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Aan de Lezers
Het bestuur van Die Goude is
bijzonder verheugd u hierbij de
nieuwe uitvoering van ons aller
,,TIDINGE" te kunnen aanbieden.
Wij zijn er van overtuigd dat
uiterlijk en inhoud nu en in de
komende ja ren geheel aan uw
verwachtingen zullen kunnen
voldoen. Dit vreugdevolle moment
is tevens aanleiding voor een korte
terugblik op de voorgeschiedenis
van het verenigingsblad.
Op 31 januari 1954 verscheen het eerste
nummer van " TIDINGE VAN DI E GOUDE" .
Ter inleiding schreef het bestuur, dat het
wenselijk werd geacht dit tijdschrift uit te
geven, uiteraard van bescheiden omvang , om
het contact tussen de "werkende" en de
"belangstellende" leden van "DIE GOUDE" te
verstevigen. Bovendien zou "aan hen die de
resultaten van hun navorsingen in brede kring
zouden willen bekendmaken, een ruimere
publicatie-gelegenheid worden geboden. "
De nieuwe uitgave zou elke drie maanden
. gaan verschijnen met een omvang van ongeveer
16 pagina's. Het was daarbij allerminst de
bedoeling om de "Bijdragen" , waarvoor
inmiddels in 1952 de zevende was verschenen,
niet meer uit te geven of zelfs maar concurrentie
aan te doen. Het grote aanbod van stof voor
artikelen en een gewenste actualiteit maakten
een kwartaalblad wenselijk. Nog een opmerking
uit de inleiding moeten wij u vermelden. Dit
eerste nummer was een gratis proefnummer.
De kosten konden niet gedekt worden uit "de
zeer lage contributie" . Men zou zich op het
tijdschrift moeren abonneren . Alleen bij
voldoende belangstelling zou de uitgave worden
voortgezet.

Ing. A .J.M. Houdijk

De inhoud van het eerste nummer was vrijwel
geheel gewijd aan " Watersnoden in het land
tussen Lek en IJssel" . Dit artikel, ingegeven
door de actualiteit van de watersnoodramp op 1
februari 1953, was geschreven door het
bestuurslid D. L. de Jong, die als oudbo uwkundige van de Provinciale Waterstaat
veel historische publicaties over
waterbouwkundige werken heeft doen
verschijnen. Dr. J .L. van Eijk schreef een
artikel naar aanleiding van een handschrift uit
1779 over de kerk te Waddingsveen gebouwd op
Bloemendaal' s grondgebied. Deze "TIDINGE"
omvatte 32 pagina's van her formaat
24,8 x 15,7 cm. Dat er slechts één nummer is
verschenen , kwam door het ontbreken van
voldoende mank racht voor de redactionele
activiteiten.

In 1983 werd door het bestuur opnieuw een
sterke behoefte gevoeld om veelvuldiger contact
met de leden te onderhouden en historische
artikelen te kunnen publiceren. Besloten werd
om op zeer bescheiden schaal de uitgave van de
" TIDI NGE" te hervatten. Deze bescheidenheid
was ingegeven door de vaste wil, het niet
opnieuw bij één nummer te laten en om zonder
extra abonnementsk osten voor de leden, met
deze uitgave binnen de financiële mogelijkheden
van de vereniging te blijven. Niet het minst
dank zij de "hoofdredact eur", het bestuurslid
Theo de Jong en de medewerking van vele
anderen, is het inmiddels gelukt 4 jaargangen
met in totaal 12 nummers het licht te doen
aanschouwen. Het aantal pagina's bedroeg 8 of
10 op het formaat 21 x 15 cm.
Ofschoon deze publicatie goed aan de
verwachtingen voldeed getuige de vele en ook
kritische reacties, is er toch een duidelijke
behoefte ontstaan naar een uitgave met meer
"gezicht". De fraai uitgevoerde periodieken
van verschillende zusterverenigingen waren
hiervoor mede een stimulans.
Het besluit tot contributiever hoging genomen
in de ledenvergader ing 1985 maakte het nu
mogelijk zonder extra abonnements kosten de
" TIDINGE" in deze nieuwe vorm te laten
verschijnen.
De heer G.R. Pel, echtgenoot van het
bestuurslid mevrouw J. Pel-Carlier, maakte het
ontwerp voor de omslag, de lay-out en bepaalde

2

het lettertype. Wij zijn hem bijzonder dankbaar
voor het fraaie resultaat. Het bestuur van "Die
Goude" verwacht dat vele zich tot het schrijven
van artikelen over de geschiedenis van onze stad
aangespoord zullen voelen, nu er zo een
aantrekkelijk podium voor het publiceren is
gevormd. En dat zij, ,,die de resultaten van hun
navorsingen in bredere kring zouden willen
bekend maken", van deze ruimere
publicatiegelegenheid veel gebruik zullen
maken. Dat zal dan ook inhoud geven aan een
belangrijke doelstelling uit de
verenigingssta tuten. Namelijk: ,,De kennis van
de ~.!schiedenis, volkskunde, taalkunde en
oudheden van Gouda en omgeving te
bevorderen en te verspreiden' '.
De inhoud zal echter niet alleen bestaan uit
artikelen met historische betekenis. Ook
berichten over de vereniging, uitnodigingen
voor lezingen, excursies, reacties van lezers en
andere wetenswaardigheden zullen op deze
pagina's blijven verschijnen.
Wij spreken dan ook de verwachting uit, dat
de in 1954 omschreven doelstelling van de eerste
"TIDI NG E"; het verstevigen van contact
tussen de "werkende" (bestuurs-) en de
,,belangstelle nde" leden van "Die Goude"
door deze uitgave in hoge mate zal worden
bevorderd.
Het Best uur
lng A.J .M. Ho ud ijk, voorzitter.

Dubbele Buurt nr .4:
huis met gevarieerde historie
De geschiedschrijving van een
huis is veelal weinig interessant ,
omdat deze bestaat uit een
opsomming van de eigenaars.
Wanneer zo'n huis is gebouwd of
verbouwd, valt meestal niet te
achterhalen. Dat geldt ook voor het
winkel/woonhuis Dubbele Buurt nr
4, sedert 1 februari het onderkomen
van Oudheidkundige Kring "die
Goude" . Op een foto uit 1875 is een
puntgevel te zien, die later door een
horizontale daklijst is vervangen.
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In 1452 was een zekere meeste r Sijbrant
eigenaar van dit pand. Het was een houten
huisje. De oudst bekende verkoopakte dateert
van 28 juni 1476, als meester Sijbrant een erf
verkoopt aan Jan Gijsbertsz. de jonge. Bij deze
en alle volgende transportakten wordt vermeld
dat de eigenaar jaarlijks een hypotheek van 3
nobelen (7 gld 4 stv) moet betalen aan het St.
Maria convent op de Gouwe. Na 1572 werd het
geld afgedragen aan het aalmoeziershuis. Het
klooster op de Gouwe had deze obligatie
gekocht. Want uit de administ ratie van het
klooster blijkt dat 8 nov. 1422 Comen
(koopman) Jan Aertsz. verklaart schuldig te
zijn aan Aechte Jan Sperwertsdr. een jaarlijkse
rente van 3 nobelen , staande op zijn huis op de
Tillebrugge. Dat het hier om het bewuste huis
gaat blijkt uit het feit dat er was bijgesch reven
dat het geld in 1484 werd gegeven door Jan
Gijsbertsz. en in 1569 door Dammas Claesz .
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Dubbele Buurt 4.
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De straat werd in de Middeleeuwen Tilbrugge
genoemd, omdat hier een tilbaar bruggetje lag
over het water, dat Ac hter de Kerk naar de
H aven liep . De naam Dubbele Buurt is
ontstaan, omdat dit gedeelte van de Oosthaven
aan beide 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.
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 d e reeds genoemde Dammas C laesz.
eigenaar. Z ijn weduwe verkocht het huis in 158 1
aan Coen Cornelisz. Diens kinderen verkochten
het in 16 17 aan hun broeder Dan iel. Een register
uit 1622 vermeldt als bewoners: Daniel Coenen
met zijn vrouw Fijtgen Goossens. In 1648
verkocht Fijtgen, nu vermeld a ls weduwe van
Matthijs Doncker, het huis van Jan
Couwenhoven, koopman van ebbehout. In 1677
was Barent van Cuyck eigenaar. Z ijn nazaten
verkochten het huis in 171 5 aan Pieter van Stigt.
Over de periode van 17 30 tot 181 1 werden
veel eigenaars vermeld, helaas zonder opgave
van hun ambacht. Het kadasterregister van
1830 vermeldt Jacoba Rijke. In 1858 verkocht
de weduwe van de koopman Willem Z iegeler
het pand aan Hendrik Zieleman. In 1889 vestigt
zic h hier de groentehandelaar Johannes
Rietveld. Lange tijd heeft Rietveld in dit huis
gewoond en er zijn bedrijf uitgeoefend . Daarna
is het huis in gebruik geweest a ls kantoor voor
het weekblad "Holland Silhouet", een uitgave
van "de Havenloods" in Rotterdam.
Sedert I februari 1986 is Dubbele Buurt 4 de
vergader- , expositie- en winkelruimte van onze
Oudheidkundige Kring. De bovenwoning Dubbele Buurt nr. 6- is afgesplitst e n is
eigendom van de famil ie v .d. Pool, die daar ook
woont.
dr. C.J. Matthys

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
,, Het Brandpunt" aan de Turfmarkt.
Ter gelegenheid van het 250-jarige bestaan
van het Moreau-orgel in de St.-Janskerk is er
een tentoonste lling te bezichtigen in de kerk
over de geschiedenis van het o rgel met vele
archiefstukken, foto's en orgelprogamma's van
1888 - heden.

Scheepvaart in de middeleeuwen. (Tekening gedrukt
door Gerard Leeu uit Gouda).

OMNIBUSDIENST.
Ondernemer J. N. BOTII,

Sfalnouaerij
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Lezing in
Brandpunt

Het Sint Elisabeth-Gasthuis
Waarom was dit gasthuis
gevestigd aan de Spieringstraat?
Omdat het prachtig - na de
stadsbrand van 1438 - nieuw
opgebouwde Minderbroederklo0ster, dat veel te royaal in het
pak zat, woonruimte had afgestaan
aan drie vrouwen, die zich tot taak
gesteld hadden ziekelijke,
hulpbehoevende oudjes te
verzorgen.
Zij noemden zich: ,,moederen van het St.
Elisabeth Gasthuis". Een ziekenhu is in de
betekenis zoals wij die kennen bestond in het
begin van de l 5e eeuw nog niet. Vrouwen meestal nog jonge weduwen - verpleegden
zie ken thuis, gingen 's-nachts waken en legden
overledenen af. Men kende de z.g. dooclslakens
en koorden , waarin de overleden patiënten
gewik keld en omsnoerd werden. Vergde de
oppas te veel tijd clan werd de zieke door zulke
weduwen in hun eigen woning opgenomen en
tot aan hun dood verzorgd, waarvoor de familie
dan een luttel bedrag betaalde. Maar die
verzorgende vrouwen waren meestal te klein
behuisd. En zij maakten gebruik van de
aangeboden ruim te door het Minderbroederklooster, dat vanaf de hoftuin tot aan de latere
Hoefsteeg over de Tuinstraat (toen "de Zak"
geheten) heen tot aan der stede veste dus tot aan
de Fluwelensingel bouwterrein had aangeboden
gekregen . Waarom zo uitgebreid?
Wel, de stad was zo royaal, omdat het koste
wat het wilde men tegenover de 8
vrouwenconventen in Gouda een
mannenklooster wenste. Burgemeester en
schepenen hadden in sept. 1416 met een
schrijven aan de Provinciaal van de Keulse
provincie daartoe medewerking gevraagd en
verkregen. Voor 13 fraters werd toestemming
verleend een huis met kerk, kerkhof en
werkplaatsen te bouwen. Dat klooster werd het
troetelkindje van de stad en na de grote brand
van 1438 kwam van vele milde gevers
ruimschoots geld binnen om een breed opgezet
convent te bouwen. Hiervan kon men
gemakkelijk een gedeelte afstaan voor een niet
al te groot gasthuis. En in 1485 schonk de
smidsweduwe een groot legaat van 500 schilden
met de opdracht om voor dit bedrag "ten
eeuwigen dagen" 13 arme vrouwspersonen op te
nemen. Ik wil even onderstrepen het getal 13,

omdat dit cijfer ook genoemd werd bij het
aantal minderbroeders. Je zou ondeugend de
opmerking kunnen maken: voor elk wat wils.
Temeer omdat in deze fundatiebrief, die voor
drie schepenen verleden werd, de plechtige
belofte werd afgedwongen "dat van nu
voortaen tol geene dagen meer aenemen sullen
eenige manspersoonen, die bij die vrouw
persoonen comen ofte woone sullen; alle <line
sonder arrich ofte list , in kennisse der waerheyt
besegelt met onse segelen gegeven op den negen
en twintchstendagh van December int jaer onses
Heeren 1485 (Fundatieboek H.Geesthuis, fol.
120).
In hetzelfde Oud.Archief van Gouda bevindt
zich een los stuk perkament met geschonden
zegel van 17 Juli 1488, waarin vermeld staat dat
"bewogen door de godsvrucht e n nederig
verzoek van eenige eerbiedwaardige weduwen
binnen ter Goude, ik, Adam Craenleijde,
pastoor van de parochie kerk verlof geef aan de
oversten van het St. Elisabeth Gasthuis, gelegen
bij het minderbroeder klooster te hebben een
regulier priester de heilige mis op te dragen ,
maar zonder zang en aan o ngelukkige
weduwen, die daar worden onderhouden het
heilige sacrament des a ltaars te geven tegen
vergoeding van een pnd Vlaams of X 11 groten
van hetzelfde geld."
De relatie van het St. Elisabeth Gasthuis tot
de Minderbroeders , de Tertiarissen kon ook
worden opgemerkt aan de belangstelling voor
de zusters van St. Clara, die de 2de orde van St.
Fransiscus naleefden. De Cla rissen hadden op
19 Jan. 1468 een huis met ses cameren op de
Nieuwe Haven het tegenwoordige stadserf,
gelegateerd gekregen. Ze waren straatarm en
hun werd telken male het een en ander
toegestopt niet a lleen door de minderbroeders,
maar ook door de moeders van het St. Elisabeth
Gasthuis . leder jaar werd aan het
Clarissenk looster 100 ponden rijst, volgens
testament van Hermen Michielsz. uitgekeerd.
Tengevolge van de woelige dagen van het jaar
1572, toen de woeste benden van Lumey te
Gouda a lles onveilig maakten en zich niet
ontzagen het heiligdom der kloosters binnen te
dringen zijn de minderbroeders gevlucht. En
nog voordat de Staten van Holland op 23 Mei
1577 de overdracht \?an alle conventen aan a lle
steden bekend maakten werden de
eigendommen van het minderbroedersklooster
op last van de Vroedschap pu blie k verkocht op
voorwaarde dat a lle huyssinge en bewoeninge
benevens de kerk zou worden afgebroken "ende
geheelich ter aerde toe gedemolieerd" worden.
De acte van de verkoping was gedateerd 16
Aug. 1576.
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Intussen was aan het St. Elisabeth Gasthuis
een braak liggend terrein op de Kleiweg aan de
achterzijde tot het water langs het
Magdalenaconvent aangewezen. En daar werd
het gasthuis met een afzonderlijke woning voor
moeders en de biechtvader gebouwd. De
ouderen onder ons kennen het nog als het Oude
Vrouwenhuis, daar waar later Bruns, Raming
en nu V & D winkelruimte hebben geschapen.
Het woonhuis stond tussen het Vrouwenhuis en
de tuin van notaris Montijn, later Hulleman en
nu de Hema. Men herinnert zich het
poortgeveltje met daaronder de bijna steeds
geopende deur maar wel afgesloten door een
houten latwerkhek. De gevelsteen vormt nu de
achterzÎjde van het Lazaruspoortje, Achter de
ke rk.

Aan de plechtige belofte om ten eeuwigen
dagen geen manspersonen in het St Elisabeth
Gasthuis men zich niet gehouden. Een paar
voorbeelden:

De Kleiweg met - links - het Oude Vrouwenhuis.
(archieffoto).
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In het gasthuisarchief, portefeuille 5 vond ik
een aantal rekesten "Geeft met behoorlijke
eerbiedheijt te kennen , Leendert Symonsz,
jongeman, ou 38 jaren, woonende in
Bloemendaal, Treckelijk gaande, (de man liep
dus kreupel) hoe dat hij suppl. wel genegen
soude wesen omme met de meester en de
regenten van de gasthyusen te accorderen omme
voor sijn leven langhe gedurende te woonen in
St Elisabeth gasthuys op de Cleiweg en aldaer
van deselve regenten onderhouden te worden en
cost en drank nevens andere proveniers ende
commissalen mede aldaar woonen ... ". De
authorisatie voor opname door Burgemeesters
volgde op 3 Mei 1692.
Ander voorbeeld: ,,Op approbatie van
UED.Achtb. zijn in het St Elisabeth gasthuis
opgenomen: Jan Huygen ende Barbara Pieters
haar leven lang in manieren als volgt: dat
hiervoor betaald zal worden een somma van
twee duizend gulden, contant geld, waarvoor zij
onderhouden zullen worden in kost en drank
neffens andere proveniers en commissalen
1681."

Voor een apart huisje werd in dit gasthuis een
bedrag van fl.1400, - per persoon gerekend.
Overigens verschilde de overeen gekomen
inkoopsom nog al eens en krijgt men sterk de
indruk dat een zo hoog mogelijk bedrag
bedongen werd. Dat nam niet weg dat alle
proveniers van één tafel aten. De financiële
moeilijkheden van het regentencolleg e vonden
hun uitdrukking in acten, waarin burgers op
hun leven een lijfrente namen en waarbij het
gasthuis als waarborg werd gekozen. Er besto nd
in die dagen nog geen Goudse Verzekeringsmaatschappij.
"Geven wijders met eerbiedinge te kennen de
meesters en regenten van beide gasthuizen, hoe
dat' sij met de mede ondergeteken d Cornelis
Verrijs, sijn veraccordeert in manieren als volgt,
te weten:
dat de voorn. Cornelis Verrijs, out-vendrigh
deser stadt, wonende op de Sevenstraat, out 37
jaren, sijn leven langh gedurende tot een
lijfrente te sijnen lijve jaarlijcx sa! trekken ende
genieten de somme van honden ent sestigh
gulden, voor welcke jaarlijcxe lijfrente de
voorn, Verrijs heeft belooft in handen van
voorsz. regenten te stellen een somme van twee
duysent gulden contant geld ... " enz.
Een volgende acte vermeldt lijfrenten tegen
IOOJo op kapitalen van fl. 3000, - , fl. 2000, en fl . 1000, - voor leeftijden van resp. 63, 63 en
75 jaren anno 1691.
Als voorbeeld van het kopen ener preuve bij
testamentaire beschikking geef ik de volgende
acte:
"Aen de Heeren Vroetschappe n der stede van
de Goude
Geven reverentijk te kennen, doctor Martinus
Blonck, o udborgermeester ende johan
Woutersz., oud-capitein, als testamenteurs van
de boedel van Za: Maritgen AriensDiephorstend e de Hrn Regenten van St
Elisabeth gasthuis binnen deser stede, hoe dat
zijl. op UED. approbatie ende aggregatie
tezamen hebben geconcipiëert het navolgende
accoord. Te weten: dat de arfgenamen van de
voorsz. Ma ritgen Diephorst zullen hebben een
eeuwige plaetse in het St Elisabeth gasthuis in de
Kamer van Za: juff. Snitenants, alwaer acht
betsteden staen, welcke plaetse eerst sa! worden
beseten bij Susanneken Tibouts o ut 81 jaren,
weduw van wijlen Cosmas van Balen,
chirurgijn, voor plaetse de Hrn testamente urs
aen de voorsz. regenten een somme van sestien
hondert gulden betalen. Waervan twaelf
hondert gulden staende zijn op het gemeenlant
van Hollan t ende West-Frieslan taen losrenten
brieven ende resterende vier honden gld. aen
obligatiën op particulieren. Enz. approbatie
volgde Mei 1653.

Ten slotte vond ik een verzoek van regenten
om eeuwige preuves, die opgebracht hadden een
bedrag van fl. 1000, - te mogen verkopen voor
fl. 1600, - De Vroedschap ging hiermede vlot
accoord. Liep men in 1628 weg wanneer als
inkoopsom in het St Elisabeth gasthuis een
bedrag van fl. 1500, - werd voorgesteld, later
zou blijken dat men fl. 1600, - en zelfs veel
meer billijk achtte. De devaluatie van de gulden
was ook in vroeger dagen merkbaar.
De kwestie van die preuves ten eeuwige dagen
heeft nog gespeeld tot na de 2e wereldoorlog.
Als lid van de Gemeenteraad was ik
afgevaardigd om als regent van Huize Juliana te
gaan fungeren. Op die regenten vergadering
kwamen preuves o.m. voor het Weeshuis maar
ook voor het Se.Elisabeth gasthuis ter sprake.
Door aanschrijven van preuvehouder s werden
deze redelijk vlot ingeleverd. Het lastigste was
de preuve voor St Elisabethgasth uis omdat deze
niet stond op naam van één persoon maar op
hen, die de Augsburgse confessie waren
toegedaan. En dat waren de lutheranen van
Gouda. Als lid van Kerke raad heb ik grote
moeite gehad om de Diaconie te overtuigen dat
voor dat luttele bedrag, wat in 1650 voor een
preuve was neergeteld men onmogelijk in Huize
Juliana een kamer kon reserveren. Ten slotte
nam de Diaconie genoegen met de belofte van
de regenten dat een lidmaat van de lutherse
Gemeente voorrang zo u genieten bij het
vergeven van een kamer. Maar gelukkig is dit
alles verleden tijd geworden en bepaalt een
commissie de urgentie van opname. Dat een
preuveplaats in het gasthuis groot nadeel bracht
vond ik in het gasthuisarchi ef 5, een los stuk
van 10 Sept 1641 (zie ook Vroedschapsb oek op
10 Dec. 1641 fol. 55V) Een preuve bracht toen
op 1000, - maar dan met een behoorlij ke
inbreng van linnen en wollen goederen
,, 't haeren live behoorend".
In 1628 werd dit bedrag verhoogd tot 1200 gld ,
"waervan het huys jaerlix tot intrest ofte rente
heeft connen trecken een somme van 75 gld
eerstelijck, dewelcke met de reductie der
penninghen in dese landen niet meer rekenen als
de somme van 60 gld'' ... Overigens toch nog
een rente van 5 OJo. , , Waer ende vermits de
sc haersheijdt ende duerte in alle eetbaers e nde
andere behoeften op desen tegenwoordig en tijt
niet mogelijk en is de aencomende persoonen
anders als tot nadeel can gemelde huyse soude
connen gehouden worden ... " enz. U kunt uit
dit alles opmaken dat rond het midden van de
l 7e eeuw de inflatieJoenam . Er was blijkbaar
geen prijsbeheersin g of devaluatie van de
gulden.
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Maar er werd wel orde op zaken gesteld. In
1652 bepaalden de gasthuismeesters ... :
"boecken te doen maecken, om in deselven te
registreren ende te nombreren alle de bethsteden
ende plaetsen in Sin te Elisabeth gasthuys
tegenwoordigh wesende ende alleen bij oude
vrouwen - ten minste 50 jaeren out wesende (dat is in 1986 voor een opname in een
bejaarden huis ongeveer 80 jaar) beset worden.
Ende om bequamelijck ende ordentelijk de
qualiteijt ofte hoedanighheijt van de voorsz.
plaetse in dese boecke verhaelt, hoe ende in wat
voege ende bij wien de plaetse ofte preuve
gekocht ende bij afsterven vergeven worden .. ''.
In het Fondatieboek G.A.55 las ik bovendien:
,,Men bevint van outs datter in het voorsz.
Elisabeth Gasthuis sijn 16 bethsteden ofte
plaetsen, die om Godeswille ofte gratis vergeven
werden aen oude vrouwen. Daervan en van
welcke plaetsen, vooren verhaelt, gifters sijn de
gasthuysmeesters, in der tijt wesende. Ende soo
wanneer daer meer als één om een vacerende
plaetse soude mogen versoucken, sijn de
gasthuismeesters naer ouder costume gehouden
te kiesen d'oudste, eerlijckste ende armste doch burgers voor vreemden geprefereert - van
diegenen, die de vacerende plaetse hebben
versogt. Onder conditie dat sij sullen inbrengen
alle sodanighe linnen ende wollen kleederen en
meubelen als d'ordonnantie vant selvige
gasthuis ende hiernae gespecificeert staen.
Dewelcke nae overlijden aant gasthuis voorsz.
moeten blijven ... ".
Hierna volgt de specificatie van de wollen en
linnen klederen, ook meubelen die iedere oude
vrouw verplicht was bij opname mede te
brengen als:
een bedde
vier hemden en
linnenwaat tot haar lijf
twee oirkussens
een tinnen vies
twee deekens
een tinnen waterpot
vier lakens
een tinnen drinkkanneken
vier sloopen
een tinnen schotel
twee maal
een tinnen lepel.
verkleeden in
wollen
Dr. J.G.W.F. Bik
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De scheepvaart
in de lSde eeuw
Vanouds is Gouda een typische
oud-Hollandse waterstad, gelegen
aan de samenvloeiing van Gouwe en
IJssel. Aan dat bijzondere gegeven
ontleent Gouda zijn ontstaan, en
lange tijd voerde de kortste
scheepvaartroute tussen Rotterdam
en Amsterdam langs Gouda.
Vreemd genoeg hebben weinig
geschiedkundigen die oude scheepvaarthistorie
van Gouda echt bloot gelegd. Des te
opvallender het feit dat Utrechtenaar Sjoerd de
Meer zijn doctoraalscriptie heeft gewijd aan het
onderwerp: ,,de scheepvaart van Gouda in de
15de eeuw ( 1390 - 1514)". Een doorwrochte
studie, die hij de toepasselijke titel "de Wint
Waijt' heeft gegeven. Aan die scriptie zijn de
volgende gegevens ontleend.

Tolgeld
Toen graaf Floris V op 19 juli 1272 aan
Gouda stadsrechten verleende, behoorde
daartoe onder meer vrijstelling van tolgeld voor
eigen schepen en goederen. Er is sprake van
tolgeld, dus een betaling in klinkende munt.
Vóór 1150 was het niet ongewoon, dat men
elkaar betaalde in natura, dus door ruiling van
goederen en diensten.
Het verlenen van stadsrechten is voor de
ontwikkeling van de Goudse scheepvaart van
grote betekenis geweest. Met de aanleg van
dijken en de bouw van sluizen in de Gouwe
werd al in de 13de eeuw een begin gemaakt. Eén
der oudste sluizen is de keersluis op de plaats,
waar de Gouwe in verbinding staat met de Oude
Rijn - een plek, nog steeds bekend als
Gouwsluis.
De oudste in Gouda bekende sluis ligt aan het
begin van de Haven, bij de Dubbele Buurt.
Aanvankelijk als keersluis gebouwd, werd deze
Donkere Sluis in 1308 verbouwd tot schutsluis.
Hierin is sindsdien weinig verandering
gekomen, al werd de sluis in 1954 buiten
werking gesteld door de- afsluiting van de Haven
bij het Tolhuis.

Schippers
Wanneer de Goudse schippers zich, zoals in
andere beroepen gebruikelijk was, in een gilde
hebben verenigd, is niet bekend. Voor het eerst
horen we over het bestaan ervan in 1404, als het
gi lde op 29 mei (Sacramentsdag) deelneemt aan
een processie vanuit de Sint Janskerk.
Ook is bekend dat het gilde in die kerk in
1443 een eigen altaar had: het "Sin te
O/evaersoutaer", zo genoemd naar de
beschermheilige Sint Olof. In de tweede helft
van de 15de eeuw hadden de schippers buiten de
Dijkspoort aan de IJssel ook een kapel, die aan
hun heilige was gewijd. Door een
naamsverandering werd die kapel ten onrechte
naar St. Odulf genoemd.
Het aantal in Gouda wonende schippers was
niet gering: in de jaren 1390-1515 steeg het van
11 naar 194. In het veel grotere Antwerpen
woonden in diezelfde tijd veel minder schippers.
Velen van hen hadden een eigen huis. Al
woonden er ook wel schippers in andere
stadsdelen, de meeste schipperswoningen
bevonden zich toch in het gebied omsloten door
Oost- en Westhaven, Hoge- en Lage Gouwe,
Turfsingel en Veerstal. Sociaal gezien
behoorden zij tot de middenklasse van de
bevolking.
De wintermaanden werden vaak thuis
doorgebracht. De schepen konden dan worden
opgeknapt. Bij het warme turfvuur zal stellig
me111g sterk verhaal zijn verteld. De groei en
bloei van de Goudse scheepvaart strekte zich
ook uit tot de neringen en bedrijven, die
daarmee ten nauwste waren verbonden, zoals
scheepswerven langs de IJssel en Gouwe, zeilen tuigmakerijen, bakkerijen , herbergen etc.,
vooral langs de Veerstal, de Haven en de
Binnen-Gouwe.

Scheepstypen
1n de l 5de eeuw waren bij de Goudse
schippers verscheidene scheepstypen in gebruik:
baardse, berk, boeier, buis, hulk, kogge, kraak,
kraveel en pink. De kogge was echter het meest
populair.
In 1417 telde men in Gouda niet minder dan
24 van deze zeewaardige schepen. In datzelfde
jaar werden 27 Goudse schippers door de
Engelse koning in dienst genomen voor het
vervoer van zijn troepen van Engeland naar
Frankrijk en terug. De baardse was een heel
bijzonder type. Het kon dienst doen als
oorlogsschip, maar het Goudse stadsbestuur
had een schip van dit type, de "stedebaerse" in
gebruik als jacht. Met zo'n jacht gingen leden
van de stedelijke regering, vergezeld van een
aantal poorters en schutters, in 1459 naar
Gorinchem, om daar de "jonge Prins" in te
halen. Dat was waarschijnlijk Karel de Stoute
die na een ruzie met zijn vader, Philips de
'
Goede, naar Holland was vertrokken.

Vergezeld van zijn echtgenote reisde hij door
naar Amsterdam.
In 1447 gebruikten de stadsbestuurders het
jacht voor een uitstapje naar Dordrecht, om
daar aanwezig te zijn bij de ontvangst van
Maximilaan van Oostenrijk, de latere keizer, die
in dat jaar huwde met de dochter van Karel de
Stoute.
De Goudse schippers bevoeren niet alleen de
binnenlandse wateren. Voor zover zij over
zeewa~rdige schepen beschikten, waren zij in
verschillende Europese landen te vinden.
Vooral met Frankrijk werd veel handel
gedreven. Zo haalden schippers koren, bestemd
voor Goudse brouwerijen, uit het gebied van de
Somme en de Seine. Aan de kanaaloever
bezochten zij Calais, een belangrijke
stapelplaats voor wol. In de late middeleeuwen
werden reeds Goudse schepen aangetroffen in
de Brouage-streek, onder La Rochelle
waarschijnlijk voor de aanvoer van zo~t, dat in
deze streek werd gewonnen.
Er werden echter niet alleen produkten
gehaald, maar ook wel gebracht: bier uit
Goudse brouwerijen en baksteen, vermoedelijk
afkomstig van de steenplaatsen langs de
Hollandse IJssel.
Ook Engeland was in de 15de eeuw al een
belangrijke handelspartner, waarmee vaste
relaties bestonden. Uit dat land haalde men wol
en huiden, maar Engelse steenkool was
eveneens een belangrijk handelsprodukt. Ook
wordt er in de ar-::hiefstukken melding gemaakt
van hout, aardewerk en vis: al deze zaken
werden naar het vaste land meegenomen. Dat er
ook paarden als vracht worden genoemd, zou in
verband kunnen staan met het feit dat er vanaf
1407 jaarlijks in Gouda drie belangrijke
paardenmarkten werden gehouden.
Nauwe banden waren er ook met de landen
aan de Oostzee. Daar bracht men het Franse
zout en keerde terug met gerst voor de
brouwerijen. Uit Noorwegen haalde een Goudse
schipper een lading hout. Van het schiereiland
Schonen betrok men haring. Dit zal wel geen
eenmalige gebeurtenis zijn geweest.
Natuurlijk werd ook de Rijn bevaren. Daar
brachten de Goudse schepen produkten als bier
en Leids laken. Op de terugweg werd
waarschijnlijk wijn mee naar huis genomen.
De late Middeleeuwen betekenen voor Gouda
de bloeiperiode van de bierbrouwerijen.
Omstreeks 1480 telde men er niet minder dan
ongeveer 350. Dat waren meestal kleine
bedrijven. Ze waren vooral gevestigd aan
grachten zoals de Haven en Gouwe. Honderd
jaar later was het aantal brouwerijen gedaald
tot 120 en in 1616 wo; den er nog maar 14
vermeld.
De bierproductie in de l 5de eeuw was veel
omvangrijker dan het gebruik in stad en streek.
Het meeste bier was dan ook voor de export
bestemd. Sommige brouwers beschikten voor
het vervoer van het vermaarde Goudse kuyt
over eigen schepen. Zij waren dus zowel
brouwer als schipper.
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DerGou
Gravure, 1608. ( 7,5 x 6,8). Willem Jansz. Blaeu.
DeJail - rand-illus1ra1ie van een kaar! van hel
graafs chap Holland . De gehele kaar/ meel 47 X 61 c111.

Een der bela ngrijkste steden waarmee handel
werd gedreven was Antwerpen. De Goudse
schippers hadden daar zei fs een vaste losplaats:
het Bierhoofd. De banden met Antwerpen
waren zo stevig, dat zij waren vastgelegd in een
overeenkomst (keur), waarin werd bepaald dat
voor Antwerpen bestemd bier alleen daar mocht
worden a fgeleverd en niet in andere plaatsen
langs de vaarroute. Ook met Zeeuwse steden als
Arnemuiden, Goes en Middelburg bestonden
dergelijke kontakten. Zo'n reis naar de
Zuidelijke Nederlanden was in die tijd niet
ongevaarlijk. In 1425 gebeurde het dat er een
Goudse schipper 'die geseift en gevaren soude
hebben inder merckt tot Antwerpen' in de
Zeeuwse wateren werd overvallen en beroofd
van schip en lading.
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Antwerpen
Antwerpen was al in de 14de eeuw bekend om
zijn jaarmarkten. Dat was in de late
middeleeuwen ook Bergen op Zoom, dat dan
ook vaak door Goudse schippers werd bezocht.
De verscheidenheid aan produkten, die tijdens
deze markt werden verhandeld, was groot. Dat
blijkt uit de vermelding, dat door Goudse
zeemwerkers regelmatîg schepen werden
gehuurd om zeemleer naar Bergen op Zoom te
vervoeren .
De scheepvaart omvatte niet alleen het
vervoer van goederen, maar ook van personen,
dat ten dele ook met de trekschuit plaatsvond.
Ook d ie reizen waren toen nog niet van gevaar
ontbloot.

Dat blijkt uit het avontuur dat schipper
Maarten Pieterszoon op 11 oktober 1508
overkwam. Hij vervoerde op deze dag met zijn
'jaagschuit' een peloton soldaten van
Amsterdam naar Gouda. Onderweg werd zijn
schip echter aangehouden door een groep
gewapende boeren, die meenden dat deze
soldaten afkomstig waren uit een nabijgelegen
blokhuis. Welk bezwaar ze tegen de bezetting
van het blokhuis hadden, vertelt het verhaal
niet. Wel dat ze ervan overtuigd konden worden

dat deze soldaten er niets mee te maken hadden.
Schip en passagiers mochten toen hun reis
vervolgen.
Het is wel duidelijk, dat het de in Gouda
wonende schippers, in de l 5e eeuw, niet aan
ondernemingsgeest ontbrak. Zij hadden een niet
onaanzienlijk aandeel in het vrachtvervoer in
west- en noord-Europa.

H enny van Dolder
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Wie was Guilhelmus van der
Goude?
De prachtige houtsnede op deze
pagina vormt het frontispice van
een uiterst zeldzaam en kostbaar
boekje, waarvan - in deze vorm slecht& twee exemplaren ter wereld
bekend zijn. Het ene exemplaar
berust in de stadsbibliotheek van
Düsseldorf; het tweede exemplaar
maakt deel uit van de collectie
Goudana van ondergetekende.
Het (slechts 14 ongenummerde bladen
tellende) kwarto formaat boekje in Gothische
druk draagt als titel: ,,Expositio misteriorum
misse, et verus modus rite celebrandi'', is
ongedateerd, en verscheen rond het jaar 1510
bij Matthias Hupfuff in Straszbourg. Auteur is,
zo blijkt op pagina twee: Guilhelmus de Goude.
"Expositio misteriorum" geeft een uitleg van de
Heilige Mis. De in de aanhef genoemde editie
van dit bijzondere boekje wordt niet genoemd
in BM STC German, niet in Proctor, niet in
Adams, niet in Panzer, niet in Schmidt, niet in
Kristeller, niet in Hupfuff. Wel in: Repertoire
(11 edd. Schurer en Knobloch I 508- 1523) en
De Troeyer 170). Van andere edities van
ditzelfde werkje heeft een groot aantal
varianten het licht gezien; daarvan zijn ook
meer exemplaren bewaard gebleven.
Het Goudse archief heeft in zijn Libryecollectie daar ook een exemplaar van. De
Koninklijke Bibliotheek in Den Haag bezit zelfs
13 verschillende uitgaven. Het stadsarchief te
Keulen bezit een handschrift van pater
Guilhelmus. Ook de Koninklijke Bibliotheek
heeft een handschrift, waarvan men vermoedt
dat het van Willem van Gouda is.

Onbekende
In de lange reeks van beoefenaars van
geestelijke ambten is pater Willem van Gouda
- ook wel genoemd: Guilhelmus de Goude een betrekkelijk onbekende gebleven voor latere
geschiedvorsers.
·
Pater Willem van Gouda was in zijn tijd het einde van de l 5de en het begin van de l 6de
eeuw - een zeer populaire Franciscaan. Van
zijn hand verschenen boekjes en studies, die in
een groot aantal versies hun weg door heel
Europa vonden en ook vaak werden herdrukt.
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Guilhelmus de Gouda werd rond 1458 in
Gouda geboren en werd lid van de
Franciscaanse orde der Observanten in Keulen.
Hij overleed in, of kort na, het jaar I 517. Over
zijn leven is weinig bekend. Sweertius ( in:
Athenae Belg., Antwerpen 1628, pag. 309)
noemt hem "magnae vir religionis et virtutis":
een zeer godsdienstig en deugdzaam man.
Van Johannes Butzbech, in I 526 als prior van
Maria-Laach overleden, wordt in de
Universiteitsbibliotheek te Bonn, een
handschrift met als titel "Auctarium de
Scriptoribus ecclesiasticis" bewaard, waarin
staat: Wilhelmus van Go!lda, van de Orde der
Minderbroeders Observanten, door
aanhoudende studie een groot kenner der H.
Schriftuur en der filosofie, een man met een
helder verstand, een uitmuntend redenaar, een
waar religieus in leven en omgang schreef, naast
andere geschriften, ook een zeer schone
uitlegging van de geheimen der H. Mis'.

Minderbroeders
Pater Dalmatius van Heel OFM, in leven
enthousiast en deskundig lid van
Oudheidkundige Kring "die Goude", liet in
1947 de tweedelige verzamelbundel "De
Minderbroeders te Gouda" verschijnen. (Deel
1: 1418-1572, deel 2: 1633-1947). Dankzij zijn
geschiedkundige nasporingen zijn er toch wat
schaarse gegevens opgedolven, die enig reliëf
geven aan het leven en werken van Guilhelmus
de Gouda. Naast andere bronnen zijn aan zijn
studie de meeste van de hierna volgende
gegevens in deze bijdrage ontleend. ,,Expositio
misteriorum misse" is een latijns boekje over de
ceremoniën der H. Mis, dat voor het eerst
tussen 1480 en 1486 in Keulen verscheen, en
speciaal voor priesters was bedoeld.
Al voor 1504 beleefde het zijn 25ste uitgave.
In zijn voorrede schreef Wilhelmus van der
Goude: ,, Voor iedereen, die met vrucht de H.
Mis wil opdragen, is het noodzakelijk dat hij
alles goed tracht te begrijpen en te verstaan".
Het handschrift in de Koninklijke
Bibliotheek, waarvan men vermoedt dat het van
Guilhelmus de Goude is, eindigt met de
volgende woorden: Expliciunt peregrinationes
totius terre sancte ad laudem dei scripte
Jerosolimis in Conventu sacratissimi montis
Syon per W. de Gouda, anno Domini 1437
mensis Martii, Deo gratias. (Hetgeen ongeveer
betekent: ,, Dit is het einde van de
omzwervingen van de hele heilige aarde,
beschreven tot lof van God, te Jeruzalem, in het
klooster van de zeer heilige berg Sion, door
Wilhelmus van Gouda, in het jaar onzes heren
1437, in de maand maart, dank aan God").
De in de aanhef genoemde versie van
Guilhelmus de Gouda's boekje "Expositio
misteriosü misse et verus modus rite
celebrandi", dat in Gouds particulier bezit
berust, draagt op de volgende pagina de
vermelding: ,,Tractat de expositione misse,
editus a fratre Guilhelmo de Gouda, ordinis
minorus de observantia feliciter lncipit".
Deze tekst wijkt af van het begin van de tekst
van hetzelfde werkje , waarvan elders
exemplaren worden bewaard. Van die andere
exemplaren heeft pater Dalmatius van Heel een
inventaris gemaakt, die hieronder integraal
volgt:
1. Omstr. 1484. Cologne (Ulrich Zei) in 4.
Hain 7825x, Copinger 2756, Voullième.
2. 1480- 1487. lmpressus Coloniae apud
Lyfkirchen (Ulrich Zeil) Exemplaar
Namur, Musée. Holtrop 112, Voullième
522, Polain 1792.
3. Omstr. 1485. Dauentriae in impressura
episcopi z.n.v. dr. en z.d. ( Richard
Paffraet) Exemplaar in Bibliotheek te
Wolfenbuttel en in die van Lille. in 4.
Campbell 888, Polain (B) 1740, Copinger
7821.

4. Omstr. 1485. Coloniae per Henricum
Quentell (circa 1485). Exemplaar Gent,
Univ. Bibliotheek. Polain 1795.
5. Omstr. 1486. Cologne, Peter Ther
Hoernen. Voullième 523. Copinger 2752.
6. Omstr. 1486. (Deventer omstr. 1486) Per
me Jacobu(m) de Breda z.n.v. plaats, 30
bln. in 4. Campbell 882, Cat. Bibi.
M.Fr.Vergauwen, Bruxelles 1884 n. 67.,
Polain 1791.
7. Omstr.1486, Antverpiae Mathias Goes z.d.
22 bln, goth. in 4. Campbell 880, Polain
stelt deze uitgave in 1498, zien . 1792.
8. Omstr. 1486 Antverpiae Mathias Goes z.d.
22 bln., goth in 4. Exemplaar Koninkl.
Bibliotheek Brussel n. 173 1. Campbell 881.
9. 1488. Impressum Dauantriae anno dni M.
cccc lxxxviij quarta Septe(m)bri, 22
blo.goth. in 4. Campbell 833, Polain 1798,
Copinger 2760.
10. Omstr., 1489. lmpressus Colonie ( Henrie
Quentell ) in 4. Polain 1796, Voullième
526.
11 . 1489 - 95. ( Leipzig, Conrad Kachelofen
1489-95 ). Hain 78 19x, L. Günter, Otto,
Die Wiegedrucke der Leipziger
Samm/ungen und der Herzog/ichen
Bib/iothek in A/tenburg, XXXV Beiheft
zum Zen1ra/b/attefür Bib/iothekswesen,
Leipzig 1909 n. 1302.
12. 1490. Impressum Dauentrie Anno M.ccc
xc vicesima Februarij. 18 bln., goth. in 4.
Exemplaar Brussel, Koninkl. Bibliotheek
n. 1708. Campell 884, Polain 1799.
13. Omstr. 1490. Cologne ( Heinrich Quentell,
omstr. 1490) in 4. Voullième (K) 527,
Copinger 2757.
14. 1490. Impressum Daventrie. Anno dni M.
cccc xc Noua (sic) Augusti i(n) p(ro)festo
laure(n) cij mr. Z.n. v. drukker ( Jacq. de
Breda) 18 bln., goth., in 4 Exemplaar:
Univ. Bibliotheek Amsterdam, Bibi.
Nationale Parijs en Bibi. Wolfenbuttel.
Campbell 885.
15. 1491. Oaventriae, per Richardum
Paffraed, 1491 , in 4. Campbell 886, Hain
7832.
16. Omstr. 1491. Cologne Heinrich Quentell,
in 4. Hain 7826x, Voullième(K) 528.
Polain 1795 stelt het jaar 1495.
17. Omstr. 1493. Cologne (Ulrich Zeil) in 4.
Hain 7824, Voullième 529, Polain 1797.
18. 1493. Daventriae Z.n. van drukker. 1493
in 4. Exemplaar Parijs Bibi. Nat.
Campbell 887.
I 9. Z.n. van plaats. lf)eventer) per me
Jacobu(m) de Breda. Z.d. 30 bln., goth.
Campbell 889.
20. Z.d. impressus Dauentrie p.me Jacobu(m)
de Breda. 18 bln., goth., in 4. Campbell
890.
21. Omstr. 1495. Impressus Colonie p.
Henricu(m) Quintell. Polain 1795.
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22. 1496. lmpressus Dauentrie per me
Richar/ du(m) pafraet. anno dni M. cccc.
xcvi. , 18 bln. , goth., in 4. Exemplaar
Brussel, Kon. Bibi. A . 1658. Campbell
891, Polain 1800.
23. 1497. lmpressus Dauentrie per / / me
Jacobum de Breda. anno dni M .// cccc
xcvij / /. 18 b ln. goth., in 4. Campbell 892,
Polain 1801.
24. 1497. lmpressus Daventrie per me
Jaco bum de Breda anno Domini 1497 in 4.
Exemplaar Antwerpen, Bibliotheek Paters
Jesuieten.
25. 1497. Daventriae R.Pa ffraet 1497, in 4.
Campbell 894.
26. Ornstr. 1498. Z.n. van Plaats, drukker en
z.d. (Antwerpen Godfr. Back omstr.
1498), 18 bln ., goth., in 4. Campbell 895,
Polain 1793, Cat. Fred . Muller Juni 1912
n. 45.
27. Omstr. 1500. Leipzig Martin Landsberg . in
4. Hain 7820x.
28. 1500. Impressus Co lo niae anno dni M.
cccc. Z.n.v. dr. (Henri Quentell). Polain
1802.
29. Omstr. 1503. (Antwerpen) Gov. Bac. 18
bln., goth., in 4. Exemplaar o.a.
Antwerpen, Mus. Plantijn, Brussel, ' sGravenhage Kon. Bibi. Polain 1793 Vgl.
Het Boek XV III (1929) 1-4.
30. 1504. lmpressus Daventrie (J ac. de
Breda?) Anno dni M . ccc iiij . 16 bln.,
goth ., in 4. Exemplaar London B.M .
Nijhoff-Kronenberg 1036.
31. Omstr. 1509. Strassburg: Johann
Knoblouch. Youllième 2555, Colijn !sa k,
Kotolog der inkunalen der Kg/.
Universitäts Bibi. zu Uppsolo, Uppsala
1907, p. 158.
32. I 5e eeuw. Impressu(m) Arge(n)tine per
Mathia(m) Hupffug. Schlager, Beiträge
224, noot 4.
Theo de Jong
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Spinhuys of
Tuchthuys
Over de oorsprong van het
tuchthuis, dat huisvesting vond in
het oude Catharyne n-convent (nu
Casimirsch ool, aan de Groeneweg)
vond ik de volgende aantekeningen:
Kamerboek fol.94 25-6- 1610
Geweest int Paterhuys van de Catharynen o m te
zien o ft bequaem zoude wesen tot een
tuchthuys. Is gesyen ende men sal naeder
daerop letten.
Het paterhuis, dat sinds 1574 aan de stad was
toegewezen verkeerde blij kbaar in vervallen
toestand. Ook toen werden de ruiten van o ude
panden ingegooid. Want op 2/7 16 10 vermeldt
het Kamerboek : ,.Geweest. De Fabryckmeesters
(nu Bouw en Wo ning toezicht) zullen de glazen
van ' Paterhuys van de Catharynen repareeren,
daer 't heel noodich is op avontuyr o ff men 't
tot een vrouwen-tuch thuys zoude willen
apropriëren".
Blijkbaar hebben burgemeestere n dit pand
geschikt geacht voor een tuchthuis, want "de
huyrma n van ' t Paterhuys moet 't huys
ontruymen, ten eynde de cipier daer zoude
mogen woonen" . (Kamerboek 1610, fol.141) en
fol.126 verme!Jt: ,,Nadyen het Paterhuys van
de Catharynen tot een Spinhuys ofte Tuchthuys
gedestineert is werd Pieter Claes Cornelisz. als
Tuchtmeester aengestelt'' ..
Men had zich in de beschikbare ruimte
kennelijk vergist, of zoals ook heden het geval
is, het aantal gedetineerden werd te groot, want:
6e Yreodschapsboek fol. 150 12-2-161 I
"Op huyden is geproponeert, hoe dat overmits
het jegenwoordic he tuchthuys te clein valt ende
dat de mannen ende vrouwen dyenen
gesepareert te blyven, oversulcx by provisie
gecocht cyn drye huysen , doch nyet finael icken,
(doch by voorlopig koopcontract ) maer op
approbatie van de Heeren ende is d en prys
daervoor, dye gecocht syn verhaelt ende dat
men oock goedt soude vinden daeraen te crygen
het vyerde huys, daer noch geen prouff van
gedaen is, overmits den burgemeester Dirck
Jacobsz.Lonc k (dye het toecomt) nyet wel en is
gedisponeert.
Ende hierop ommevraech gedaen zynde is de
Magistraet met de regenten van ' t Tuchthuys
volcomen last gegeven.
Verder is ommegevraec ht oft nyet raetsaem
en waer ten beho uve van " Tuchthuys op te
stellen een loterie binnen de stadt ende de
vrydommen vandyen en deprouven te doen off
men o ick yet soude connen trecken uyt de Stad
Amsterdam . Ende is 't selve sulcx te doen
gearresteert" .

Amsterdam bleek niet bereid te zyn een
donnatie voor Gouda te geven. In 1612 werd
voor het Tuchthuys een losrente gegeven van
f. 6000, - (6e Vroedschapsboek, fol.164.
5.9.1612). Wel werd vergunning verleend tot het
houden van een verloting. Voor het stadhuis
werd er dan een toneel opgericht, waarop de
lezers van de getrokken loten en dus ook de
trekkers plaats hadden genomen. Op 14-7-1614
"versoucken de Tuchtvaders de stellage van
heure loterie te mogen stellen voor 't stadhuis en
dan vermeldt het Kamerboek van 1614 op fol.82
: ,,de Tuchtvaders is geaccordeert haere stellagie
te stellen voor 't stadhuys oft ter syden.
Donderdaegs nae de marct te beginnen".
Het houden van loterijen was in het begin van
de 17e eeuw algemeen goed. ,, De loteryen in de
Republiek der Verenigde Nederlanden
gedurende het laatste vierde deel der 16e eeuw
geoctroyeerd en ondernomen, hadden byna
zonder uitzondering een liefdadig karakter.
Geen wonder dus dat zy door de
landsoverheden zeer werden begunstigd, die naarmate het volk zich de grootste opofferingen
zich getroostte - om de vryheid ook die van de
godsdienst te verkrygen of te handhaven,
temeer van godsdienstigen en daardoor
liefdadig zin doordrongen waren" . Aldus
schreef reeds in 1862 Mr. G.A.Fokker in zijn
bekende verhandeling over de geschiedenis der
Loterijen in de Nederlanden. Rente-, schuld- en
hypotheekbrieven voor onroerende goederen
werden als gedeeltelijke betaling van loten
aangenomen.
De Staten van Holland bevorderden verder
het houden van zulke loterijen door het geheel
of gedeeltelijk kwijtschelden der belasting van
de 40e Penning. Eveneens op de overdracht der
onroerende goederen en van acten of
schuldbekentenissen in zulke loterijen
ingebracht.
Het plan tot het opstellen van een loterij werd
8 Febr. 1611 met de Vroedschap besproken en
goedgekeurd. (Kamerboek 161 !). Een bedrag
van 18.000, - gulden aan geleend kapitaal zal
worden opgenomen tegen een intrest variërend
tussen 5% en 6 1/ 4% en geboekt als ontvangst
meest uit wezenboedels, dus niet dadelijk
opvorderbaar. De stad verleende een subsidie
f. 6000, - , waarvan slechts de helft effectief in
het Tuchthuysfonds werd gestort. Daarvoor
werden aangekocht 14 rentebrieven, 20
kustingbrieven en 4 obligaties met een nominale
waarde van f. 20.000, - , waarvan een deel
strekte tot inleg van de loterij.
Er waren al tuchtelingen opgenomen nog
v66r het Tuchthuys gereed was en de
gedetineerde vrouwen werden voorlopig
geherbergd ten huize van 's-Heeren dienaar
Claes Cornelisz.
Na in gebruikneming werden al spoedig
mannen en jongens opnamen, zodat tussen 1610
en 1613 10 vrouwen en 36 mannen werden
gehuisvest - een verhouding 2 op 7 die men ook
in andere Tuchthuyzen vrij constant tervindt.

In het begin weifelde men tussen de naam
vrouwentuchthuis (Kamerboek, 1-7-1610) of
spinhuis en Spinhuis ofte Tuchthuis
(Kamerboek, 5-10-1610), totdat sedert 1611 de
naam Tuchthuys stereotiep de aanduiding ook
voor dit strafgesticht werd. Vooral het
onderdeel: ontvangsten in aalmoezen ten
behoeve van het Tuchthuis is typisch voor het
philantropisch karakter der tuchthuizen in het
kader der godshuizen, terwijl anderzijds het
penetitiair begrip duidelijk riaar voren treedt in
de onderscheiding der geconfineerden.
Ie op verzoek geplaatsten vanwege ouders,
verwanten of voogden, die alsdan een bijdrage
in de verpleegkosten betaalden.
2e de op last of ingevolge schepenvonnis
gestrafte tuchtelingen, die de regenten moeten
opnemen zonder enige financiële
tegemoetkoming.
In verband daarmede kende de Magistraat
dan ook de f. 6000, - subsidie in eens toe aan
het tuchthuis en waren de burgemeesters de
opperhoofden van het gesticht.
Archiefbibliotheek 454.
Op 7 Aug.1664 vermelden de Resolutiën van
de Staten van Holland! en West-Friesland het
volgende:
"Is ter vergadering gelesen seeckere Requeste
bij ofte vanweghen Borgemeesteren ende
Regeerders der Stadt Gouda, aen haer Edele
Groot Mog. gepresenteerd, houdende dat sy
Verthoonders hebbende in de voorschreve Stadt
een seer groot ende bequaem Tuchthuys,
gesticht uyt haer eygen middelen omme daerin
beslooten te houden dengheenen dewelcke sich
in deselve Stadt ende Jurisdictie vandien souden
mogen komen te valoopen. Ende siende van
dach tot dach accrefleren de excessive ende
allenthalve grasserende stoutigheden van de
vagebonden ende bedelaers, soo in de
voorschreve Stadt als ten platten lande haer
onthoudende, goedt gevonden hadden met de
communicatie van de Heeren van de
Vroedschap derselver Stadt door enige
gecommitterden uyt het midden van den haren,
te doen spreken met de schouten ende regenten
van 't Landt van Steyn, Willens' Bloemendael,
Brouck, Thuyl ende 't weechje met desselfs
aencleven, Gouderack, Sluypwyck ende alle
gehuchten ende plaetsen in het rondt van de
voorschreve Stadt gelegen ende deselve doen
aenpresenteren, dat sy Verthoonders tevreeen
waren. Het voorschreve haer Tuchthuys te laten
ghebruycken tot een Werck ofte Tuchthuys
omme daerinne te logieren alle bedelaers ende
vagebonden, dewelcke haer soo in de
voorschreve Stadt als onder de Jurisdictie van
de voorschreve Dorpèn souden mogen
ophouden ofte beven".
Tot zover in breedsprakige taal een verzoek
om subsidie voor dit Tuchthuis. In de Bydragen
en Mededelingen van het Historisch
Genootschap lees ik dat de Staten van Holland
in 1664 een octrooi verleenden aan het Goudse
Tuchthuis. Daarin wordt gesproken van een
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zeer groot en bekwaam Tuchthuis, gesticht uit
eigen middelen. Hoewel dit pleit voor de energie
van de Magistraat of Vroedschap waren de
Staten van mening dat de kosten daarva n geheel
ten laste van de stede n en niet van het gewest te
brengen.
Het tuchthuis was niet zozeer bedoeld als
strafgevangenis maar leek meer op een
overdekte werkplaats om de tuchtelingen
geregeld aan nuttige arbeid te helpen. Daartoe
werd een aparte inventaris met nieuwe
werkinstallatie's en gereedscha ppen
aangeschaft. Dat kostte geld, vandaa r deze
subsidieaanvrage.
Dr. J.G.W.F. Bik

Verslag
algemene
vergadering
Voorzitter A.J.M . Houdijk
opende de vergadering door de
aanwezigen welkom te heten. Er
was voor deze vergadering een
groot aantal leden bijeengekomen.
Vervolgens werd door de secretaris
mevr.H. van Dolder een kort
verslag gedaan over de beide
ledenvergaderingen van resp. 7 mei
en 20 november 1985. Hierna las zij
het jaarverslag over 1985/ 1986
voor.
De heer R.F. Stijnis, die de heer G.C. van
Vliet is opgevolgd als penningmeester,
behandelde voorts het financiële jaarverslag van
1985 en de begroting voor 1986. Namens de
kascommissie sprak de heer Bakker en keurde
het financiële verslag goed, evenals de
begroting.
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Voor de heer en mevrouw Van Vliet waren er
woorden van dank door de voorzitter, voor het
vele werk door hen beiden voor " Die Goude"
verricht, vergezeld van bloemen en een attentie.
De heer S.G. Brummel, sinds 1968
bestuurslid, waarvan vele jaren excursie leider
van de Kring, trad af als bestuurslid. De
voorzitter dankte hem voor zijn verdiensten in
al die jaren en ook voor hem waren er bloemen
en een boekenbon. Hij werd opgevolgd door de
heer R.F. Stijnis, die al sinds een jaar in het
bestuur werkzaam is. Het aantal leden was op
die avond 524. (Vorige ledenvergadering 7 mei
1985 waren dit er 470).
De heer Slappendel, als 500ste lid, werd met
zijn echtgenote welkom geheten. Voor dit
bijzondere feit waren er ook voor hem bloemen
en een geschenk. Bij de rondvraag bleek de
betrokkenheid van de leden door het grote
aantal vragen, suggesties en (meestal)
opbouwende kritiek, want die moet er ook zijn!
Veel waardering was er voor de goede gang
van zaken in het aangekochte pandje aan de
Dubbele Buurt. Van de ervari ngen hier
opgedaan sinds I februarie , toen de ope ning
plaatsvond door wethouder Harms, werd door
de voorzitter uitvoerig verslag uitgebracht.
Na de ko ffiep a uze was er een diavoorstelli ng, gehouden door mevr. Van Dolder,
die liet zien met welk materi aal " Die Goude"
op pad gaat o m op aanvraag voor verenigingen
in en buiten Gouda lezingen te geven met als
titel: ,,Gouda, vroeger en nu". Deze lezing
werd tot augustus 1985 verzorgd door onze erevoorzitter dr. J .G. W .F.Bik, die om
gezondheidsredenen ermee stopte en het
plezie rige werk overdroeg aan mevr. Van
Dolder. De helft van de opbrengst van deze
lezingen komt ten goede aan de kas van " Die
Goude".
De voorzitter bedankte mevr. Van Dolde r
hartelijk en voor de vierde maal die avond
werden er bloemen uitgedeeld, ook nu met een
boekenbon.
Voor bestuur en leden was het een avond met
een prettige en positieve sfeer.

Oudheidkundige Kring,-,, Die Goude" is niet
de enige vereniging in Gouda , die zich met
historisch onderzoek , met betrekking tot
Gouda, bezighoudt. Ook "Golda", ,, Behoud
Stadsschoon Gouda",,, Vrienden van Archief
e n Librije" en vereniging "de
Museumvrienden" doen dat. ,,Die Goude" wil
die "zuster-organisaties" periodie k de
gelegenheid bieden, mededelingen te doen .

Hierna volgt een oproepje van "Golda".
Wat is, wat doet en wat wil de
oudheidkundige werkgroep Golda? Golda is een
groepering mensen, die zich al geruime tijd
bezighoudt met de geschiedenis van Gouda en
omgeving. Golda doet dit hoofdzakelij k door
middel van opgravingen. De verenigi ng is
opgericht in 1969 en kreeg Koninklijke
goedkeuring in 1976.
Er is onder andere gegraven aan de Vest naar
stadsmuren terwijl ook veel onderzoek is
verricht naar Goudse kloosters, waarvan er in
Gouda ongeveer 13 zijn geweest. Veel
onderzoekingen zijn gedaan naar het in 1577
gesloopte kasteel van Gouda. Ook zijn veel
kelders onderzocht aan de West- en Oosthaven
en de Hoge en Lage Gouwe.
Golda hoopt hiermee de geschiedenis van
Gouda meer bekend te maken. Hiervoor zijn
mensen met verschillende belangstellingen
noodzakelijk. Na de afgelopen jaren niet zo
actief op verschillende plaatsen in en om
Gouda.
Mocht u interesse hebben, dan kunt u zich
wenden tot onderstaand adres voor meer
informatie. Golda kan mensen met
verschillende interessen gebruiken. Nier alleen
voor graafwerk, maar ook voor bijvoorbeeld
het in kaart brengen van gevonden funder ingen .
Ook archiefwerk is noodzakelijk voor een goed
onderzoek.
Secretariaat: C.J.W. Akke rman,
Weerestei n 27 - 2804 GG Gouda
Tel. 0 1820-36914.

Op- en aanmerkingen
zijn welkom ...
'De Tidinge', nu in nieuwe vorm en met
stevig omslag, is en blijft een kwartaalblad
voor de leden. Het blad is er dus voor u.
En de redactie houdt zich graag
aanbevolen voor op- en aanmerkingen.
Lof, maar ook kritiek, wordt graag op het
redactie-adres ontvangen: Lage Gouwe
20-22, 2801 LG Gouda.
Heeft u op- of aanmerkingen, ideeën,
d ie de 'Tidinge' nog interessanter maken:
schroom niet, en grijp de pen. Uw reacties
zullen alle aandacht krijgen.

Excursies
naar
Noord-Holland
Voor de excursies naar NoordHolland, die werden gehouden op
maandag 26 mei en zaterdag 31 mei,
hadden zich maar liefst 85
deelnemers opgegeven. Een recordaantal!
Op zaterdagmorgen 31 mei vertrok de bus om
half acht uit Gouda. Na verwelkoming door de
excursieleider, de heer M. van Hoogstraten,
kregen alle deelnemers, evenals maandag f. 5, van hun inschrijfbedrag terug.
De tocht voerde door landschappelijk mooie
streken, fraai door het fr isse voorjaarsgroen en
bermen overdekt met een wit waas van bloeiend
fluitekruid. In plaats van de grote weg richting
Amsterdam was voor een route gekozen die
langs de Amstel voerde. De excursieleider wees
zoals gewoonlijk op vele bijzonderheden. Fraaie
gevelstenen, een buskruit-molen uit 1742,
buitenplaatsen aan de Amstel, een paal als
uiterste grensaanduiding voor bannelingen uit
1695 en in brons vereeuwigde beroemdheden
zoals Rembrandt en de dames Wolf en Deken
trokken de aandacht , afgewisseld met prachtige
vergezichten over het water, o.m. de Amstel en
het IJ.
Intussen werden ook enkele leden die thuis
moesten blijven niet vergeten: kaarten met
handtekeningen werden verzonden naar ons
medelid, de heer Galama, die in het Bleulandziekenhuis was opgenomen en naar
erevoorzitter dr. J .Bik. In de Zaanse Schans,
het prachtig aan het water gelegen
openluchtmuseum met Zaanse huisjes, werd in
restaurant "De kraai "een heerlijk stuk
appeltaart met slagroom genoten met 2 kopjes
koffie. Bezienswaardig in het interieur was hier
de l 8de eeuwse schoorsteen in Noord-Holland
(een "smuiger" genoemd) betegeld met Delfts
blauw, waarop bijbelse voorstellingen. De
raadhuizen van Wijdewormen en Jisp waren
juweeltjes o m te zien. De laatste plaats was
kenmerkend door de vele bruggetjes over het
water, waarmee de huizen bereik t ku nnen
worden.
Ook de stolpboerderijen, waarover ons op de
dia-lezing, voorafgaand aan de excursie al veel
bijzonderheden waren verteld, konden nu in het
echt worden bekeken.
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Na een spannend avontuur in de wegberm,
dat door een takelwagen moest worden
opgelost, werd de reis vervolgd langs het
Noord-Hollands kanaal naar Purmerend.
De grote variatie in woningen , klein en groot,
afgewisseld door vele soorten bomen, maakten
dat de aandacht geen ogenblik verslapte.
In het restaurant ,, 't Stadhuis van
Amsterdam" te De Rijp stond een
voortreffelijke lunch klaar voor de hongerige
reizigers. Het plaatsje viel zo in de smaak, dat
na de lunch de heer Van Hoogstraten het druk
had met het bijeenzoeken van zijn
reisgezelschap, om de reis weer te vervolgen.
Nadat we zonder auto's of bewoners te
beschadigen met de bus De Rijp hadden
verlaten, ging de reis via Graft en
Grootschermer (weer twee prachtige
raadhuisjes!) naar Purmerend en
Monnickendam. Hier werd in restaurant
"Gouwsee" de laatste stop gemaakt voordat de
reis rechtstreeks terugvoerde naar Gouda , waar
de wijzers van de klok bij aankomst half zes
aanwezen. Een bijzonder mooie excursie.
Hartelijk dank, mijnheer van Hoogstraten!
Henny van Dolder

BenW
in ons clubhuis
Op dinsdag 8 april jl. bracht
burgemeester drs .K.F.Broekens een
bezoek aan het pand van de
Oudheidkundige Kring aan de
Dubbele Buurt. H ij werd vergezeld
door de werhouders Van den Bos ,
Harms, H o mmels en Potharst ,
evenals van de gemeentesecretaris
de heer Van den Brink .
De bestuursleden van " Die Goude" , de heren
De Jong en Stijnis en de dames Van Dolder en
Pel ontvingen het bezoek, dat eerst een
verkenningstocht maakte door de kleine ruimte
en kelder. Men werd getroffen door het fraaie
uitzicht aan de achterzijde van het pand, dat
uitzicht geeft op de Gouwe met de Visbanken.
Vervolgens werden met belangstelling oude
fil ms van Go uda bekeken, die op video zijn
gezet en dus in een kleine ruimte kunnen
worden bekeken .
Bij het afscheid werden door B en W de beste
we nsen uitgespro ken inzake dit nieuwe initiatief
va n " Die Goude" .

Weetu
een naam
voor ons
pandje?
Sedert I februari beschikt Oudheidkundige
Kring " Die Goude" over een eigen
onderkomen: Dubbele Buurt nr 4. Het door
onze kring aangekochte en gerestaureerde
woonhuis aan de Nieuwe Haven draagt als
naam d'Eendragt
Het zou een leuk idee zijn, om ook Dubbele
Buurt nr. 4 van een "naam" te voorzien.
Daarom een oproepje aan onze leden: wie
bedenkt zo' n naam, die best een symbolisch
karakter mag hebben.
Inzendingen worden graag ingewacht bij de
redactie van , ,de Tidinge' '. Een onpartijdige
jury kiest de beste inzending uit. De
bedenker/ ster wordt beloond met een boek over
oud-Gouda naar keuze.
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Drs. K. F. Broekens (foto: Goudsche Courant / Martin
Droog).

Het nieuwe kwartaal-aanbod:

,, Wie waren zij?''
van dr. Schouten
Voor onze leden en andere
belangstellenden heeft
Oudheidkundige Kring , ,Die
Goude", met ingang van 1 juli, een
bijzonder aanbod in petto. Voor
slechts f. 15, - is in het winkeltje
aan de Dubbele Buurt nr.4 het boek
,,Wie waren zij?" te koop,
geschreven door de eminente
historicus dr. Jan Schouten.
In 1980, toen dit prachtige boek van de pers
kwam, was de prijs in de boekhandel f. 39,50.
Dankzij een speciale actie kan onze kring u dit
werk nu tegen sterk gereduceerde prijs
aanbieden.

In zijn gewaardeerde en meeslepende stijl
schetst dr . Jan Schouten de levensverhalen van
17 bekende Gouwenaars. Het boek, dat bij
Repro-Holland in Alphen a.d. Rijn verscheen,
is ruim geïllustreerd, en is in linnen gebonden.
De Goudse auteur beschrijft de handel en
wandel van: Jacoba van Beieren, drukker
Gerard Leeu, humanist Desiderius Erasmus,
glazeniers Dirck en Wouter Crabeth,
humanist/jurist Dirck Volkertsz. Coorn hert,
historicus Pieter Cornelisz. Bockenberg,
stadsgeneesheer dr. Boudewijn Ronsse,
stadsbeeldhouwer Gregorius Cool,
kunstschilder Wouter Pietersz. Crabeth,
kloosterling pater Gregorius Simpernel OFM,
staatsman Hiëronymus van Bevern ingh,
historicus lgnatius Walvis, missionaris Nicolaus
Schoonhouwen OFM, dichter mr. Hiëronymus
van Alphen, vroedvrouw Anna van Hensbeek,
patriot mr. C.J . de Lange van Wijngaerden,
geneesheer prof.dr. Jan Bleuland, weldoenster
Anna van Meerten-Schilperoort, stadsdoctor
dr. W.F. Büchner, tekenaar G .E. de Micault,
ondernemer A.A.G. van Iterson, predikant dr.
M.A.G. Vorstman, stadstekenmeester J.J.
Bertelman, onderwijzer J .J. Bik, custos S.H.
v.d. Kraats, dr. mr. Jan Smit (zie foto: oudvoorzitter van " Die Goude"), wethouder J.N.
van Dantzig-Melles en burgemeester mr. dr.
K.F.O. James.
Van ons nieuwe boeken-aanbod is slechts een
beperkt aantal in voorraad. Net als bij het zeer
snel uitverkochte straatnamenboek geldt ook
nu: wie het eerst komt, het eerst maalt.

Bijdragen aan
de vernieuwde
Tidinge welkom

Oud- voorzitter van 'de Goude': dr.mr. Jan Smit.

Zoals voorzitter ing. A.J.M. Houdijk ook
vermeldt in zijn bericht aan de lezers op pagina
3: bijdragen voor de "Tidinge" zijn meer dan
ooit welkom bij de redactie.
Nu het kwartaalblad is voorzien van stevig
omslag, niet meer we:n-dt gestenci ld maar
professioneel wordt gedrukt bij Drukkerij
Verzijl, vormt ons orgaan een podium bij
uitstek voor het publiceren van bijdragen.
Vanuit de ledenvergadering is door diverse
(historisch) geïnteresseerden hierop
aangedrongen. Daarom nogmaals de oproep:
stuur uw bijdrage in aan de redactie - bij
voorkeur voorzien van illustraties.
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Samenstelling van het bestuur van
,,Die Goude''.
Sedert de laatste bestuursverkiezing, tijdens de
a lgemene ledenvergaderi ng, is ons bestu ur a ls
volgt samengesteld :

M evr. J. Pel-Carlier
Va n Swietenstraat 7, 280 1 A H Gouda
Tel 13 180

Dr. J .G .W.F. Bik (ere-voorzitter)

V. P ijls
Van Baerlestraat 24, 2802 GK Gouda
Te l. 12796

Ing. A.J. M. Houdij k (voorzitter)
Noord buurtseweg 1b, 238 1 E R Zoeterwoude
tel. 0 1715-3305
M.G.C. J . de Jong (vice voorzitter)
Lage Gouwe 20-22, 280 1 LG Gouda
Tel. 17402 (privé) - 12744 (Goudsche Courant)
H.A. van Do lder-de Wit (secretaris)
Zoutmanstraat 64, 2806 XD Gouda
Tel. 16943 (privé) - 12684 ( St.-Janskerk)

G .C. van Vliet
Oosthaven 53, 2801 P E Gouda
Te l. 0 1820- 13 166
P . H. A. M. Abels (redactielid T IDINGE)
Waterlustlaan 30, 2804 KZ Gouda
Tel. 37272

R. F. Stijn is (penn ingmeester)
Vlietenburg 32, 2804 WT Gouda
Tel. 32278 (privé) - 21244 (Alg. Bank Ned.)
M. van Hoogstraten
Krommedij k 235, 33 12 LE Dordrecht
Tel. 078- 1303 16
K.I. Nauta
J oris van Spilbergenlaan 16, 2803 E H Gouda
Tel. 23225

Foto's van
Westerkerk
gevraagd
Is er iemand in het bezit van foto's of
a nsichtkaarten van de eerste steenlegging voor
de bouw van de Westerkerk op 14 maart 1936
en/of foto's gemaa kt tijdens de bouw o f
voltooiing van de kerk ? De kerk werd op 12
sept. 1936 in gebruik genomen. Dit verzoek
kom t van Henny van Dolder, archivaris van de
Herv. Gemeente te Gouda.

Ere-voorzitter dr. J.C . W.F. Bik.
Foto: Goudsche Courant / Martin Droog.
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