvaart \
in de middeleeuwen. Aanvang 20.00 in gebouw

met zijn vrouw Fijtgen  Goossens. In 1648
verkocht Fiitaen,  nu vermeld als weduwe van
Matthijs DÖnckei,  het huis van Jan
Couwenhoven, koopman van ebbehout, In 1677
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..HE ‘t Brandpunt” aan de Turfmarkt iTI---

Ter gelegenheid van het 25O-jarige  bestaan
het Moreau-orgel in de St.-Janskerk is er

een tentoon:
was Barent  van Cuyck eigenaar. Zijn nazaten
verkochten het huis in 1715 aan Pieter van Stint.

Over de periode van 1730 tot 1811 werden -

stelling te bezichtigen in de kerk
over de gesc hiedenis van het orgel met vele
archiefstuk!~~.  _.  . ~ ---cen,  foto’s en orgelprogamma’s van
1888 - heden.

veel eigenaars vermeld, helaas zonder opgave
van hun ambacht. Het kadasterregister van
1830 vermeldt Jacoba  Riike. In 18.58 verkocht
de weduwe van de koopman Willem Ziegel&
het pand aan Hendrik Zieleman. In 1889 vestigt
zich hier de nroentehandelaar Johannes
Rietveld. Lange  tijd heeft Rietveld in dit huis
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gewoond en er zijn bedrijf uitgeoefend. Daarna
is het huis in gebruik geweest als kantoor voor
het weekblad ,,Holland Silhouet”, een uitgave \
van ,,de Havenloods” in Rotterdam.

Sedert 1 februari 1986 is Dubbele Buurt 4 de‘ -,
‘\

vergader-, expositie- en winkelruimte van onze’  \
Oudheidkundige Kring. De bovenwoning -

\ :

Dubbele Buurt nr. 6 - is afclest$tst  en is ’
eigendom van de familie vrd.  Pool, die daar ook 1 e
woont. \, \ ,\

dr. C,J,~,fat;hvs \ \ _'  “ " '\', _'  __ \ ,-n  I ' '

I 3024 Fepvaari  in di middeleeuwen. (Tekerhg~gedrukt
doo r Gerard Leeu  uit Gouda).
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