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1 Er volgen dan 13 ar t ikelen,  waaraan ik  het Wi l  men  op  e igen  kos ten  in  he t  hu is  worden/
z voornaamste ontleen: Het St. Elisabeth gasthuis zal opgenomen,  dan zal  men daarvoor  wekel i jks

vóór  1  jan .  1735 wederom in  vor ige  s taa t  worden moeten betalen 36 stuivers, mits consent van heren
gebracht .  De oude vrouwen,  d ie  nu van de  renten Burgemeesters .  De regenten werden geauthoriseerd/
van  preuven  t rekken  zu l len  hun  leven  lang tot het doen obserderen van goede ordre in het huis.
gedurende  in  he t  huis  mogen b l i jven  mi ts Daartoe was er  een apart  reglement gemaakt,
inbrengende,  he tgeen in  ar t .  4  za l  worden waarnaar  de binnen-moeder zich moest  gedragen:
besproken . De moeder  za l  zorg  dragen voor  a l  ‘ t  guntl

art. 3 de oude vrouwen, die op de fundatiën in het volgens de bijzijnde inventaris aan het hUis is
I huis  komen zul len moeten hebben bereikt  de toebehorende en van haar  e igen meubelen,  bed,

ouderdom van 56 jaren (nu 80 jaren) .  Zi j  moeten 3 dekens enz.  een l i js t  maken,  welke z i j  aan de/
jaren  poor teressen  van deze  s tad  z i jn  gewees t  of regen tessen  overhandig t  t en  e i jnde  b i j  onverhoopt
6 jaren hier hebben gewoond hebben, hetgeen naar vertrek weder  terug te  nemen.

I genoegen van Regenten za l  moeten b l i jken. Des morgens zal  de moeder zorgen dat  ter

I
art .  4  Dezelve  oude vrouwen zul len  eers t  aan  de behoor l i jke r t i jd  de  oude  vrouwen van  vuur  en

Regenten moeten betalen de somma van water  z i jn  voorzien,  a lsmede de  proveniers .
1

t
60 gulden en verder alle lijf- en beddegoed, zoals Des middags ten half één uur zal het eten gereed
dat reeds  werd beschreven. zi jn  en de oude l ieden aan tafel  moeten wezen.

? art .  5 De oude  vrouwen,  d ie  tegenwoordig  de Alsdan  za l  de  voordeur  ges lo ten  moeten  z i jn ,
1 renten t rekken,  zul len  worden opgenomen,  schoon totdat  men van de  e tens tafe l  za l  z i jn  opgestaan,
/ geen 56 jaren, noch poorteressen dezer stad zijn en De sleutel wordt in handen van de moeder gesteld,

ook niet gehouden zijn de 60 gulden te betalen. gel i jk  mede des avonds,  wanneer  men om half
I art. 6 is belangrijk vanwege het financiële/ negen ure  aan de tafel  gaat .
l voordeel voor het huis. “dat in het vervolg bij Wanneer  één der  oude vrouwen des  middags  bi j

afs terven van een oude vrouw de vacerende plaats een ander het  middagmaal zal  houden,  moet  zi j
open sal blijven den tijd van één jaer en ses weken”. daarvan des morgens aan de moeder  behoorl i jk

Bij overlijden vervallen alle ingebrachte goe- kenn i s  geven .
deren  aan  he t  hu is ,  ook  da tgene  wat  he t  oudje ‘s Maandags en ‘s woensdags van tien tot twaalf
in tussen mocht  erven.  De oude preuven zul len uur  kunnen  de  vr ienden  en  goede  kennissen  b i j  de
gemort i f iceerd worden ( in  de dode hand brengen) . oude  vrouwen komen,  ten  e inde  vr i jhe id  onder
Ten einde collateurs en tegenwoordige bezitters e lkander  n ie t  verh inderd  worde  door  dage l i jkse
van de preuven zul len zi jn  geïnformeerd van het bezoeken.
herstel van de oude staat van het huis, zullen Van dit artikel zijn de proveniers uitgesloten;
Regenten  op  t i jd  daarvan  kennis  geven , echter  b i j  geval  van z iekte  vermogen de  vr ienden

/

Doorgaand  verkeer .  .  . (Foto: Schoter).
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der oude lieden haar komen te zien zo dikvr;;lc  LP*
de  no
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od vereischt.
W aInneer  er iemand van de oude lieden ziek ligt,

dat zij over‘haar kist geen beheer kan heb ben, zal
de moeder dadelijk de sleutel onder zich nc :men en

?ok  a a n

m o e t e n  hcs lpen  met  he t  inze t ten  van  een  ka toent je
waaraan ik de oliestank aan mijn handen overhield.
In  de  zaal  l iep ik  mijn  klant jes  af  en kreeg
menigmaal  een babbelaar  naast  de verschuldigde
3 centen  voor  he t  b laadje .

Di t  rondbrengen  heb  ik  j a ren lang  gedaan. \

t vrouwenhuis.
g e g e v e n s ui t  het  archief .  Maar ik

rondbr&gen.-  -
Ik weet dus dat de voordeur geopend was en de

tin2  van de Kleiweg werd gevormd door  een
n hek. Binnengekomen kwam men op een
voorpleintje met links en rechts een gang,
idde naar  de  beide  kamers  voor  proveniers .
lkse  dame was mijn klant ,
t  nleintie  overs tekend moest men door een

t  huis  en  achter -
hpnhcave  U,PCT Annrplein was afgescheiden van de op“..“UIU “.“6  “ “ “ I

een muurt je ,  waar in  een opening was voor  een
smalle  brug over  het  water t je  achter  de kazerne.

Dat bruggetje was nodig voor de proviandering

.
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van het huis; natuurlijk ook voor de brandstof-
aanvoer .  Di t  achterple in  gaf  toegang to t  het
,.:,,,1::1*,  ..,...Ll::c  m.,.-  2,.  ,..d-  T.-^v.wv.^  -

Dit  was  een  grote  lange  zaaì  - i k  scha t  36  M,  -
in  het  midden waarvan een grote  salamander-
kachel  s tond met  een  lange  p i jp  to t  aan  de  zolder
en dan ombuigend naar links naar het schoorsteen-
n-t \ Ar!.  XVII; ’ \ \

\ \

beveiliging twee hoge plaatijzeren schermen op
-___mrders  trrr  Lyk.Ki3etfen @H in-

n‘Cié  -nurrtrrfbinncn  bntt  blZjl!  Ordonnmtie  l;W
voetstuk. Links en rechts van het middenpad waren
de open apartementen voor de dames.  Daarin was

IKMWll. jlJlt  IN&  bC.  %octcn$/ IUtïfiC.  fJUiNI?Z
een soort  bedstee met  schudbed  en peluw.  Aan de

%negt$  3ni’len UEI~SW~UL.
\

: \
andere zi jde s tond de befaamde kis t ,  waarvan de \ :‘~ _\  \:

tjar.

De kachel  werd met  cokes  ges tookt  en had ter._ I ‘ir-)Q  Verhl

voorzijde door middel van scharnieren kon worden’ _\

geopend. Een vrij groot sleutelgat bood plaats voor ’
\ _ _\ Art.  XVI.11, ,‘\_ ~,~

. . \ @r
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een grote sleutel.
In die kist waren de lijfgoederen, xnaar ook de

snoepjes  van oma geborgen.  Staande kon men
over  deze kis t  met  de buurvrouw spreken.  Van
enige pr ivacy was geen sprake.  De ruimte  tussen
bed en kist was nauwelijks 2 M. Men had op deze
wijze 24 oudjes in één zaal verenigd. Het laatste bed
het dichtst bij de eetzaal was voor de dienstmaagd.
Die moest  ‘s  nachts  d i rec t  hu lp  kunnen  b ieden  en
moest helpen bij het wassen en de po’s legen.

De vrouwtjes  hadden een e igen pet roleumstel
om koffie of thee te kunnen zetten. Ik heb nog wel
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Aldus- gedaan en gearreiteerd  by de Mmi&-
palfteit  der Stad GOUDA, den rg J~ly 1796  9-
het rrde  Jaar der BataaflChe  Vryheid,

.Ter Ordonnantie van de&&  ,.

J;  D.VAN  D E R  BURCHi.


