
 

 

GOUDA  --  rechtsbronnen 1590 – 1768 

 

 

Dit overzicht van Goudse rechtsbronnen uit de na-middeleeuwse periode is verre van volledig. 
Het is gebaseerd op een beperkt aantal bronnen, o.a. enkele banden met in de 18e eeuw ingebonden gedrukte 
verordeningen, verzameld als naslagwerk ten behoeve van de stadsbestuurders. 
In sommige gevallen kon worden volstaan met publicatie van de titel, in andere gevallen is de titel verduidelijkt. 
De systematiek is ontleend aan de publicatie “Alkmaarse rechtsbronnen” van wijlen Anton Fasel, destijds 
gemeentearchivaris van Alkmaar. 
 

Voor een overzicht van de middeleeuwse periode is uiteraard het werk van L.M. Rollin Couquerque (Rechtsbronnen der 
stad Gouda) uit 1917 nog steeds onmisbaar. 
 
 
 
 

Inhoudsopgave: 
- Systematisch gedeelte (rubrieksindeling + inhoud) 
- Chronologisch gedeelte 
- Alfabetische titellijst 
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Systematisch gedeelte 

Rubrieksindeling 

00 Algemeen 
01 Rechtsgebied (jurisdictie) 
02 Eigendommen en rechten buiten de jurisdictie 
03 Ruimtelijke ordening [O.a. onteigening ten behoeve van de stad; vervening in de direkte omgeving.] 
04 Bestuursorganisatie [Incl. vertegenwoordiging in / toezicht op andere besturen (o.a. hoogheemraadschappen).] 
05 Ambtenaren en bedienden 
06 Justitie 
06.1 Organisatie en competentie van de vierschaar; functionarissen 
06.2 Procesrecht 
06.3 Notariaat 
07 Erfrecht [Tot zover geen bronnen gevonden.] 
08 Voogdij, weeskamer 
09 Huwelijksgoederenrecht [Tot zover geen bronnen gevonden.] 
10 Koop, verhuur en pacht; andere zakelijke rechten [Incl. recht van opstal; hofstedegeld.] 
11 Politiekeuren [Openbare orde en veiligheid; openbare zedelijkheid.] 
11.01 Moord, doodslag; verkrachting; brandstichting [Tot zover geen bronnen gevonden.] 
11.02 Geweldpleging, mishandeling 
11.03 Diefstal, inbraak, heling 
11.04 Muntdelicten; vervalsing 
11.05 Openbare zedelijkheid [O.a. belediging, verboden spelen, baldadigheid, verboden wapens, onzedelijkheid, vloeken; zwemmen; 
drank- en tabaksmisbruik.] 
11.06 Bescherming van openbare werken 
11.07 Bescherming van particuliere eigendommen 
11.08 Bouwtoezicht [O.a. rooilijnen, erfafscheidingen, e.d.] 
11.09 Ordeverstoring, oproer 
11.10 Schoonhouden van straten en grachten [Incl. verwerking van vuilnis.] 
11.11 Verkeersmaatregelen [O.a. grachten versperren door te lange ligtijd.] 
11.12 Brand (preventie, bestrijding) 
11.14 Jagen; vissen; vangen van vogels 
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11.15 Bedelarij 
11.18 Begraven 
11.19 Toezicht op vreemdelingen; logementen; herbergen (drankverkoop) 
11.20 Bank van lening 
11.21 Openbare veiligheid ('s nachts) [O.a. straatverlichting, klapwaak, e.d.] 
12 Bevolking 
13 Financiën [Incl. belastingen.] 
14 Handel en nijverheid; arbeid 
14.1 Tolrechten; brug- en sluisgelden; gruit; kraan 
14.2 Maten en gewichten; ijk 
14.3 Marktwezen [O.a. waag, boterhuis; kruien en vrachten dragen.] 
14.4 Gilden en neringen 
14.5 Arbeid 
14.6 Prijzen (prijsbeheersing, prijsbeleid) 
14.7 Veilingen, openbare verkopingen (roerende goederen) 
15 Scheepvaart; overig vervoer 
16 Gezondheidszorg; medische beroepen 
17 Armenzorg; instellingen van sociale zorg 
18 Onderwijs; wetenschap; cultuur 
19 Kerkelijke zaken 
20 Militaire zaken [Incl. schutterij.] 
21 Waterstaat; openbare werken 
22 Gewestelijk bestuur 
23 Gebeurtenissen [Tot zover geen bronnen gevonden.]  
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Systematisch gedeelte 

Inhoud 

00 -- Algemeen 

ca. 1800 
Trefwoordenindex op de verordeningen enz. in deze band. 
Bron: ac1.5056 (volgnr. 1) - 1 blz.; 21 cm - ms.  

     
01 -- Rechtsgebied (jurisdictie) 

13-08-1668 
Waarschouwing nopens de bezegeling van landen en erven buiten de 
stad. 
Verbod om huizen en grond gelegen buiten de stadssingels maar binnen de 
jurisdictie te transporteren en met hypotheek te belasten voor andere 
schepenbanken dan de Goudse. Met omschrijving van het betreffende 
rechtsgebied. 
Bron: ac1.5054 (volgnr. 22) - 4 blz.; 20 cm - ms.  
Zie: Publicatieboek G fol. 226v 

     
02 -- Eigendommen en rechten buiten de jurisdictie 

31-12-1675 
Verhuyringe van 't huys te Capelle op den IJssel. 
Bron: ac1.5054 (volgnr. 57) - 1 blz.; 26 cm (drukker: Cornelis Dijvoort) 

     
03 -- Ruimtelijke ordening 

--- O.a. onteigening ten behoeve van de stad; vervening 
in de direkte omgeving. 

20-01-1653 
Octroy. 
Bekendmaking van de vergunning van de Staten van Holland voor de stad 
Gouda dat binnen een afstand van 800 tot 900 roeden van de stad geen land 
mag worden verveend. 
Bron: ac1.5053 (volgnr. 62) - 3 blz.; 20 cm  

02-06-1696 
Keuren ende ordonnantie tegens het timmeren en doen van neeringen 
binnen 't quartier mijls buyten de stad Gouda. 
Bron: ac1.5055 (volgnr. 37) - 10 blz.; 21 cm (drukker: Cornelis Dijvoort) 

01-07-1698 
Waerschouwinge. 
Verbod om zonder toestemming erven en tuinen te ontgronden. 
Bron: ac1.5055 (volgnr. 44) - 1 blz.; 24 cm (drukker: Johannes Endenburg) 

14-10-1727 
Extract uyt het kamer-boek der stad Gouda. 
Waarschuwing aan de bestuurders van de gilden van de timmerlieden en 
metselaars om streng de hand te houden aan het verbod om buiten de stad te 
bouwen (zonder toestemming). 
--- Verwijst naar ac1.5055 vnr. 37 (02-06-1696). 
Bron: ac1.5056 (volgnr. 70) - 4 blz.; 21 cm  
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04 -- Bestuursorganisatie 
--- Incl. vertegenwoordiging in / toezicht op andere 
besturen (o.a. hoogheemraadschappen). 

1633 
Instructie voor den wethouderen der stede van der Goude, begrijpende 
eensdeels wat heurluyder officie respective zij, ende wat sijluyden ex 
officio vermoghen ofte niet. 
--- Bevat ook allerlei voorschriften en formulieren op het terrein van het civiel - 
en straf(proces)recht. 
Bron: ac1.5053 (volgnr. 48) - 15 blz.; 20 cm (drukker: Pieter Rammaseyn) 

03-04-1654 
Octroy. 
Bekendmaking van de Staten van Holland betreffende het toezicht op het 
financieel beheer van en het aangaan van processen door het 
hoogheemraadschap van Schieland te voeren door de steden Gouda, 
Rotterdam en Schiedam. 
Bron: ac1.5053 (volgnr. 64) - 1 blz.; 29 cm (drukker: Cornelis Dijvoort) 

1725 
Instructie voor de wethouderen der stede van der Goude, begrijpende 
eensdeels wat heurluyder officie respective zij, ende wat sijluyden ex 
officio vermoghen ofte niet. 
--- Ongewijzigde herdruk van de instructie uit 1633. Bevat ook allerlei 
voorschriften en formulieren op het terrein van het civiel - en straf(proces)recht. 
Bron: ac1.5053 (volgnr. 47) - 15 blz.; 21 cm (drukker: Andries Endenburg) 

16-10-1742 
Vacantiën voor de ... heeren van de magistraet der stad Gouda. 
Bron: ac1.5057 (volgnr. 50) - 1 blz.; 21 cm  
Trefwoord(en): [ vakantie] 

23-01-1748 
Formulieren van eeden, gebruikelijk bij de installatie van de heeren van de 
regeering der stad Gouda. 
Gedeeltelijk ongedateerd. De eed van schepen-commissarissen voor de 

gemenelandsmiddelen is vastgestekd in 1750. 
--- Herdrukt 1768. 
Bron: ac1.5057 (volgnr. 62) - 13 blz.; 21 cm (drukker: Johannes van der Klos) 

     
05 -- Ambtenaren en bedienden 

22-11-1667 
Lijste ende reglement van 't salaris voor den schout, schepenen, 
secretaris en bode van de heerlijckheyt van Capelle opten IJsel, ...; 
gemaeckt en gearresteert (na voorgaende genomen informatie van 't 
salaris 'twelck in de omliggende ambachten wort genoten) bij d'heeren 
burgermeesteren ende regeerders der stadt Goude, als heeren van de 
voorsz. heerlijckheyt. 
Bron: ac1.5054 (volgnr. 18) - 1 blz.; 45 cm (drukker: Cornelis Dijvoort) 

22-11-1667 
Lijste ende reglement van 't salaris voor den schout, schepenen, 
secretaris en bode van de heerlijckheyt van Capelle opten IJsel, ...; 
gemaeckt en gearresteert (na voorgaende genomen informatie van 't 
salaris 'twelck in de omliggende ambachten wort genoten) bij d'heeren 
burgermeesteren ende regeerders der stadt Goude, als heeren van de 
voorsz. heerlijckheyt. 
Bron: ac1.5054 (volgnr. 18) - 1 blz.; 45 cm (drukker: Cornelis Dijvoort) 

10-11-1691 
Instructie voor den commissaris ... op 't stuck van het notariaet binnen 
deselve stad en het district van deselve geëxerceert werdende. 
Bron: ac1.5055 (volgnr. 6) - 8 blz.; 20 cm (drukker: Cornelis Dijvoort) 
Trefwoord(en): [ notariaat notarissen] 

08-12-1693 
Reglement waerna de commissaris van de ijckerschippers, varende 
tusschen ... Amsterdam en Gouda zig zal hebben te gedragen. 
Met "Lijste van de vrachtloonen van de ijckerschepen ..." 
--- Herdrukt 1725. 
Bron: ac1.5055 (volgnr. 20) - 8 blz.; 21 cm (drukker: Andries Endenburg) 
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08-12-1693 
Ordonnantie ende reglement voor den commissaris over de 
beurtschippers op ... Walcheren in Zeeland, mitsgaders voor de 
beurtschippers hetselve veer bevarende. 
--- Herdrukt 1725. 
Bron: ac1.5055 (volgnr. 22) - 16 blz.; 21 cm (drukker: Andries Endenburg) 
Origineel: ac1.0300 fol. 108-114 

     
06 -- Justitie 

     
06.1 -- Organisatie en competentie van de vierschaar; 
functionarissen 

05-09-1607 
Ordonnantie van de vierschare der stede van der Goude. Begrijpende 
mede eenighe andere politycke saken ende costuymen derselver stede. 
Met inhoudsopgave. 
Bron: ac1.5053 (volgnr. 7) - 61 blz.; 19 cm (drukker: Jacobus Migoen) 

01-03-1619 
Billietten affigeeren. 
Verbod op het zonder toestemming aanplakken van biljetten op openbare 
gebouwen. 
--- Betreft met name dagvaardingen buiten de jurisdictie van de stad. 
Bron: ac1.5053 (volgnr. 29) - 3 blz.; 21 cm - ms.  

22-12-1620 
Den bailliu, schout en stedehouder behoorlijk te respecteren. 
Bron: ac1.5053 (volgnr. 36) - 4 blz.; 21 cm - ms.  

29-01-1632 
Ordonnantie van de policyekamer deser stede van der Goude. Van nieus 
oversien, verbetert ende vermeerdert. 
Met handgeschreven aanvullingen. 

--- Gedrukt 1633. 
Bron: ac1.5053 (volgnr. 45) - 11 blz.; 20 cm (drukker: Pieter Rammaseyn) 

1633 
Instructie voor den wethouderen der stede van der Goude, begrijpende 
eensdeels wat heurluyder officie respective zij, ende wat sijluyden ex 
officio vermoghen ofte niet. 
--- Bevat ook allerlei voorschriften en formulieren op het terrein van het civiel - 
en straf(proces)recht. 
Bron: ac1.5053 (volgnr. 48) - 15 blz.; 20 cm (drukker: Pieter Rammaseyn) 

18-06-1633 
Ordonnantie van de vierschare der stede van der Goude. Begrijpende 
mede eenige andere politycqe zaken ende costumen derzelver stede. 
Vannieuws oversien, verbetert ende vermeerdert. 
Met inhoudsopgave. 
--- Herdrukt 1725. 
Bron: ac1.5053 (volgnr. 46) - 78 blz.; 21 cm (drukker: Andries Endenburg) 

22-11-1667 
Lijste ende reglement van 't salaris voor den schout, schepenen, 
secretaris en bode van de heerlijckheyt van Capelle opten IJsel, ...; 
gemaeckt en gearresteert (na voorgaende genomen informatie van 't 
salaris 'twelck in de omliggende ambachten wort genoten) bij d'heeren 
burgermeesteren ende regeerders der stadt Goude, als heeren van de 
voorsz. heerlijckheyt. 
Bron: ac1.5054 (volgnr. 18) - 1 blz.; 45 cm (drukker: Cornelis Dijvoort) 

22-11-1667 
Lijste ende reglement van 't salaris voor den schout, schepenen, 
secretaris en bode van de heerlijckheyt van Capelle opten IJsel, ...; 
gemaeckt en gearresteert (na voorgaende genomen informatie van 't 
salaris 'twelck in de omliggende ambachten wort genoten) bij d'heeren 
burgermeesteren ende regeerders der stadt Goude, als heeren van de 
voorsz. heerlijckheyt. 
Bron: ac1.5054 (volgnr. 18) - 1 blz.; 45 cm (drukker: Cornelis Dijvoort) 

30-06-1668 
Instructie voor de heeren commissarissen, gecommitteert tot het 
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aentekenen der huwelijkse geboden. 
Met formulier voor de huwelijksbevestiging. 
Bron: ac1.5054 (volgnr. 19) - 5 blz.; 21 cm  

19-11-1691 
Ordonnantie voor de politiemeesters ofte commissarissen van de kleyne 
saecken der stad Gouda. 
Bron: ac1.5055 (volgnr. 8) - 15 blz.; 20 cm (drukker: Cornelis Dijvoort) 

1725 
Instructie voor de wethouderen der stede van der Goude, begrijpende 
eensdeels wat heurluyder officie respective zij, ende wat sijluyden ex 
officio vermoghen ofte niet. 
--- Ongewijzigde herdruk van de instructie uit 1633. Bevat ook allerlei 
voorschriften en formulieren op het terrein van het civiel - en straf(proces)recht. 
Bron: ac1.5053 (volgnr. 47) - 15 blz.; 21 cm (drukker: Andries Endenburg) 

     
06.2 -- Procesrecht 

1633 
Instructie voor den wethouderen der stede van der Goude, begrijpende 
eensdeels wat heurluyder officie respective zij, ende wat sijluyden ex 
officio vermoghen ofte niet. 
--- Bevat ook allerlei voorschriften en formulieren op het terrein van het civiel - 
en straf(proces)recht. 
Bron: ac1.5053 (volgnr. 48) - 15 blz.; 20 cm (drukker: Pieter Rammaseyn) 

12-12-1680 
Waarschouwing van het staan op de kaak. 
Verbod om tijdens het te kaak stellen van Elizabeth de Maas en Marij Klaes 
hen met stenen of andere voorwerpen te bekogelen. 
Bron: ac1.5054 (volgnr. 69) - 1 blz.; 21 cm - ms.  
Zie: Publicatieboek H fol. 16 

12-10-1723 
Publicatie. 
Er wordt een beloning uitgeloofd voor degenen die de daders aangeeft, die het 

lijk van Matthijs van der Prins uit de galgput hebben weggenomen en in de 
IJssel geworpen. 
Bron: ac1.5056 (volgnr. 63) - 1 blz.; 33 cm (drukker: Andries Endenburg) 

1725 
Instructie voor de wethouderen der stede van der Goude, begrijpende 
eensdeels wat heurluyder officie respective zij, ende wat sijluyden ex 
officio vermoghen ofte niet. 
--- Ongewijzigde herdruk van de instructie uit 1633. Bevat ook allerlei 
voorschriften en formulieren op het terrein van het civiel - en straf(proces)recht. 
Bron: ac1.5053 (volgnr. 47) - 15 blz.; 21 cm (drukker: Andries Endenburg) 

     
06.3 -- Notariaat 

10-11-1691 
Instructie voor den commissaris ... op 't stuck van het notariaet binnen 
deselve stad en het district van deselve geëxerceert werdende. 
Bron: ac1.5055 (volgnr. 6) - 8 blz.; 20 cm (drukker: Cornelis Dijvoort) 
Trefwoord(en): [ notariaat notarissen] 

     
07 -- Erfrecht 
--- Tot zover geen bronnen gevonden. 

     
08 -- Voogdij, weeskamer 

16-05-1615 
Onroerende goederen van weeskinderen. 
Bron: ac1.5053 (volgnr. 17) - 3 blz.; 21 cm - ms.  

14-11-1691 
Ordonnantie ende keuren van de weeskamer der stad Gouda. 
Met inhoudsopgave. 
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--- Herdrukt 1757; bijgebonden een index op trefwoorden (15 blz. ms.). 
Bron: ac1.5055 (volgnr. 7) - 93 blz.; 21 cm (drukker: Johannes Outhuyse) 

     
09 -- Huwelijksgoederenrecht 
--- Tot zover geen bronnen gevonden. 

     
10 -- Koop, verhuur en pacht; andere zakelijke rechten 
--- Incl. recht van opstal; hofstedegeld. 

28-03-1620 
Hofstedegeld. 
Bron: ac1.5053 (volgnr. 34) - 2 blz.; 21 cm - ms.  

25-03-1634 
Approbatie van den hoven van Hollant nopende het prefereren van renten 
ende custingpaeyen. 
Bron: ac1.5053 (volgnr. 49) - 4 blz.; 21 cm (drukker: Pieter Rammazeyn) 

08-12-1659 
Octroy over 't verleenen en passeren van transporten ofte andere acten, 
vergunt aen de stad Gouda. 
--- Herdrukt 1710. 
Bron: ac1.5053 (volgnr. 75) - 15 blz.; 21 cm (drukker: Johannes Endenburg) 

20-04-1666 
Keuren van 't wijden van voerluyden- en sleperspaarden. Ampliatie 
waarbij jagers hieronder begrepen zijn. 
Leden van het voerlieden- en slepersgilde (later ook: scheepsjagers) dienen 
vooruit te betalen voor het laten weiden van hun paarden. 
--- De ampliatie is van 29-09-1668 
Bron: ac1.5054 (volgnr. 24) - 3 blz.; 21 cm - ms.  

13-08-1668 
Waarschouwing nopens de bezegeling van landen en erven buiten de 
stad. 

Verbod om huizen en grond gelegen buiten de stadssingels maar binnen de 
jurisdictie te transporteren en met hypotheek te belasten voor andere 
schepenbanken dan de Goudse. Met omschrijving van het betreffende 
rechtsgebied. 
Bron: ac1.5054 (volgnr. 22) - 4 blz.; 20 cm - ms.  
Zie: Publicatieboek G fol. 226v 

27-02-1677 
Extract uyt de resolutie van de heeren van de magistraet van dato den 27 
february anno 1677. 
Regels voor het in verzet ("oppositie") komen tegen executoriaal beslag 
krachtens vonnis van de schepenbank. 
Bron: ac1.5054 (volgnr. 55) - 4 blz.; 21 cm  

25-10-1678 
Extract uit het publicatieboek der stad Gouda ... H fol. 6vo. 
Bekendmaking dat gelijktijdig met de betaling van de verponding ook het 
lantaarn- en klapgeld moet worden betaald. Eigenaars van huurhuizen zullen 
ter zake van achterstallige huur en lantaarn- en klapgeld gedurende 6 weken 
beslag mogen leggen op elders aanwezige roerende goederen van huurders en 
een preferente vordering hebben. 
Bron: ac1.5054 (volgnr. 60) - 2 blz.; 21 cm - ms.  

16-04-1698 
Ordonnantie waerop ... burgermeesteren en thesaurier der stad Gouda 
verpacht hebben 't verlaet terzijden de Reewijckse weteringe ende 't erf 
daerbij leggende ... 
Bron: ac1.5055 (volgnr. 42) - 1 blz.; 38 cm (drukker: Johannes Endenburg) 
Trefwoord(en): [ verpachting (sluizen) sluizen (verpachting -) Breevaart] 

04-04-1715 
Verpachting van de gabelle over de Dorrekade in 't zuyteynde van 
Waddinxveen. 
Bekendmaking. Betreft tevens de verpachting van enkele stukken land ter 
plaatse en de visserij. 
Bron: ac1.5056 (volgnr. 45) - 1 blz.; 34 cm (drukker: Johannes en Andries 
Endenburg) 
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11 -- Politiekeuren 
--- Openbare orde en veiligheid; openbare zedelijkheid. 

 
Zie ook: 20 (militaire zaken)  

     
11.01 -- Moord, doodslag; verkrachting; brandstichting 
--- Tot zover geen bronnen gevonden. 

     
11.02 -- Geweldpleging, mishandeling 

25-03-1691 
Ordonnantie tegens 't trekken van 't mes en ander gewelt. 
Bron: ac1.5055 (volgnr. 4) - 4 blz.; 21 cm - ms.  

10-07-1714 
Notificatie. 
Herhaald verbod op nachtelijke geweldpleging, naar aanleiding van de 
mishandeling van Jan Priem op 21 oktober 1713; er wordt een beloning 
uitgeloofd voor het aangeven van de namen van twee getuigen. 
Bron: ac1.5056 (volgnr. 42) - 1 blz.; 21 cm (drukker: Johannes en Andries 
Endenburg) 

     
11.03 -- Diefstal, inbraak, heling 

17-06-1672 
Notificatie. Geplunderde goederen. 
Oproep om de uit het huis van burgemeester Gerard Cincq geplunderde 
goederen terug te brengen. 
Bron: ac1.5054 (volgnr. 33) - 2 blz.; 20 cm - ms.  
Zie: Publicatieboek G fol. 249 

29-12-1674 
Waerschouwinge. 
Verbod op diefstal van turf uit de schuren aan de Turfsingel. 
Bron: ac1.5054 (volgnr. 39) - 1 blz.; 25 cm (drukker: Cornelis Dijvoort) 

24-01-1675 
Waerschouwinge. 
Bekendmaking dat leden van het lijndraaiersgilde, die op de markt een partij 
hennep of kaas kopen, niet gehouden zijn om aan andere gildeleden "loting" 
(toewijzing van een gedeelte) toe te staan. 
Bron: ac1.5054 (volgnr. 40) - 1 blz.; 29 cm (drukker: Cornelis Dijvoort) 

06-02-1675 
Waerschouwinge. 
Er wordt (opnieuw?) een beloning uitgeloofd voor degenen die de daders van 
het beschadigen en stelen van straatlantaarns aangeeft. Voorts verbod op het 
kopen van gestolen lampen en herhaald verbod op het beschadigen en stelen 
van de lantaarns. 
Bron: ac1.5054 (volgnr. 43) - 1 blz.; 26 cm (drukker: Cornelis Dijvoort) 

1677 
Waerschouwinge. 
Herhaling van de waarschuwing van 05-02-1675 (en 27-03-1676) betreffende 
het beschadigen en stelen van straatlantaarns. 
--- Gedeeltelijk niet ingevuld; datering na 27-03-1676. 
Bron: ac1.5054 (volgnr. 42) - 1 blz.; 28 cm (drukker: Cornelis Dijvoort) 
Zie: ac1.5054 volgnr. 43 

26-04-1679 
Waerschouwinge. 
Herhaald en uitgebreid verbod tegen het stelen uit tuinen en het zich 's nachts 
in andermans tuinen en erven bevinden. 
Bron: ac1.5054 (volgnr. 62) - 1 blz.; 30 cm (drukker: Johannes Endenburg) 

12-02-1692 
't Stelen van lood binnen de stad en de omleggende thuinen. 
Bron: ac1.5055 (volgnr. 9) - 2 blz.; 21 cm - ms.  
Zie: Publicatieboek H fol. 73 
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05-01-1699 
Waerschouwinge. 
Verbod op het beschadigen en stelen van banken, stoepen, palen, 
omheiningen, e.d. 
Bron: ac1.5055 (volgnr. 45) - 1 blz.; 26 cm (drukker: Johannes Endenburg) 

28-02-1702 
Keure tegens het koopen van gestoole goederen, en tot ontdecken van 
deselve, mitsgaders op goederen door onbekende menschen en 
minderjarige persoonen te koop gebragt wordende. 
Bron: ac1.5056 (volgnr. 6) - 1 blz.; 30 cm (drukker: Johannes Endenburg) 

23-12-1704 
Keure tegens het afbreeken ende steelen van het ijser, kooper en loot van 
de publycque en particuliere gebouwen, mitsgaders tegen het inkoopen 
van hetselve. 
Bron: ac1.5056 (volgnr. 18) - 1 blz.; 34 cm (drukker: Johannes Endenburg) 
Trefwoord(en): [ metalen] 

24-12-1704 
IJzer stelen. 
Afschrift van het gedrukte verbod (zie vnr. 18). 
Bron: ac1.5056 (volgnr. 19) - 2 blz.; 20 cm - ms.  
Trefwoord(en): [ metalen] 

10-03-1708 
Keuren tegens het stelen en beschadigen van stadsgebouwen en -
goederen, mitsgaders van de particuliere ingesetenen van dien; alsmede 
tegens het inkoopen van gestole goederen. 
Bron: ac1.5056 (volgnr. 28) - 8 blz.; 21 cm (drukker: Johannes Endenburg) 

06-08-1715 
Geamplieerde keure tegens de thuyndieven en thuyndieverijen. 
Bron: ac1.5056 (volgnr. 46) - 7 blz.; 21 cm (drukker: Johannes en Andries 
Endenburg) 
Origineel: ac1.0301 fol. 031-034 

30-11-1715 
Waerschouwinge tegens het inbreken, beklimmen of bestelen van huysen 

en erven, hetzij door daken, deuren, vensters of andere sluytinge, etc. 
Bron: ac1.5056 (volgnr. 47) - 3 blz.; 21 cm  

05-10-1720 
Keure tegens het koopen van gestoole goederen, en tot ontdecken van 
deselve, mitsgaders op goederen die door onbekende menschen, 
minderjarige persoonen en dienstbooden te koop gebragt werden. 
Bron: ac1.5056 (volgnr. 36) - 6 blz.; 21 cm (drukker: Andries Endenburg) 

19-09-1741 
Geamplieerde keure tegens de thuyndieven en thuyndieverijen. 
Bron: ac1.5057 (volgnr. 45) - 7 blz.; 21 cm (drukker: Andries Endenburg) 
Origineel: ac1.0301 fol. 035-038 

31-07-1742 
Publicatie. 
Besluit waarbij amnestie wordt verleend aan "tuindieven" die zich aangeven en 
medeplichtigen aanbrengen en hun (en andere aanbrengers) een beloning van 
ƒ 500 wordt uitgeloofd. 
Bron: ac1.5057 (volgnr. 49) - 3 blz.; 21 cm  
Origineel: ac1.0301 fol. 039-040 

     
11.04 -- Muntdelicten; vervalsing 

04-09-1668 
Verboth van snoode quade stuyvers ende deuyten. 
Bron: ac1.5054 (volgnr. 23) - 1 blz.; 29 cm (drukker: Cornelis Dijvoort) 
Trefwoord(en): [ munten] 

02-11-1674 
Verboth van quade deuyten, schellingen, dubbele en enckele stuyvers. 
Bron: ac1.5054 (volgnr. 38) - 1 blz.; 32 cm (drukker: Cornelis Dijvoort) 
Trefwoord(en): [ munten] 

24-01-1675 
Waerschouwinge. 
Bekendmaking dat leden van het lijndraaiersgilde, die op de markt een partij 
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hennep of kaas kopen, niet gehouden zijn om aan andere gildeleden "loting" 
(toewijzing van een gedeelte) toe te staan. 
Bron: ac1.5054 (volgnr. 40) - 1 blz.; 29 cm (drukker: Cornelis Dijvoort) 

15-06-1675 
Verboth van snoode quade stuyvers ende deuyten. 
Bron: ac1.5054 (volgnr. 45) - 1 blz.; 31 cm (drukker: Cornelis Dijvoort) 
Trefwoord(en): [ munten] 

20-10-1683 
Verwisseling van loden van 't Alemoseniershuys. 
Oproep van regenten van het Aalmoezeniersweeshuis om oude turfloodjes om 
te wisselen tegen nieuwe, in verband met het vervalsen van de oude. 
Bron: ac1.5054 (volgnr. 79) - 1 blz.; 21 cm - ms.  

11-04-1697 
Verbod van quade deuyten. 
--- Met afbeelding van de gangbare munten 
Bron: ac1.5055 (volgnr. 40) - 1 blz.; 32 cm (drukker: Cornelis Dijvoort) 
Trefwoord(en): [ munten] 

06-02-1700 
Keure en waerschouwinge. 
Bevestiging van het verbod van 11-04-1697 op het in omloop brengen van 
buitenlands geld, en het overtreden van de voorschriften voor het uitgeven van 
in de Republiek geslagen munten. 
Bron: ac1.5056 (volgnr. 2) - 1 blz.; 32 cm obl.  

26-01-1734 
Publicatie. 
Bekendmaking dat op verzoek van regenten van het Aalmoezeniersweeshuis 
nieuwe turfloodjes zullen worden uitgegeven en dat de oude zullen moeten 
worden ingewisseld. 
Bron: ac1.5057 (volgnr. 17) - 1 blz.; 33 cm (drukker: Andries Endenburg) 

     
11.05 -- Openbare zedelijkheid 
--- O.a. belediging, verboden spelen, baldadigheid, 

verboden wapens, onzedelijkheid, vloeken; zwemmen; 
drank- en tabaksmisbruik. 

11-11-1593 
Extract uit het keurboek K fol. 21v. 
Verbod op het dragen van een geweer 's avonds of 's nachts, met uitzondering 
van de schutters die wacht hebben. 
Bron: ac1.5053 (volgnr. 3) - 1 blz.; 15 cm  
Trefwoord(en): [ wapens schutterij] 

21-02-1609 
Wagthuisjes. 
Verbod aan voerlieden, zakkedragers en anderen om zich zonder noodzaak in 
de wachthuisjes in de poorten op te houden. 
Bron: ac1.5053 (volgnr. 9) - 2 blz.; 20 cm - ms.  
Trefwoord(en): [ schelden baldadigheid] 

18-10-1611 
Schuiten in de Carnemelksloot niet te wiggelen. 
Verbod om in schuiten van boeren die in de Karnemelksloot liggen te 
schommelen en varen. 
Bron: ac1.5053 (volgnr. 11) - 2 blz.; 21 cm - ms.  
Trefwoord(en): [ baldadigheid scheepvaart boeren] 

18-09-1615 
Liedekens. 
Verbod om in het openbaar beledigende liederen te zingen. 
Bron: ac1.5053 (volgnr. 20) - 3 blz.; 21 cm - ms.  

1619 
Geen geweer van soldaten te kopen. 
Bron: ac1.5053 (volgnr. 28) - 1 blz.; 21 cm - ms.  

29-08-1619 
Injuriën. 
Bron: ac1.5053 (volgnr. 30) - 1 blz.; 21 cm - ms.  
Zie: Keurboek M fol. 8 
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03-02-1620 
Naroepen toenamen. 
Bron: ac1.5053 (volgnr. 33) - 2 blz.; 21 cm - ms.  

07-11-1654 
Ordonnantie op het vieren ende onderhouden van den sondagh ende 
andere geboden vierdagen. 
Bron: ac1.5053 (volgnr. 65) - 9 blz.; 19 cm (drukker: Cornelis Dijvoort) 
Trefwoord(en): [ zon- en feestdagen] 

25-04-1665 
Koek verkopen. 
Verbod op het venten met koekjes. 
--- Bevat ook een (fragment van een ?) verbod aan kramers op het laten 
spelen, dobbelen, enz. om koekjes, 1626 
Bron: ac1.5054 (volgnr. 13) - 3 blz.; 21 cm - ms.  

23-07-1667 
Van baden. 
Verbod om te baden in de grachten binnen en rond de stad, de "Nieuwe vaard 
of" Karnemelksloot, het water buiten de Potterspoort tot de Leprozen en de 
Hollandsche IJssel tussen de Mallegatsluis en de Haastrechtse brug. 
Bron: ac1.5054 (volgnr. 17) - 2 blz.; 21 cm - ms.  

15-12-1668 
Keure ende ordonnantie op 't misbruycken van den taback. 
Bron: ac1.5054 (volgnr. 27) - 1 blz.; 29 cm (drukker: Cornelis Dijvoort) 
Trefwoord(en): [ tabak] 

25-05-1669 
Waarschouwinge. 
Verbod op het spelen door jongelui (o.a. weeskinderen) rond de St.-Janskerk, 
waardoor de Goudse glazen worden beschadigd. 
Bron: ac1.5054 (volgnr. 29) - 1 blz.; 27 cm (drukker: Cornelis Dijvoort) 

29-04-1673 
Notificatie. Afschaffing twee kermissen. 
Bron: ac1.5054 (volgnr. 35) - 1 blz.; 16 cm - ms.  
Zie: Publicatieboek G fol. 259 

07-09-1675 
Waerschouwinge, mitsgaders ampliatie en renovatie van de keure tegens 
het vloecken ende sweeren. 
Bron: ac1.5054 (volgnr. 48) - 1 blz.; 35 cm (drukker: Cornelis Dijvoort) 
Trefwoord(en): [ vloeken] 

07-09-1675 
Waerschouwinge. 
Herhaling van de verordening van 07-11-1654 op het inachtnemen van zon- en 
feestdagen. 
Bron: ac1.5054 (volgnr. 51) - 1 blz.; 23 cm (drukker: Cornelis Dijvoort) 

15-11-1685 
Stoepen bestroyen, huysen besmeeren en zeer hart bellen; de calange 
deswegens op den eed; advertentie. 
--- calange = boete 
Bron: ac1.5054 (volgnr. 81) - 2 blz.; 21 cm - ms.  

02-01-1687 
Waarschouwing tegen 't schieten van vuurpijlen en 't maken van 
samerottingen. 
Bron: ac1.5054 (volgnr. 84) - 1 blz.; 21 cm - ms.  
Zie: Publicatieboek H fol. 42v 

28-04-1695 
Waarschouwing tegen 't uitsmijten van glazen en schenden van stoepen 
en pothuysen. 
Bron: ac1.5055 (volgnr. 33) - 1 blz.; 21 cm  
Zie: Publicatieboek H fol. 97 

20-09-1695 
Publicatie. 
Bekendmaking dat de baljuw is verzocht streng op te treden tegen degenen die 
stadseigendommen hebben beschadigd, met name het stadhuis tijdens de 
verbouwing. 
Bron: ac1.5055 (volgnr. 34) - 1 blz.; 36 cm (drukker: Cornelis Dijvoort) 

22-06-1697 
Waarschouwinge ende keure tegens de moetwil der matrosen en 
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soldaten. 
Vastgesteld door het stadsbestuur van Gouda. 
--- Hernieuwd 09-03-1701 
Bron: ac1.5053 (volgnr. 72) - 3 blz.; 21 cm  

02-07-1697 
Waarschouwinge tegens de moetwilligheyd der matroosen en soldaten, 
gemaeckt bij de ed. achtb. heeren burgermeesteren ende regeerders der 
stad Amsterdam. 
Bron: ac1.5053 (volgnr. 72) - 3 blz.; 21 cm  

05-01-1699 
Waerschouwinge. 
Verbod op het beschadigen en stelen van banken, stoepen, palen, 
omheiningen, e.d. 
Bron: ac1.5055 (volgnr. 45) - 1 blz.; 26 cm (drukker: Johannes Endenburg) 

01-12-1708 
Waerschouwinge tegens het aensteken en werpen van duyveltjes, 
klackebossen en voetsoekers op de publyque straten. 
Bron: ac1.5056 (volgnr. 29) - 5 blz.; 21 cm (drukker: Johannes Endenburg) 
Trefwoord(en): [ vuurwerk] 

24-10-1710 
Waerschouwinge ende keure tegens de moet-wil der matrosen en 
soldaten in de jaeg-schuyten. 
Bron: ac1.5056 (volgnr. 34) - 4 blz.; 21 cm  

06-02-1723 
Keure tegens het roocken van tabacq op onbetamelijke en periculeuse 
plaatsen. 
Bron: ac1.5056 (volgnr. 61) - 5 blz.; 21 cm (drukker: Andries Endenburg) 
Trefwoord(en): [ tabak roken] 

05-11-1727 
Publicatie tegens het klappen met zweepen. 
Bron: ac1.5056 (volgnr. 71) - 2 blz.; 20 cm - ms.  

29-01-1732 
Waerschouwinge. 
Verbod op het kolven, klootschieten, balslaan en werpen met stenen e.d. langs 
de singels, in de Korte Akkeren en andere openbare wandelplaatsen rond de 
stad, en ook binnen de singels. 
--- Datering gebaseerd op OA 297 fol. 65. 
Bron: ac1.5057 (volgnr. 7) - 1 blz.; 33 cm (drukker: Andries Endenburg) 

11-10-1732 
Waerschouwinge, tegens het schieten, aensteken en werpen van 
duyveltjes, klakkebossen en voetsoekers op de publyque straten. 
Bron: ac1.5057 (volgnr. 9) - 4 blz.; 21 cm (drukker: Andries Endenburg) 

18-09-1734 
Waerschouwinge, tegens het schieten, aensteken, en werpen van 
duyveltjes, klakkebossen, en voetsoekers, op de publyque straten, het 
behangen van stads bruggens met linne en wolle kleederen, en het 
opschieten van vliegers. 
Bron: ac1.5057 (volgnr. 21) - 6 blz.; 21 cm (drukker: Andries Endenburg) 

     
11.06 -- Bescherming van openbare werken 

23-07-1611 
Stadsbruggen of andere werken of goederen niet te breeken. 
--- Hernieuwd 20-12-1612. 
Bron: ac1.5053 (volgnr. 13) - 3 blz.; 21 cm - ms.  
Trefwoord(en): [ openbare werken bruggen] 

06-02-1675 
Waerschouwinge. 
Er wordt (opnieuw?) een beloning uitgeloofd voor degenen die de daders van 
het beschadigen en stelen van straatlantaarns aangeeft. Voorts verbod op het 
kopen van gestolen lampen en herhaald verbod op het beschadigen en stelen 
van de lantaarns. 
Bron: ac1.5054 (volgnr. 43) - 1 blz.; 26 cm (drukker: Cornelis Dijvoort) 
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30-04-1675 
Waerschouwinge. 
Bekendmaking dat de daders die de nieuw geplante linden, wilgen en andere 
bomen langs de Oude en Nieuwe Korte Akkeren (Prins Hendrikstraat resp. 
Bosweg ?), Boelekade en omgeving van Kleiwegs- en Tiendewegspoort 
vernielen of uittrekken met lijfstraf zullen worden gestraft. Er wordt voorts een 
beloning uitgeloofd voor degenen die de daders aangeeft. Voorts verbod op het 
zoeken van wormen in de bermen en plantsoenen buiten de stad. 
Bron: ac1.5054 (volgnr. 44) - 1 blz.; 28 cm (drukker: Cornelis Dijvoort) 
Origineel: ac1.0301 fol. 018 

1677 
Waerschouwinge. 
Herhaling van de waarschuwing van 05-02-1675 (en 27-03-1676) betreffende 
het beschadigen en stelen van straatlantaarns. 
--- Gedeeltelijk niet ingevuld; datering na 27-03-1676. 
Bron: ac1.5054 (volgnr. 42) - 1 blz.; 28 cm (drukker: Cornelis Dijvoort) 
Zie: ac1.5054 volgnr. 43 

20-09-1695 
Publicatie. 
Bekendmaking dat de baljuw is verzocht streng op te treden tegen degenen die 
stadseigendommen hebben beschadigd, met name het stadhuis tijdens de 
verbouwing. 
Bron: ac1.5055 (volgnr. 34) - 1 blz.; 36 cm (drukker: Cornelis Dijvoort) 

10-07-1703 
Waerschouwinge. 
Verbod om 's nachts muren en wallen te beklimmen, poorten e.d. te forceren of 
met valse sleutels te openen, goederen van de stad of particulieren te 
beschadigen. Betreft met name het tegengaan van smokkelarij ("sluyckerijen"). 
Bron: ac1.5056 (volgnr. 11) - 1 blz.; 39 39 cm (drukker: Johannes Endenburg) 
Trefwoord(en): [ belastingen] 

23-12-1704 
Keure tegens het afbreeken ende steelen van het ijser, kooper en loot van 
de publycque en particuliere gebouwen, mitsgaders tegen het inkoopen 
van hetselve. 

Bron: ac1.5056 (volgnr. 18) - 1 blz.; 34 cm (drukker: Johannes Endenburg) 
Trefwoord(en): [ metalen] 

24-12-1704 
IJzer stelen. 
Afschrift van het gedrukte verbod (zie vnr. 18). 
Bron: ac1.5056 (volgnr. 19) - 2 blz.; 20 cm - ms.  
Trefwoord(en): [ metalen] 

10-03-1708 
Keuren tegens het stelen en beschadigen van stadsgebouwen en -
goederen, mitsgaders van de particuliere ingesetenen van dien; alsmede 
tegens het inkoopen van gestole goederen. 
Bron: ac1.5056 (volgnr. 28) - 8 blz.; 21 cm (drukker: Johannes Endenburg) 

     
11.07 -- Bescherming van particuliere eigendommen 

25-05-1669 
Waarschouwinge. 
Verbod op het spelen door jongelui (o.a. weeskinderen) rond de St.-Janskerk, 
waardoor de Goudse glazen worden beschadigd. 
Bron: ac1.5054 (volgnr. 29) - 1 blz.; 27 cm (drukker: Cornelis Dijvoort) 

23-05-1689 
Waerschouwinge. 
Er wordt een beloning uitgeloofd voor het aanbrengen van de daders die in het 
water in de "waterlockinge" (sluisje?) aan de oostzijde van de Raam, achter het 
huis van Gerard Cincq, een hoeveelheid zeep hebben geworpen; dit water 
dient voor de juist opgerichte branderij. Voorts verbod op openbaar water te 
vervuilen tot schade van de economie. 
Bron: ac1.5054 (volgnr. 91) - 1 blz.; 32 cm (drukker: Cornelis Dijvoort) 

28-04-1695 
Waarschouwing tegen 't uitsmijten van glazen en schenden van stoepen 
en pothuysen. 
Bron: ac1.5055 (volgnr. 33) - 1 blz.; 21 cm  
Zie: Publicatieboek H fol. 97 
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10-07-1703 
Waerschouwinge. 
Verbod om 's nachts muren en wallen te beklimmen, poorten e.d. te forceren of 
met valse sleutels te openen, goederen van de stad of particulieren te 
beschadigen. Betreft met name het tegengaan van smokkelarij ("sluyckerijen"). 
Bron: ac1.5056 (volgnr. 11) - 1 blz.; 39 39 cm (drukker: Johannes Endenburg) 
Trefwoord(en): [ belastingen] 

23-12-1704 
Keure tegens het afbreeken ende steelen van het ijser, kooper en loot van 
de publycque en particuliere gebouwen, mitsgaders tegen het inkoopen 
van hetselve. 
Bron: ac1.5056 (volgnr. 18) - 1 blz.; 34 cm (drukker: Johannes Endenburg) 
Trefwoord(en): [ metalen] 

24-12-1704 
IJzer stelen. 
Afschrift van het gedrukte verbod (zie vnr. 18). 
Bron: ac1.5056 (volgnr. 19) - 2 blz.; 20 cm - ms.  
Trefwoord(en): [ metalen] 

10-03-1708 
Keuren tegens het stelen en beschadigen van stadsgebouwen en -
goederen, mitsgaders van de particuliere ingesetenen van dien; alsmede 
tegens het inkoopen van gestole goederen. 
Bron: ac1.5056 (volgnr. 28) - 8 blz.; 21 cm (drukker: Johannes Endenburg) 

29-01-1732 
Waerschouwinge. 
Verbod op het kolven, klootschieten, balslaan en werpen met stenen e.d. langs 
de singels, in de Korte Akkeren en andere openbare wandelplaatsen rond de 
stad, en ook binnen de singels. 
--- Datering gebaseerd op OA 297 fol. 65. 
Bron: ac1.5057 (volgnr. 7) - 1 blz.; 33 cm (drukker: Andries Endenburg) 

11-10-1732 
Waerschouwinge, tegens het schieten, aensteken en werpen van 
duyveltjes, klakkebossen en voetsoekers op de publyque straten. 
Bron: ac1.5057 (volgnr. 9) - 4 blz.; 21 cm (drukker: Andries Endenburg) 

18-09-1734 
Waerschouwinge, tegens het schieten, aensteken, en werpen van 
duyveltjes, klakkebossen, en voetsoekers, op de publyque straten, het 
behangen van stads bruggens met linne en wolle kleederen, en het 
opschieten van vliegers. 
Bron: ac1.5057 (volgnr. 21) - 6 blz.; 21 cm (drukker: Andries Endenburg) 

09-10-1734 
Waerschouwinge. 
Verbod om te frauderen met de belastingen en degenen die smokkelaars 
aanbrengen lastig te vallen of te intimideren. Degene die overtreders aanbrengt 
krijgt een beloning van ƒ 130. 
Bron: ac1.5057 (volgnr. 22) - 1 blz.; 32 cm (drukker: Andries Endenburg) 

19-09-1739 
Waerschouwinge. 
Vernieuwing van het verbod van 09-10-1734 om te frauderen met de 
belastingen en degenen die smokkelaars aanbrengen lastig te vallen of te 
intimideren. Verhoging van de beloning op het aanbrengen van overtreders tot 
ƒ 150. 
Bron: ac1.5057 (volgnr. 38) - 4 blz.; 21 cm  

     
11.08 -- Bouwtoezicht 
--- O.a. rooilijnen, erfafscheidingen, e.d. 

1614 
Geevelen, schuuren, gebouwen van hout. 
Bron: ac1.5053 (volgnr. 16) - 2 blz.; 21 cm - ms.  

22-07-1614 
Gooten. 
Bron: ac1.5053 (volgnr. 15) - 1 blz.; 21 cm - ms.  

14-10-1727 
Extract uyt het kamer-boek der stad Gouda. 
Waarschuwing aan de bestuurders van de gilden van de timmerlieden en 
metselaars om streng de hand te houden aan het verbod om buiten de stad te 



GOUDA                                                  rechtsbronnen                                                                           16 

 

 

bouwen (zonder toestemming). 
--- Verwijst naar ac1.5055 vnr. 37 (02-06-1696). 
Bron: ac1.5056 (volgnr. 70) - 4 blz.; 21 cm  

     
11.09 -- Ordeverstoring, oproer 

23-03-1646 
Oproer in de kerk. 
Bron: ac1.5053 (volgnr. 54) - 4 blz.; 21 cm - ms.  

17-06-1672 
Notificatie. Geplunderde goederen. 
Oproep om de uit het huis van burgemeester Gerard Cincq geplunderde 
goederen terug te brengen. 
Bron: ac1.5054 (volgnr. 33) - 2 blz.; 20 cm - ms.  
Zie: Publicatieboek G fol. 249 

10-07-1673 
Waarschouwing verbodt van schieten. 
Betreft het schieten op straat door leden van de schutterij. 
Bron: ac1.5054 (volgnr. 36) - 1 blz.; 21 cm - ms.  
Zie: Publicatieboek G fol. 260 

02-01-1687 
Waarschouwing tegen 't schieten van vuurpijlen en 't maken van 
samerottingen. 
Bron: ac1.5054 (volgnr. 84) - 1 blz.; 21 cm - ms.  
Zie: Publicatieboek H fol. 42v 

09-05-1747 
Publicatie. 
Verbod op het illumineren, aansteken van vuurwerk, en andere uitingen van 
vreugde wegens de benoeming van prins Willem IV tot stadhouder, admiraal en 
kapitein-generaal van Holland. 
Bron: ac1.5057 (volgnr. 60) - 1 blz.; 30 cm (drukker: Andries Endenburg) 

     
11.10 -- Schoonhouden van straten en grachten 
--- Incl. verwerking van vuilnis. 

07-09-1609 
Cley laden in den IJssel. 
Bron: ac1.5053 (volgnr. 10) - 3 blz.; 21 cm - ms.  
Trefwoord(en): [ klei baggeren] 

22-07-1614 
Privaten op zeylen en lokkingen. 
Bron: ac1.5053 (volgnr. 14) - 3 blz.; 21 cm - ms.  
Trefwoord(en): [ grachten riolering] 

29-01-1624 
Secreten schoon te maken. 
Bron: ac1.5053 (volgnr. 39) - 2 blz.; 21 cm - ms.  

06-08-1624 
Cade platinge Haven. 
Verbod om op de kade langs de Haven langdurig stenen, hout, e.d. op te slaan. 
Bron: ac1.5053 (volgnr. 42) - 3 blz.; 21 cm - ms.  

22-10-1625 
Bloed van beesten. 
Bron: ac1.5053 (volgnr. 40) - 1 blz.; 21 cm - ms.  

22-10-1625 
Doode beesten villen. 
Bron: ac1.5053 (volgnr. 41) - 1 blz.; 21 cm - ms.  

14-04-1626 
Diepen van waterschappen en zijlen. 
Bron: ac1.5053 (volgnr. 43) - 3 blz.; 21 cm - ms.  



GOUDA                                                  rechtsbronnen                                                                           17 

 

 

11-07-1643 
Wormen zoeken. 
Bron: ac1.5053 (volgnr. 52) - 3 blz.; 20 cm - ms.  

22-01-1667 
Asse niet op 't ijs te werpen. 
Met een ampliatie d.d. 21-12-1672. 
Bron: ac1.5054 (volgnr. 15) - 1 blz.; 16 cm obl. - ms.  
Zie: Publicatieboek 2 G fol. 219 

31-01-1675 
Waerschouwinge. 
De inzamelaars van de haardas (en ander vuilnis) (verpacht door het Heilige 
Geest-weeshuis) worden gelast om in elk kwartier van de stad binnen een dag 
de as, mest en andere vuilnis op te halen en niet op diverse plaatsen 
opgehoopt te laten liggen. 
Bron: ac1.5054 (volgnr. 41) - 1 blz.; 25 cm obl. (drukker: Cornelis Dijvoort) 
Origineel: ac1.0300 fol. 001 

30-11-1675 
Keure ende ordonnantie beroerende de cingelen ende straten buyten de 
stad Gouda. 
Bron: ac1.5054 (volgnr. 56) - 1 blz.; 33 cm (drukker: Andries Endenburg) 
Origineel: ac1.0301 fol. 019 (met aankondiging van de schouw daarvan, z.d.), 
fol. 020 (met aankondiging van de schouw daarvan op 6 november 1770) 
Trefwoord(en): [ singels] 

17-07-1677 
Waerschouwinge. 
De eigenaars van de tuinen aan de stadssingels zijn verplicht om tijdig voor de 
jaarlijkse schouw het onkruid langs de omheiningen en paden te verwijderen. 
Voorts verbod om de stadswallen te beklimmen, stenen in de daaraan 
grenzende erven te werpen en fruit enz. uit tuinen te stelen. 
Bron: ac1.5054 (volgnr. 58) - 1 blz.; 24 cm obl.  
Origineel: ac1.0301 fol. 22 
Trefwoord(en): [ singels] 

15-04-1679 
Waarschouwinge asraperij. 

Waarschuwing aan de ophalers van as om zich strikt aan de voorschriften te 
houden en aan de burgers om geen as op straat te gooien. 
Bron: ac1.5054 (volgnr. 61) - 1 blz.; 21 cm - ms.  
Zie: Publicatieboek H fol. 8v 
Origineel: ac1.0300 fol. 002 

23-05-1689 
Waerschouwinge. 
Er wordt een beloning uitgeloofd voor het aanbrengen van de daders die in het 
water in de "waterlockinge" (sluisje?) aan de oostzijde van de Raam, achter het 
huis van Gerard Cincq, een hoeveelheid zeep hebben geworpen; dit water 
dient voor de juist opgerichte branderij. Voorts verbod op openbaar water te 
vervuilen tot schade van de economie. 
Bron: ac1.5054 (volgnr. 91) - 1 blz.; 32 cm (drukker: Cornelis Dijvoort) 

01-07-1698 
Waerschouwinge. 
Bekendmaking dat ieder zijn kaden en slootkanten schoon moet houden van 
begroeiing. 
Bron: ac1.5055 (volgnr. 43) - 1 blz.; 21 cm (drukker: Johannes Endenburg) 

01-02-1716 
Waerschouwinge. 
Ieder is verplicht om de sneeuw (van zijn stoep) buiten de dichtstbijzijnde 
stadspoort of -gracht te brengen, zonder de doorgang te belemmeren. 
Bron: ac1.5056 (volgnr. 48) - 1 blz.; 21 cm (drukker: Johannes en Andries 
Endenburg) 

16-07-1729 
Waarschouwinge. 
Verbod om as en vuilnis buiten de gemetselde bakken bij de stadspoorten te 
deponeren. 
Bron: ac1.5056 (volgnr. 77) - 1 blz.; 23 cm (drukker: Andries Endenburg) 

10-09-1729 
Waarschouwinge. 
Verbod om as, puin en vuilnis buiten de asbakken bij de Dijkspoort en de beide 
andere poorten aan de Veerstal te deponeren. 
Bron: ac1.5056 (volgnr. 78) - 1 blz.; 23 cm (drukker: Andries Endenburg) 
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11.11 -- Verkeersmaatregelen 
--- O.a. grachten versperren door te lange ligtijd. 

 
Zie ook: 15 (vervoer) 

11-12-1621 
Afrijden van de Hoornse tilbrugge. 
--- Hoornbrug bij de Wijdstraat. 
Bron: ac1.5053 (volgnr. 38) - 2 blz.; 21 cm - ms.  

06-04-1688 
Waerschouwinge. 
Verbod op het te hard en onbehoorlijk rijden met wagens, rijtuigen, 
sleperskarren en paarden. 
Bron: ac1.5054 (volgnr. 87) - 1 blz.; 32 cm (drukker: Cornelis Dijvoort) 

28-06-1704 
Extract uit het Keurboek N fol. 46. Keuren op het rijden en sleepen door 
de stadt. 
Bron: ac1.5056 (volgnr. 14) - 3 blz.; 20 cm - ms.  

01-02-1716 
Waerschouwinge. 
Ieder is verplicht om de sneeuw (van zijn stoep) buiten de dichtstbijzijnde 
stadspoort of -gracht te brengen, zonder de doorgang te belemmeren. 
Bron: ac1.5056 (volgnr. 48) - 1 blz.; 21 cm (drukker: Johannes en Andries 
Endenburg) 

17-04-1719 
Extract uyt het kamerboek der stad Gouda. Ordre op de molenaars en 
menders van wagens en laden en rijden door de stad. 
Bron: ac1.5056 (volgnr. 58) - 2 blz.; 21 cm - ms.  

05-11-1727 
Publicatie tegens het klappen met zweepen. 
Bron: ac1.5056 (volgnr. 71) - 2 blz.; 20 cm - ms.  

     
11.12 -- Brand (preventie, bestrijding) 

20-06-1682 
Keure ende ordonnantie der stede van der Goude op 't stuck van brandt 
geëmaneert. 
Met een lijst met plaatsen waar zich brandemmers bevinden. 
Bron: ac1.5054 (volgnr. 72) - 39 blz.; 20 cm (drukker: Cornelis Dijvoort) 
Origineel: ac1.0300 fol. 271-290 
Trefwoord(en): [ brand] 

20-03-1690 
Ordre ende reglement op 't gebruyck van de slangbrandtspuyten ... 
Met een lijst van brandweerlieden van spuit 1 en 2 en een handleiding voor het 
gebruik van de brandspuiten, met afbeelding (gravure). 
Bron: ac1.5055 (volgnr. 1) - 23 blz.; 20 cm (drukker: Cornelis Dijvoort) 
Origineel: ac1.0300 fol. 381-392 

1691 
Rolle van de wijcken waernaer een yder in 't bijten van de stadtsgrachten 
hem sal hebben te reguleren. 
Overzicht van de wijkindeling voor het openhouden van bijten bij ijsgang. 
Bron: ac1.5055 (volgnr. 3) - 5 blz.; 28 cm  

08-01-1691 
Ordonnantie en keure op 't bijten en openen van stadsgrachten. 
Voorschriften om bij ijsgang bijten open te houden uit een oogpunt van 
brandpreventie. 
Bron: ac1.5055 (volgnr. 2) - 3 blz.; 21 cm - ms.  
Zie: Publicatieboek H fol. 64 

10-12-1695 
Ordonnantie op 't stuck van den brand 
Met een lijst van lokaties waar brandemmers zijn geplaatst en een lijst van de 
vuurschouwers in de 27 wijken. 
Bron: ac1.5055 (volgnr. 36) - 34 blz.; 21 cm (drukker: Andries Endenburg) 
Origineel: ac1.0300 fol. 291-310 
Trefwoord(en): [ brand brandweer] 
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16-07-1712 
Ordre en reglement voor de potte-backers, tot voorkominge van brand, 
omme gevoegt te werden achter hun gilde-brief. 
Bron: ac1.5056 (volgnr. 37) - 7 blz.; 21 cm (drukker: Johannes Endenburg) 
Origineel: ac1.0300 fol. 315-318 
Trefwoord(en): [ brand brandweer pottenbakkers] 

18-02-1716 
Keure ende ordonnantie tot voorkominge van brand in de grutterijen 
binnen de stad Gouda. 
Betreft de brandgevaarlijke eesten (drooginrichtingen voor graan e.d.). 
Bron: ac1.5055 (volgnr. 36) - 4 blz.; 21 cm (drukker: Andries Endenburg) 
Origineel: ac1.0300 fol. 318a-c 
Trefwoord(en): [ brand brandweer] 

01-10-1716 
Ordre ende reglement op 't gebruyk van de slang-brand-spuyten ... 
Met een lijst van brandweerlieden van spuit 1 t/m 4 en een handleiding voor het 
gebruik van de brandspuiten, met afbeelding (gravure). 
--- Herdrukt 1737. 
Bron: ac1.5056 (volgnr. 49) - 28 blz.; 20 cm (drukker: Andries Endenburg) 
Origineel: ac1.0300 fol. 407-420 

06-02-1723 
Keure tegens het roocken van tabacq op onbetamelijke en periculeuse 
plaatsen. 
Bron: ac1.5056 (volgnr. 61) - 5 blz.; 21 cm (drukker: Andries Endenburg) 
Trefwoord(en): [ tabak roken] 

1725 
Ordonnantie geëmaneert tot voorkominge en tegens den brand ... 
--- Bevat alleen stukken tot 1716 
Bron: ac1.5055 (volgnr. 36) - 40 blz.; 21 cm (convoluut) (drukker: Andries 
Endenburg) 
Trefwoord(en): [ brand brandweer] 

06-09-1735 
Waerschouwinge. 
Verbod om open vuur buitenshuis te gebruiken en as in de grachten te gooien. 

Bron: ac1.5057 (volgnr. 26) - 3 blz.; 21 cm  
Origineel: ac1.0300 fol. 367-368 

16-06-1736 
Ampliatie van de ordre en reglement voor de pottebakkers, tot 
voorkoming van brand. 
Bron: ac1.5057 (volgnr. 27) - 4 blz.; 21 cm  
Origineel: ac1.0300 fol. 341-342 
Trefwoord(en): [ pottenbakkers] 

     
11.14 -- Jagen; vissen; vangen van vogels 

 
Trefwoord(en): [ jacht visserij] 

19-04-1612 
Zwaanen niet te verstooren of verjagen. 
Bron: ac1.5053 (volgnr. 12) - 3 blz.; 20 cm - ms.  
Trefwoord(en): [ zwanen] 

12-06-1660 
Verbod tegen 't schieten en 't vangen van wild buiten de stad. 
Bron: ac1.5054 (volgnr. 3) - 2 blz.; 21 cm - ms.  
Zie: Keurboek M fol. 187 

30-06-1671 
Waarschouwinge tegen 't vissen buyten. 
Verbod om op hooi-, hennep- of veenland dat nog in bewerking is te gaan 
vissen. Betreft tevens verbod op het jagen op gevogelte op het platteland rond 
de stad. 
Bron: ac1.5054 (volgnr. 32) - 3 blz.; 20 cm - ms.  
Zie: Publicatieboek G fol. 244 

     
11.15 -- Bedelarij 
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01-06-1618 
Beedelen bij de huizen. 
Bron: ac1.5053 (volgnr. 26) - 2 blz.; 21 cm - ms.  

     
11.18 -- Begraven 

02-10-1655 
Ordonnantie op 't loon der bidders, geschencken der begraeffenissen 
ende 'tgene daeraen dependeert binnen de stadt Gouda. 
Verordening op het loon van de doodbiddders bij begrafenissen, het schenken 
van bier en sterke drank, enz. 
--- Een gedeelte van het titelblad is weggesneden. 
Bron: ac1.5053 (volgnr. 68) - 8 blz.; 21 cm (drukker: Cornelis Dijvoort) 
Origineel: ac1.0300 fol. 077-080 
Trefwoord(en): [ begraven] 

07-09-1675 
Waerschouwinge. 
Bekrachtiging van het verbod van 02-10-1655 op het schenken van bier en 
sterke drank en het roken van tabak bij begrafenissen, met dispensatie voor het 
na afloop betreden van het sterfhuis door de dragers en verwanten tot de 4e 
graad. 
Bron: ac1.5054 (volgnr. 50) - 1 blz.; 26 cm  
Origineel: ac1.0300 fol. 085 

08-10-1678 
Waarschouwen tegen 't begraven of dompelen bij avond. 
Bron: ac1.5054 (volgnr. 59) - 1 blz.; 21 cm - ms.  
Zie: Publicatieboek H fol. 6 

24-10-1679 
Ampliatie en veranderinge van de generale keure op 't binnenbidden ter 
begraefenissen. 
Aanvulling en wijziging van de verordening op het uitnodigen van mensen bij 
begrafenissen, zodat (a) ten hoogste 60 mensen na afloop in het sterfhuis 
mogen komen en (b) de overledenen niet langer dan drie nachten "boven 
aarde" mogen blijven. 

Bron: ac1.5054 (volgnr. 64) - 1 blz.; 40 cm (drukker: Cornelis Dijvoort) 
Origineel: ac1.0300 fol. 086-088 
Trefwoord(en): [ begraven] 

13-09-1704 
Notificatie. 
Bekendmaking van het besluit om de verhuur van doodskleden en "rouw-
behangsels" ten goede te laten komen aan de St.-Janskerk. 
Bron: ac1.5056 (volgnr. 15) - 1 blz.; 29 cm (drukker: Johannes Endenburg) 
Origineel: ac1.0300 fol. 089 
Trefwoord(en): [ begraven] 

13-09-1704 
Reglement en lijste op 't verhuuren van de dood-kleeden en rouw-
behangsels binnen de stad Gouda. 
Reglement en tarieflijst. Bevat tevens de "Notificatie" van dezelfde datum (zie 
vnr. 15). 
Bron: ac1.5056 (volgnr. 16) - 8 blz.; 29 cm (drukker: Johannes Endenburg) 
Origineel: ac1.0300 fol. 090-093n (getekend) en 094-097 (ongetekend) 
Trefwoord(en): [ begraven rouwgebruiken] 

30-01-1730 
Reglement en ordre op het begraven der dooden binnen de stad Gouda 
bij avond. 
Bron: ac1.5057 (volgnr. 2) - 8 blz.; 21 cm (drukker: Andries Endenburg) 
Origineel: ac1.0300 fol. 105-107 

30-01-1730 
Reglement en ordre op het begraven der dooden binnen de stad Gouda 
bij avond. 
--- Identiek aan ac1.5057 vnr. 3. 
Bron: ac1.5057 (volgnr. 5) - 8 blz.; 21 cm (drukker: Andries Endenburg) 

     
11.19 -- Toezicht op vreemdelingen; logementen; 
herbergen (drankverkoop) 
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28-12-1647 
Keuren ende ordonnantie aengaende de vreemde personen ende degene 
die slapers logeren binnen der stede van der Goude. 
Met aantekening van een toevoeging uit 1669. 
Bron: ac1.5053 (volgnr. 56) - 1 blz.; 37 cm (drukker: Pieter Rammazeyn) 

28-12-1647 
Vreemden niet geadmitteerd. 
--- Identiek aan de gedrukte "Keure ende ordonnantie". 
Bron: ac1.5053 (volgnr. 57) - 4 blz.; 21 cm - ms.  

28-12-1647 
Keure ende ordonnantie van de tappers ofte herbergiers binnen de stad 
Gouda. 
Bron: ac1.5053 (volgnr. 58) - 1 blz.; 42 cm  

24-08-1686 
Notificatie. 
Verbod op het onderdak geven of woonruimte verhuren aan vreemdelingen, 
voordat die door het stadsbestuur in de stad zijn toegelaten. 
Bron: ac1.5054 (volgnr. 83) - 1 blz.; 25 cm obl. (drukker: Cornelis Dijvoort) 

04-12-1702 
Formulier voor een vergunning om "slapers" (logeergasten) te mogen houden. 
Bron: ac1.5056 (volgnr. 9) - 1 blz.; 21 cm (drukker: Johannes Endenburg) 

09-08-1703 
Acte van admissie voor de kleynbiertappers. 
Formulier voor een vergunning. 
Bron: ac1.5056 (volgnr. 12) - 1 blz.; 22 cm (drukker: Andries Endenburg) 
Trefwoord(en): [ bier] 

22-10-1712 
Keure ende waerschouwinge tegens het inkomen binnen dese stad van 
vremde Hoogduytse Joden of Smoussen en het huysvesten van dien. 
Bron: ac1.5056 (volgnr. 39) - 1 blz.; 40 cm (drukker: Johannes Endenburg) 

22-03-1718 
Formulier voor een vergunning om "slapers" (logeergasten) te mogen houden. 
Bron: ac1.5056 (volgnr. 54) - 1 blz.; 21 cm (drukker: Andries Endenburg) 

27-11-1727 
Extract uyt het kamer-boek der stad Gouda. 
Verbod om "slapers" (logeergasten) langer dan drie nachten onderdak te 
geven, tenzij met schriftelijke toestemming van de magistraat, die aan de 
wijkmeesters moet worden getoond. 
Bron: ac1.5056 (volgnr. 72) - 1 blz.; 27 cm  

     
11.20 -- Bank van lening 

02-03-1654 
Ordonnantie van de banck van leening der stadt Gouda. 
Verordening op de bank van lening. 
Bron: ac1.5053 (volgnr. 63) - 11 blz.; 19 cm (drukker: Cornelis Dijvoort) 
Origineel: ac1.0300 fol. 056-061 
Trefwoord(en): [ lommerd krediet] 

30-05-1664 
Notificatie van de verminderinge van den interest van de banck van 
leeninge binnen de stadt Gouda. 
Bron: ac1.5054 (volgnr. 8) - 1 blz.; 29 cm (drukker: Cornelis Dijvoort) 
Origineel: ac1.0300 fol. 062-063 
Trefwoord(en): [ bank van lening] 

25-11-1664 
Bank van leninge geen goederen in te neemen van onmondige kinderen. 
Bron: ac1.5054 (volgnr. 11) - 1 blz.; 21 cm - ms.  
Zie: Publicatieboek 2 G fol. 206 

06-02-1710 
Generale ordonnantie ende instructie voor den cassier, onder-cassier 
ende de verdere bedienden van de bank van leeninge ... 
Instructie voor de kassier, onderkassier en verder personeel van de bank van 
lening. 
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Bron: ac1.5056 (volgnr. 32) - 15 blz.; 21 cm (drukker: Johannes Endenburg) 
Origineel: ac1.0300 fol. 064-070 

15-04-1710 
Ordonnantie ende instructie voor de inbrengsters van de bank van 
leeninge ... 
Bron: ac1.5056 (volgnr. 33) - 6 blz.; 21 cm (drukker: Johannes Endenburg) 
Origineel: ac1.0300 fol. 071-073 
Trefwoord(en): [ bank van lening] 

12-09-1733 
Waerschouwinge tegens het beleenen van panden buyten de bank van 
leeningh. 
Bron: ac1.5057 (volgnr. 14) - 4 blz.; 21 cm  
Origineel: ac1.0300 fol. 075-076 
Trefwoord(en): [ bank van lening] 

     
11.21 -- Openbare veiligheid ('s nachts) 
--- O.a. straatverlichting, klapwaak, e.d. 

27-10-1620 
Avondligt. 
Verbod om 's avonds zonder verlichting op straat te lopen. 
Bron: ac1.5053 (volgnr. 35) - 2 blz.; 21 cm - ms.  

20-02-1644 
Ordonnantie van de clapluyden der stede van der Goude, mitsgaders de 
ronden ofte ganghen dewelcke de ordinarize clapluyden ende noothelpers 
bij nachte langhs de straten sullen moeten doen ende houden. 
Bron: ac1.5053 (volgnr. 53) - 16 blz.; 20 cm (drukker: Pieter Rammazeyn) 

1745 
Eed van de clapluyden binnen de stede van der Goude. 
--- Datering gebaseerd op aantekening in de marge. 
Bron: ac1.5057 (volgnr. 57) - 2 blz.; 21 cm  

     
12 -- Bevolking 

22-10-1712 
Keure ende waerschouwinge tegens het inkomen binnen dese stad van 
vremde Hoogduytse Joden of Smoussen en het huysvesten van dien. 
Bron: ac1.5056 (volgnr. 39) - 1 blz.; 40 cm (drukker: Johannes Endenburg) 

28-12-1718 
Ordre op de wijken binnen de stad Gouda en de jurisdictie van dien, 
mitsgaders instructie ende reglement voor de wijkmeesters over deselve 
gestelt. 
Met wijkindeling en lijst van wijkmeesters. 
--- Herdrukt 1740. 
Bron: ac1.5056 (volgnr. 56) - 16 blz.; 21 cm (drukker: Andries Endenburg) 

27-11-1727 
Extract uyt het kamer-boek der stad Gouda. 
Verbod om "slapers" (logeergasten) langer dan drie nachten onderdak te 
geven, tenzij met schriftelijke toestemming van de magistraat, die aan de 
wijkmeesters moet worden getoond. 
Bron: ac1.5056 (volgnr. 72) - 1 blz.; 27 cm  

     
13 -- Financiën 
--- Incl. belastingen. 

12-11-1616 
Losrenten. 
Bekendmaking van een reductie van de rente op losrenten ten laste van de 
stad tot 5%. 
Bron: ac1.5053 (volgnr. 23) - 2 blz.; 21 cm - ms.  

14-10-1619 
Ordonnantie ende instructie, gemaakt bij den geregte der stad Gouda, op 
't stuk van de telders, die men vanwege der voorsz. stede stellen zal in de 
huyskens aen de vesten, omme opsigt te hebben op de molens ende 
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molenaars, als ook op de bakkers. 
--- Betreft de accijns op het gemaal; herdruk 1710. 
Bron: ac1.5053 (volgnr. 31) - 12 blz.; 21 cm (drukker: Johannes Endenburg) 

08-12-1646 
Pachters niet te hinderen. 
Betreft pachters van gemenelandsbelastingen en accijnzen 
Bron: ac1.5053 (volgnr. 55) - 3 blz.; 21 cm - ms.  

29-01-1652 
Lijste van den eccijns van de visch. 
--- Herdrukt 1725. 
Bron: ac1.5053 (volgnr. 61) - 1 blz.; 42 cm (drukker: Andries Endenburg) 

14-09-1665 
Ordonnantie volgens dewelcke ten behoeve deser stadt Gouda verpacht 
sal werden den accijs op de gebrande wijnen en gedistileerde wateren. 
--- Gedrukt (herdruk?) 1689. 
Bron: ac1.5054 (volgnr. 12) - 19 blz.; 20 cm (drukker: Cornelis Dijvoort) 

11-12-1668 
Keure ende ordonnantie op 't brouwers vaetwerck binnen de stadt Gouda. 
Betreft voornamelijk het ijken, maar ook het betalen van de impost op het bier. 
Bron: ac1.5054 (volgnr. 26) - 1 blz.; 28 cm (drukker: Cornelis Dijvoort) 

19-02-1669 
Keure ende ordonnantie op 't brouwers- ende burgers vaetwerck binnen 
de stadt Gouda. 
Betreft voornamelijk het ijken, maar ook het betalen van de impost op het bier. 
Bron: ac1.5054 (volgnr. 28) - 1 blz.; 29 cm (drukker: Cornelis Dijvoort) 

25-10-1678 
Extract uit het publicatieboek der stad Gouda ... H fol. 6vo. 
Bekendmaking dat gelijktijdig met de betaling van de verponding ook het 
lantaarn- en klapgeld moet worden betaald. Eigenaars van huurhuizen zullen 
ter zake van achterstallige huur en lantaarn- en klapgeld gedurende 6 weken 
beslag mogen leggen op elders aanwezige roerende goederen van huurders en 
een preferente vordering hebben. 
Bron: ac1.5054 (volgnr. 60) - 2 blz.; 21 cm - ms.  

22-09-1680 
Ordonnantie van de stadtsexcijns op de wijnen ende mee binnen de stadt 
Goude. 
Bron: ac1.5054 (volgnr. 70) - 16 blz.; 20 cm (drukker: Cornelis Dijvoort) 

24-08-1681 
Waerschouwinge. 
Bekendmaking van de Staten van Holland dat de stads- en dorpsbesturen de 
verschuldigde verponding over de jaren tot en met 1680 vóór eind september 
moeten betalen. 
Bron: ac1.5054 (volgnr. 71) - 1 blz.; 29 cm ('s-Gravenhage, drukker: Jacobus 
Scheltus) 

22-09-1692 
Ordonnantie van den excijns op de wijnen ende mee binnen de stad 
Goude. 
Betreft voorwaarden voor de verpachting. 
Bron: ac1.5055 (volgnr. 10) - 23 blz.; 18 cm (drukker: Cornelis Dijvoort) 

18-07-1693 
Generale ordonnantie ende conditiën waerop ... schout, burgermeesteren 
ende schepenen der stad Gouda ... verpachten sullen ... alle de excijnzen 
die ten behoeve ende over de voorsz. stad ende jurisdictie van dien ... 
--- Met beknopte omschrijving van de omvang van het rechtsgebied. 
Bron: ac1.5055 (volgnr. 12) - 11 blz.; 21 cm  
Trefwoord(en): [ accijnzen (verpachting -) verpachting (accijnzen)] 

18-07-1693 
Ordonnantie waernaer verpacht sal worden den excijns op 't hardkoorn. 
Bron: ac1.5055 (volgnr. 13) - 8 blz.; 21 cm (drukker: Cornelis Dijvoort) 
Trefwoord(en): [ accijnzen (verpachting -) verpachting (accijnzen) koren] 

18-07-1693 
Ordonnantie waernaer verpacht sal worden den excijns op 't gemael. 
Bron: ac1.5055 (volgnr. 14) - 8 blz.; 21 cm (drukker: Cornelis Dijvoort) 
Trefwoord(en): [ accijnzen (verpachting -) verpachting (accijnzen) gemaal] 

18-07-1693 
Ordonnantie waernaer verpacht sal worden den excijns op de bieren. 
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Bron: ac1.5055 (volgnr. 15) - 14 blz.; 21 cm (drukker: Cornelis Dijvoort) 
Trefwoord(en): [ accijnzen (verpachting -) verpachting (accijnzen) bier] 

18-07-1693 
Ordonnantie waernaer verpacht sal worden den excijns op 't beestiael. 
Bron: ac1.5055 (volgnr. 16) - 11 blz.; 21 cm (drukker: Cornelis Dijvoort) 
Trefwoord(en): [ accijnzen (verpachting -) verpachting (accijnzen) bestiaal] 

21-09-1693 
Ordonnantie waernaer verpacht sal worden den excijns op den azijn. 
Bron: ac1.5055 (volgnr. 17) - 6 blz.; 20 cm (drukker: Cornelis Dijvoort) 
Trefwoord(en): [ accijnzen (verpachting -) verpachting (accijnzen) azijn] 

30-03-1694 
Ordonnantie van de stadsexcijns op de wage binnen de stad Gouda. 
--- Herdrukt 1710. 
Bron: ac1.5055 (volgnr. 26) - 6 blz.; 21 cm (drukker: Johannes Endenburg) 
Trefwoord(en): [ waag accijnzen] 

30-03-1694 
Ordonnantie waernaer verpacht sal worden den excijns op den turf. 
Bron: ac1.5055 (volgnr. 27) - 9 blz.; 21 cm (drukker: Cornelis Dijvoort) 
Trefwoord(en): [ accijnzen (verpachting -) verpachting (accijnzen) turf] 

30-03-1694 
Ordonnantie waernaer verpacht sal worden den excijns op het sout. 
Bron: ac1.5055 (volgnr. 28) - 6 blz.; 21 cm (drukker: Cornelis Dijvoort) 
Trefwoord(en): [ accijnzen (verpachting -) verpachting (accijnzen) zout] 

24-07-1694 
Ordonnantie waernaer (bij provisie) ten behoeve van het 
Aelmoesseniershuys der stad Gouda sal verpacht ofte gecollecteert 
worden het recht van het mande- en sackgeld, waermede den turf ... sal 
opgedaen worden. 
Bron: ac1.5055 (volgnr. 29) - 11 blz.; 21 cm (drukker: Cornelis Dijvoort) 
Trefwoord(en): [ belastingen mandegeld zakgeld turf weeshuis] 

24-07-1694 
Lijste van het sack- en mandegeld ... Dat in 't swart staet uytgedruckt is 
voor den armen, ende ... rood ... is voor de sackdragers. 
Bron: ac1.5055 (volgnr. 30) - 1 blz.; 30 cm (drukker: Cornelis Dijvoort) 
Trefwoord(en): [ belastingen mandegeld zakgeld turf weeshuis zakkendragers] 

26-08-1694 
Ordonnantie waernaer verpacht sal worden den excijns op de huyden, 
etc. 
Bron: ac1.5055 (volgnr. 31) - 6 blz.; 21 cm (drukker: Cornelis Dijvoort) 
Trefwoord(en): [ accijnzen (verpachting -) verpachting (accijnzen) huiden] 

02-06-1696 
Keuren ende ordonnantie tegens het timmeren en doen van neeringen 
binnen 't quartier mijls buyten de stad Gouda. 
Bron: ac1.5055 (volgnr. 37) - 10 blz.; 21 cm (drukker: Cornelis Dijvoort) 

11-04-1697 
Waerschouwinge. 
Verbod om nuchtere kalveren te slachten of (geslacht of toebereid) te koop aan 
te bieden, zowel vanwege belastingontduiking als uit oogpunt van 
volksgezondheid. 
Bron: ac1.5055 (volgnr. 39) - 1 blz.; 30 cm (drukker: Cornelis Dijvoort) 

25-03-1698 
Waerschouwinge. 
Verbod om nuchtere kalveren te slachten of (geslacht of toebereid) te koop aan 
te bieden, tenzij - conform de voorschriften - via de gepriviligieerde stadsvilders, 
zowel vanwege belastingontduiking, prijsbeleid als uit oogpunt van 
volksgezondheid. 
Bron: ac1.5055 (volgnr. 41) - 1 blz.; 30 cm (drukker: Cornelis Dijvoort) 

25-07-1699 
Waerschouwinge. 
Verbod om in de omgeving van de stad te gaan drinken, ten nadele van de 
stedelijke belastingen, behalve in de daartoe aangewezen herbergen. 
Bron: ac1.5055 (volgnr. 46) - 1 blz.; 42 cm (drukker: Johannes Endenburg) 
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10-07-1703 
Waerschouwinge. 
Verbod om 's nachts muren en wallen te beklimmen, poorten e.d. te forceren of 
met valse sleutels te openen, goederen van de stad of particulieren te 
beschadigen. Betreft met name het tegengaan van smokkelarij ("sluyckerijen"). 
Bron: ac1.5056 (volgnr. 11) - 1 blz.; 39 39 cm (drukker: Johannes Endenburg) 
Trefwoord(en): [ belastingen] 

09-10-1734 
Waerschouwinge. 
Verbod om te frauderen met de belastingen en degenen die smokkelaars 
aanbrengen lastig te vallen of te intimideren. Degene die overtreders aanbrengt 
krijgt een beloning van ƒ 130. 
Bron: ac1.5057 (volgnr. 22) - 1 blz.; 32 cm (drukker: Andries Endenburg) 

19-09-1739 
Waerschouwinge. 
Vernieuwing van het verbod van 09-10-1734 om te frauderen met de 
belastingen en degenen die smokkelaars aanbrengen lastig te vallen of te 
intimideren. Verhoging van de beloning op het aanbrengen van overtreders tot 
ƒ 150. 
Bron: ac1.5057 (volgnr. 38) - 4 blz.; 21 cm  

30-06-1742 
Conditiën en voorwaerden waerna de regenten van het AElemoseniers-
huys, verpachten den excijns op alderhande fruyten, binnen de stad 
Gouda. 
Ingevuld formulier voor de periode 1742 - 1746. Met marginale aantekeningen 
en aantekening van de gunning aan Jan de Pier (borg: Willem Swanenburgh). 
Bron: ac1.5057 (volgnr. 48) - 12 blz.; 21 cm (drukker: Andries Endenburg) 
Trefwoord(en): [ accijnzen (verpachting -) verpachting (accijnzen) weeshuis] 

15-12-1744 
Ordonnantie waernaer verpacht sal worden den excijns op het coorn 
binnen de stad Gouda. 
Bron: ac1.5057 (volgnr. 56) - 12 blz.; 21 cm (drukker: Andries Endenburg) 
Trefwoord(en): [ accijnzen (verpachting -) verpachting (accijnzen) koren] 

16-10-1747 
Waarschouwinge. 
Bekendmaking van de plaats waar en tijdstippen wanneer de commissarissen 
voor de z.g. liberale gift zitting zullen houden, met oproep om de vereiste 
formaliteiten te voldoen en de commissarissen correct te bejegenen. 
Bron: ac1.5057 (volgnr. 61) - 1 blz.; 27 cm (drukker: Andries Endenburg) 

06-06-1748 
Advertentie. 
Bekendmaking dat de commissarissen voor de 50e penning nog twee weken 
langer zitting zullen houden. 
Bron: ac1.5057 (volgnr. 63) - 1 blz.; 25 cm (drukker: Andries Endenburg) 

19-08-1748 
Publicatie. 
Bekendmaking dat voortaan tot nader order de stadsaccijnzen, met 
uitzondering van die op de waag, koren en zout en huiden, zullen worden 
ingevorderd bij omslag, op basis van de gegevens van 1747, en maandelijks 
conform het aanslagbiljet moeten worden betaald. 
Bron: ac1.5057 (volgnr. 65) - 1 blz.; 41 cm (drukker: Andries Endenburg) 

15-04-1749 
Waerschouwinge. 
Bekendmaking dat de verschuldigde verponding over de jaren tot en met 1748 
vóór 1 augustus betaald moet zijn. 
Bron: ac1.5057 (volgnr. 69) - 1 blz.; 28 cm (drukker: Andries Endenburg) 

30-04-1749 
Publicatie. 
Bekendmaking dat de heffing van de stedelijke accijnzen op dezelfde voet 
wordt voortgezet als in 1748. 
Bron: ac1.5057 (volgnr. 70) - 1 blz.; 31 cm (drukker: Andries Endenburg) 

08-08-1749 
Advertentie. 
Bekendmaking dat de commissarissen voor de inning van de 
gemenelandsmiddelen (het z.g. middel van remplacement) zitting zullen 
houden voor het in ontvangst nemen van bezwaarschriften. 
Bron: ac1.5057 (volgnr. 72) - 1 blz.; 25 cm (drukker: Andries Endenburg) 
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20-12-1749 
Publicatie. 
Bekendmaking dat met ingang van 1750 alle stedelijke accijnzen "bij collecte" 
zullen worden ingevorderd. 
Bron: ac1.5057 (volgnr. 73) - 1 blz.; 30 cm (drukker: Andries Endenburg) 

     
14 -- Handel en nijverheid; arbeid 

02-04-1737 
Waerschouwinge, tegens het ommegaen, veylen, en verkoopen, van 
linnewerkken, speldewerkken, ende andere diergelykke waeren by de 
huysen. 
Bron: ac1.5057 (volgnr. 33) - 3 blz.; 21 cm  
Trefwoord(en): [ textiel colportage] 

     
14.1 -- Tolrechten; brug- en sluisgelden; gruit; kraan 

 
Zie ook: 15 (vervoer) 

06-04-1658 
Ordonnantie van de gabelle en van het vrachtloon, gestelt op de schuyten 
en reysende luyden de nieuwe treckvaert tusschen Amsterdam en Gouda 
gebruyckende, gemaeckt in krachte van octroy van ... 
Bron: ac1.5053 (volgnr. 72) - 13 blz.; 21 cm  

08-06-1680 
Ordonnantie ende lijste van de gabelle, die betaelt moeten werden voor de 
passagie van 't heck, staende op de Dorrekade in 't zuydeynde van 
Waddinxveen. 
Bron: ac1.5054 (volgnr. 65) - 1 blz.; 25 cm (drukker: Johannes Endenburg) 
Trefwoord(en): [ Dorrekenskade] 

20-02-1685 
Ordonnantie van de Haestrechtse brugge. 

--- Herdrukt 01-03-1746 naar een uittreksel uit het Keur- en ordonnantieboek Y. 
Bron: ac1.5054 (volgnr. 67) - 7 blz.; 20 cm  

12-06-1687 
Lijste van hetgeen betaelt moet worden voor het gebruycken van het 
Amsterdamse rijpad. 
--- Herdrukt 1730. 
Bron: ac1.5054 (volgnr. 85) - 1 blz.; 21 cm (drukker: Andries Endenburg) 

24-10-1692 
Ordonnantie gemaeckt uyt kracht van 't octroy ... nopende de gabelle der 
passanten en reysende luyden ... de nieuwe trekvaert of trekpad tusschen 
... (Amsterdam en Gouda) gebruyckende van ... 
--- O.a. de tol bij het hek te Boskoop 
Bron: ac1.5055 (volgnr. 11) - 1 blz.; 45 cm (Amsterdam, drukker: Pieter 
Rotterdam) 

26-08-1694 
Ordonnantie op het recht van de kraen ... 
De kraan werd verpacht ten behoeve van het Catharinagasthuis. Met ampliatie, 
10-09-1695. 
--- Herdrukt 1725. 
Bron: ac1.5055 (volgnr. 35) - 12 blz.; 21 cm (drukker: Andries Endenburg) 
Trefwoord(en): [ kraan] 

31-05-1701 
Lijste van 't salaris, waernaer den pachter van 't verlaet hem in 't 
deurschieten van de ponten, schouwen, etc., punctuelijck sal hebben te 
gedragen. 
--- Herdrukt 1730. 
Bron: ac1.5056 (volgnr. 5) - 1 blz.; 33 cm (drukker: Andries Endenburg) 

28-03-1704 
Ordonnantie van het straetgeld, gelegen (!) tusschen de steden Gouda en 
Rotterdam. 
Bron: ac1.5056 (volgnr. 13) - 7 blz.; 21 cm  
Trefwoord(en): [ straatgeld] 
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09-03-1711 
Ordonnantie van het straetgeld gelegen tusschen de steden Gouda en 
Rotterdam. 
Bron: ac1.5056 (volgnr. 35) - 8 blz.; 21 cm  
Trefwoord(en): [ straatweg] 

23-10-1714 
Ordonnantie gemaeckt uyt kragte van het octroy ... nopende de gabellen 
der passanten en reysende luyden ... de nieuwe trek-vaert of trek-pad 
tusschen ... (Amsterdam en Gouda) gebruyckende ... 
--- O.a. de tol bij het hek te Boskoop 
Bron: ac1.5056 (volgnr. 43) - 1 blz.; 48 cm (drukker: Johannes en Andries 
Endenburg) 

04-04-1715 
Ordonnantie ende lijste van de gabelle, die betaelt moeten werden voor de 
passagie van het heck, staende op de Dorrekade in 't zuyd-eynde van 
Waddinxveen. 
Bron: ac1.5056 (volgnr. 44) - 1 blz.; 25 cm (drukker: Johannes en Andries 
Endenburg) 

04-04-1715 
Verpachting van de gabelle over de Dorrekade in 't zuyteynde van 
Waddinxveen. 
Bekendmaking. Betreft tevens de verpachting van enkele stukken land ter 
plaatse en de visserij. 
Bron: ac1.5056 (volgnr. 45) - 1 blz.; 34 cm (drukker: Johannes en Andries 
Endenburg) 

13-03-1719 
Ordonnantie van het straet-geld, gelegen (!) tusschen de steden Gouda en 
Rotterdam. 
Gedrukt 1720. Met een aanvulling in de marge. 
Bron: ac1.5056 (volgnr. 57) - 11 blz.; 21 cm (Rotterdam, drukker: Pieter van 
Waasberge) 
Trefwoord(en): [ straatgeld] 

1725 
Ordonnantie van de gabelle en van het vrachtloon, gestelt op de schuyten 

en reysende luyden de nieuwe treckvaert tusschen Amsterdam en Gouda 
gebruyckende, gemaeckt in krachte van octroy van ... 
Bron: ac1.5053 (volgnr. 72) - 29 blz.; 21 cm (convoluut) (drukker: Andries 
Endenburg) 

29-06-1725 
Ampliatie van de ordonnantie op de gabelle van 't Jaegpadt tusschen de 
steden Amsterdam en Gouda. 
Bron: ac1.5056 (volgnr. 64) - 1 blz.; 40 cm (drukker: Andries Endenburg) 

12-03-1726 
Ordre ende reglement in 't toekomende t'observeren bij diegenen 
dewelcke haer als jagers laten gebruycken op 't Jaegpadt tusschen de 
steden Amsterdam ende Gouda. 
Bron: ac1.5056 (volgnr. 65) - 7 blz.; 21 cm (drukker: Andries Endenburg) 

14-05-1732 
Ordonnantie van het heck, staende op het Amsterdamse rijpadt. 
--- Betreft de tol bij het hek te Boskoop. 
Bron: ac1.5057 (volgnr. 8) - 1 blz.; 28 cm (drukker: Andries Endenburg) 

06-11-1734 
Ordonnantie wegens 't betalen der gabellen, van de trek-vaert tusschen 
de steden Amsterdam en Gouda. 
Bron: ac1.5057 (volgnr. 24) - 13 blz.; 21 cm (drukker: Andries Endenburg) 

14-03-1735 
Verpaghtingh van de gabellen, van de straetwegh tussen Gouda en 
Rotterdam. 
Bekendmaking. 
Bron: ac1.5057 (volgnr. 25) - 1 blz.; 22 cm  

13-11-1736 
Ampliatie van het tweede articul van de ordonnantie op het regt van de 
kraen. 
Bron: ac1.5057 (volgnr. 29) - 2 blz.; 21 cm  
Trefwoord(en): [ kraan] 
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14.2 -- Maten en gewichten; ijk 

19-07-1617 
Peylinge tappers biertonnen. 
Bron: ac1.5053 (volgnr. 25) - 2 blz.; 21 cm - ms.  

04-03-1621 
Bloemen, meel en dergelijke zal men voortaan weegen. 
Bron: ac1.5053 (volgnr. 37) - 2 blz.; 21 cm - ms.  

11-12-1668 
Keure ende ordonnantie op 't brouwers vaetwerck binnen de stadt Gouda. 
Betreft voornamelijk het ijken, maar ook het betalen van de impost op het bier. 
Bron: ac1.5054 (volgnr. 26) - 1 blz.; 28 cm (drukker: Cornelis Dijvoort) 

19-02-1669 
Keure ende ordonnantie op 't brouwers- ende burgers vaetwerck binnen 
de stadt Gouda. 
Betreft voornamelijk het ijken, maar ook het betalen van de impost op het bier. 
Bron: ac1.5054 (volgnr. 28) - 1 blz.; 29 cm (drukker: Cornelis Dijvoort) 

04-05-1679 
Keure ende ordonnantie op het maken, wegen en brantijcken van het 
botervaetwerck binnen de stadt Gouda. 
Bron: ac1.5054 (volgnr. 63) - 11 blz.; 21 cm (drukker: Cornelis Dijvoort) 

04-10-1680 
Waarschouwing tegen het inslaan van bieren buiten geëikt vaatwerk. 
Bron: ac1.5054 (volgnr. 66) - 1 blz.; 21 cm - ms.  

11-04-1695 
Ordonnantie ende reglement op het meeten van schorse, taen en gemaale 
runne ... 
Bron: ac1.5055 (volgnr. 32) - 4 blz.; 21 cm - ms.  
Zie: Ordonnantieboek Y fol. 317 

1696 
Notificatie. 
Bekendmaking dat tijdens de St.-Jacobsmarkt (kermis) geen kaas zal worden 
gewogen en mag worden verhandeld. 
--- Gedeeltelijk niet ingevuld 
Bron: ac1.5055 (volgnr. 38) - 1 blz.; 21 cm (drukker: Johannes Endenburg) 

19-05-1700 
Reglement voor den keurmeester van den turf. 
Bron: ac1.5056 (volgnr. 3) - 2 blz.; 21 cm - ms.  
Zie: Keurboek N fol. 34v 

21-05-1700 
Keure ende ordonnantie ... tegens het bedrogh en vermengen van den 
turf. 
--- Herdrukt 1730. 
Bron: ac1.5056 (volgnr. 4) - 1 blz.; 35 cm (drukker: Andries Endenburg) 

02-01-1703 
Lijste van het ijkloon voor den ijkmeester der stad Gouda, soo van de 
nattemaet, houtemaet, heele en halve ellens, gewigten, gistmaten, 
droogematen en appeltonnen. 
Bron: ac1.5056 (volgnr. 10) - 1 blz.; 29 cm (drukker: Johannes Endenburg) 

12-02-1707 
Lijste van het ijckloon voor den ijckmeester der stad Gouda. 
Bron: ac1.5056 (volgnr. 26) - 6 blz.; 21 cm (drukker: Andries Endenburg) 

07-12-1748 
Uitbreiding van de beschikking van 10-10-1747 op het verzoekschrift van het 
broodbakkersgilde, betreffende het wegen en meten van meel en graan, en de 
controle daarop. 
--- Zie ook ac1.5054 vnr 90. 
Bron: ac1.5057 (volgnr. 66) - 4 blz.; 21 cm  
Zie: Requestboek O fol. 197v 
Origineel: ac1.0300 fol. 027-028 
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14.3 -- Marktwezen 
--- O.a. waag, boterhuis; kruien en vrachten dragen. 

 
Zie ook: 15 (vervoer) 

14-04-1595 
Ordonnantie daerop raed ende rentmeester-generael van Noord-Holland, 
vanwege de graeffelijckheyd van Holland, in presentie van (...) verpachten 
sal de wage ter stede van der Goude voor den tijd van drie jaren ... 
ingaende primo mey eerstkomende anno (...) in ponden van XL grooten 
Vlaems 't stuck. 
Bron: ac1.5053 (volgnr. 2) - 6 blz.; 21 cm  
Trefwoord(en): [ waag (verpachting) verpachting (waag)] 

07-11-1603 
Ordonnantie van kalk, tras ende duyksteen. 
Voorwaarden voor de verhuur van kalk- en trastonnen. 
--- Later gedrukt. 
Bron: ac1.5053 (volgnr. 4) - 4 blz.; 20 cm  
Trefwoord(en): [ bouwmaterialen tonnen (kalk- en tras-)] 

14-11-1615 
Ordonnantie en voorwaerde waerop verpagt sal worden het regt van de 
turftonnen van den turf die in de stad Gouda, aen de cingels en de 
jurisdictie van dien, en bij de steenplaetsers in Gouderack opgedaen zal 
worden. 
Bron: ac1.5053 (volgnr. 19) - 6 blz.; 19 cm (drukker: Johannes Endenburg) 

20-09-1618 
Aardvrugten van buiten inkomende. 
Bron: ac1.5053 (volgnr. 27) - 2 blz.; 21 cm - ms.  

14-04-1639 
Beesten te koop te mogen houden en stellen in 't ronde van de Markt met 
't paalgeld van dien. 
Bron: ac1.5053 (volgnr. 50) - 3 blz.; 21 cm - ms.  

31-01-1640 
Ordonnantie. De heeren magistraten der stadt Goude hebben tot beter 
ordre van de waege geordonneert ende gekeurt 'tgene hiernaer volght. 
Bron: ac1.5053 (volgnr. 59) - 1 blz.; 35 cm (drukker: Andries Endenburg) 

21-05-1661 
Ordre en reglement voor de boterkruyers. 
Bron: ac1.5054 (volgnr. 5) - 2 blz.; 21 cm - ms.  
Zie: Ordonnantieboek Y fol. 159v 
Trefwoord(en): [ boter] 

26-08-1664 
Verbod komkommers, pompoenen en pruymen. 
Verbod op de invoer van zeer bederfelijke groenten en fruit in verband met 
besmetting. 
Bron: ac1.5054 (volgnr. 9) - 1 blz.; 16 cm obl. - ms.  
Zie: Publicatieboek 2 G fol. 204v 
Trefwoord(en): [ groenten fruit pest] 

15-04-1670 
Paerdemarckt binnen de stadt Gouda. 
Bekendmaking ter stimulering van de jaarlijkse paardenmarkt. 
Bron: ac1.5054 (volgnr. 30) - 1 blz.; 29 cm obl. (drukker: Cornelis Dijvoort) 

23-07-1675 
Keure ende waerschouwinge op 't verkoopen van de reviervisch binnen 
de stad Gouda. 
Bron: ac1.5054 (volgnr. 46) - 1 blz.; 35 cm (drukker: Andries Endenburg) 
Trefwoord(en): [ vis] 

23-07-1675 
Ordre en reglement op het plaetsen van de kramen op de jaarmarkt 
binnen de stad Gouda. 
Bron: ac1.5054 (volgnr. 47) - 3 blz.; 21 cm - ms.  
Zie: Keurboek M fol. 202v 

07-09-1675 
Waarschouwing tegen 't voorkoopen van hoenders, eendvogels, snippen 
en leeuwerken. 
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Bron: ac1.5054 (volgnr. 49) - 4 blz.; 21 cm - ms.  
Trefwoord(en): [ gevogelte] 

07-09-1675 
Waarschouwing voorkopen van hoenders, entvogels, snippen, 
leeuwrikken. 
--- Identiek aan volgnr. 49 
Bron: ac1.5054 (volgnr. 52) - 3 blz.; 21 cm - ms.  
Zie: Keurboek M fol. 205 
Trefwoord(en): [ gevogelte] 

07-09-1675 
Waarschouwing verkopen doode vogelen. 
Betreft het gevaar van besmetting. Met aanvulling van 05-12-1675. 
Bron: ac1.5054 (volgnr. 53) - 3 blz.; 21 cm - ms.  
Zie: Keurboek M fol. 205 
Trefwoord(en): [ gevogelte] 

04-05-1679 
Keure ende ordonnantie op het maken, wegen en brantijcken van het 
botervaetwerck binnen de stadt Gouda. 
Bron: ac1.5054 (volgnr. 63) - 11 blz.; 21 cm (drukker: Cornelis Dijvoort) 

12-06-1687 
Boter, kaas en andere vette waaren niet langs de straaten te venten. 
Bron: ac1.5054 (volgnr. 86) - 2 blz.; 21 cm - ms.  

27-07-1691 
't Stellen en plaetsen der kaaswagens en andere op de markt. 
Bron: ac1.5055 (volgnr. 5) - 2 blz.; 21 cm - ms.  
Zie: Publicatieboek H fol. 70 

28-11-1693 
Waerschouwinge. 
(Herhaling van het) verbod aan "voorkopers" of vreemdelingen om voor 
bepaalde tijdstippen eieren, boten en kaas op de markt te kopen. 
Bron: ac1.5055 (volgnr. 19) - 1 blz.; 23 cm obl. (drukker: Cornelis Dijvoort) 

30-03-1694 
Ordonnantie van de stadsexcijns op de wage binnen de stad Gouda. 
--- Herdrukt 1710. 
Bron: ac1.5055 (volgnr. 26) - 6 blz.; 21 cm (drukker: Johannes Endenburg) 
Trefwoord(en): [ waag accijnzen] 

24-07-1694 
Ordonnantie waernaer (bij provisie) ten behoeve van het 
Aelmoesseniershuys der stad Gouda sal verpacht ofte gecollecteert 
worden het recht van het mande- en sackgeld, waermede den turf ... sal 
opgedaen worden. 
Bron: ac1.5055 (volgnr. 29) - 11 blz.; 21 cm (drukker: Cornelis Dijvoort) 
Trefwoord(en): [ belastingen mandegeld zakgeld turf weeshuis] 

24-07-1694 
Lijste van het sack- en mandegeld ... Dat in 't swart staet uytgedruckt is 
voor den armen, ende ... rood ... is voor de sackdragers. 
Bron: ac1.5055 (volgnr. 30) - 1 blz.; 30 cm (drukker: Cornelis Dijvoort) 
Trefwoord(en): [ belastingen mandegeld zakgeld turf weeshuis zakkendragers] 

24-08-1699 
Lijste van het loon van de wijnslepers ... 
Bron: ac1.5055 (volgnr. 48) - 2 blz.; 21 cm  

28-06-1704 
Extract uit het Keurboek N fol. 46. Keuren op het rijden en sleepen door 
de stadt. 
Bron: ac1.5056 (volgnr. 14) - 3 blz.; 20 cm - ms.  

05-10-1709 
Renovatie van de keure, raeckende de voorkoopers van eyeren, kopjes-
boter en kaes. 
(Hernieuwing van het) verbod (uit 1693) aan "voorkopers" of vreemdelingen om 
voor bepaalde tijdstippen eieren, boten en kaas op de markt te kopen. 
Bron: ac1.5056 (volgnr. 31) - 4 blz.; 21 cm (drukker: Johannes Endenburg) 

16-10-1713 
Waerschouwinge. 
In verband met veeziekte onder rundvee zullen in oktober en november 1713 
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alleen "vette beesten" en geen melkvee of "magere beesten" op de markt 
worden toegelaten. 
Bron: ac1.5056 (volgnr. 40) - 1 blz.; 22 cm (drukker: Johannes Endenburg) 

13-02-1714 
Waerschouwinge. 
Verbod op het (ongecontroleerd) invoeren van vlees, huiden en vet van dode 
beesten. 
Bron: ac1.5056 (volgnr. 41) - 1 blz.; 34 cm (drukker: Johannes en Andries 
Endenburg) 

05-03-1717 
Keure. 
In verband met veeziekte onder rundvee zullen in 1717 alleen melkkoeien of 
"magere beesten" op de markt of binnen het rechtsgebied worden toegelaten, 
die voorzien zijn van een gezondheidscertificaat; voor vee van buiten het 
gewest is tevens een quarantainebewijs vereist. 
Bron: ac1.5056 (volgnr. 50) - 1 blz.; 31 cm (drukker: Johannes en Andries 
Endenburg) 

24-10-1719 
Keure rakende het houden van de varken-markt. 
Bron: ac1.5056 (volgnr. 59) - 1 blz.; 31 cm (drukker: Andries Endenburg) 

05-11-1736 
Lijste van het loon van de wijnslepers ... 
Bron: ac1.5057 (volgnr. 28) - 3 blz.; 21 cm  

26-03-1737 
Paerde-markt binnen de stad Gouda. 
Bekendmaking ter stimulering van de jaarlijkse paardenmarkt. 
Bron: ac1.5057 (volgnr. 31) - 1 blz.; 33 cm (drukker: Andries Endenburg) 

25-03-1738 
Paerde-markt binnen de stad Gouda. 
Bekendmaking ter stimulering van de jaarlijkse paardenmarkt. 
Bron: ac1.5057 (volgnr. 32) - 1 blz.; 34 cm (drukker: Andries Endenburg) 

03-04-1739 
Paerde-markt binnen de stad Gouda. 
Bekendmaking ter stimulering van de jaarlijkse paardenmarkt. 
Bron: ac1.5057 (volgnr. 36) - 1 blz.; 34 cm (drukker: Andries Endenburg) 

31-08-1740 
Renovatie van de keuren, rakende de voorkoopers van eyeren, boter en 
kaes. 
(Hernieuwing van het) verbod (uit 1693 en 1709) aan "voorkopers" of 
vreemdelingen om voor bepaalde tijdstippen eieren, boten en kaas op de markt 
te kopen. 
Bron: ac1.5057 (volgnr. 40) - 1 blz.; 32 cm (drukker: Andries Endenburg) 

19-09-1741 
Renovatie van de keuren, rakende de voorkoopers van eyeren, boter en 
kaes. 
(Hernieuwing van het) verbod (uit 1693 en 1709) aan "voorkopers" of 
vreemdelingen om voor bepaalde tijdstippen eieren, boten en kaas op de markt 
te kopen. 
Bron: ac1.5057 (volgnr. 44) - 3 blz.; 21 cm  

16-07-1748 
Waerschouwinge. 
Verbod om marktkooplui met boter of kaas buiten de stadspoorten op te 
wachten en te dwingen hun waren te verkopen. 
Bron: ac1.5057 (volgnr. 64) - 3 blz.; 21 cm (drukker: Andries Endenburg) 

13-10-1748 
Waarschouwinge. 
Verbod op het laten wegen van vette varkens tijdens de donderdagmarkt, tenzij 
aan de "inmaander" van de varkensmarkt het recht van het gasthuis is betaald. 
Bron: ac1.5057 (volgnr. 67) - 1 blz.; 15 cm  

1749 
Keure rakende het houden van de varken-markt. 
--- Ongedateerd. Vermoedelijk ongewijzigde herdruk van de verordening van 
24-10-1719. 
Bron: ac1.5057 (volgnr. 68) - 1 blz.; 29 cm (drukker: Andries Endenburgh) 
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14.4 -- Gilden en neringen 

16-02-1596 
Extract uit het kamerboek der stad Gouda. Ordonnantie ende keure op 't 
stuk van 't vlasch ende hennip heekelen, mitsgaders van andere 
handwerken, waeruyt eenig pericule van brande soude mogen komen. 
Bron: ac1.5053 (volgnr. 5) - 4 blz.; 21 cm  
Trefwoord(en): [ hekelen vlas hennep brandpreventie] 

ca. 1600 
Extract uyt keurboek der stad Gouda. Beroerende 't vlasch en 't kennip 
heekelen. 
Bron: ac1.5053 (volgnr. 5) - 3 blz.; 21 cm  
Trefwoord(en): [ hekelen vlas hennep milieu] 

16-05-1603 
Extract uyt keurboek der stad Gouda. 
Voorschriften inzake de plaatsen waar gehekeld mag worden. 
Bron: ac1.5053 (volgnr. 5) - 3 blz.; 21 cm  
Trefwoord(en): [ hekelen vlas hennep milieu] 

09-08-1603 
Extract uyt keurboek der stad Gouda. 
Nadere voorschriften inzake de plaatsen waar gehekeld mag worden. 
Bron: ac1.5053 (volgnr. 5) - 4 blz.; 21 cm  
Trefwoord(en): [ hekelen vlas hennep milieu] 

14-05-1616 
Schotse koolen. Brouwers. 
Verbod aan de brouwers om Schotse steenkool te gebruiken. 
Bron: ac1.5053 (volgnr. 21) - 2 blz.; 21 cm - ms.  

13-05-1628 
Boommakers. 
Bron: ac1.5053 (volgnr. 44) - 1 blz.; 21 cm - ms.  

05-08-1628 
Extract uyt keurboek der stad Gouda. 
Hernieuwde voorschriften inzake de plaatsen waar gehekeld mag worden. 
Bron: ac1.5053 (volgnr. 5) - 3 blz.; 21 cm  
Trefwoord(en): [ hekelen vlas hennep milieu] 

25-04-1634 
Extract uyt keurboek der stad Gouda. Poincten en articulen, waernaer die 
van de vlasneeringe binnen der Goude haer voortaen sullen hebben te 
reguleren. 
Met ampliatie, 12-06-1635. 
Bron: ac1.5053 (volgnr. 5) - 4 blz.; 21 cm  
Trefwoord(en): [ hekelen vlas hennep werkgelegenheid] 

22-12-1655 
Keuren ende ordonnantie voor de meestertimmerluyden en metselaars 
over het wercken van vijf schoften daeghs. 
--- Herdrukt 1710. 
Bron: ac1.5053 (volgnr. 69) - 8 blz.; 21 cm (drukker: Johannes Endenburg) 

22-12-1655 
Keure ende ordonnantie op het swingelwerck ende kamwerck. 
Verbod op het invoeren van afval van vlas om lonten te maken. 
Bron: ac1.5053 (volgnr. 70) - 7 blz.; 19 cm (drukker: Cornelis Dijvoort) 

05-02-1660 
Vreemde stoffen. 
Verbod op het (o.a. door Engelsen) venten met of publiek verkopen van 
geïmporteerde lakens. 
Bron: ac1.5054 (volgnr. 1) - 2 blz.; 21 cm - ms.  

05-02-1660 
Inbrengen van lakenen en manifactuuren. 
Verbod op het (o.a. door Engelsen) venten met of publiek verkopen van 
geïmporteerde lakens. 
--- Vrijwel identiek aan ac 1 inv.nr. 5054 vnr. 1. 
Bron: ac1.5054 (volgnr. 2) - 2 blz.; 21 cm - ms.  
Zie: Publicatieboek 2 G fol. 194 
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10-05-1664 
Ordre ende reglement op de koornmolenaers binnen de stadt Goude. 
Reglement voor de korenmolenaars binnen de stad. 
Bron: ac1.5054 (volgnr. 7) - 7 blz.; 21 cm (drukker: Cornelis Dijvoort) 
Origineel: ac1.0300 fol. 020-023 
Trefwoord(en): [ molenaars koren bakkers meel] 

08-11-1664 
Keuren ende ordonnantie op de backneringhe binnen de stadt Gouda. 
Verordening op het bakken van brood binnen de stad. 
Bron: ac1.5054 (volgnr. 10) - 14 blz.; 21 cm (drukker: Andries Endenburg) 
Origineel: ac1.0300 fol. 004-010 
Trefwoord(en): [ bakkers] 

25-04-1665 
Koek verkopen. 
Verbod op het venten met koekjes. 
--- Bevat ook een (fragment van een ?) verbod aan kramers op het laten 
spelen, dobbelen, enz. om koekjes, 1626 
Bron: ac1.5054 (volgnr. 13) - 3 blz.; 21 cm - ms.  

20-04-1666 
Keuren van 't wijden van voerluyden- en sleperspaarden. Ampliatie 
waarbij jagers hieronder begrepen zijn. 
Leden van het voerlieden- en slepersgilde (later ook: scheepsjagers) dienen 
vooruit te betalen voor het laten weiden van hun paarden. 
--- De ampliatie is van 29-09-1668 
Bron: ac1.5054 (volgnr. 24) - 3 blz.; 21 cm - ms.  

25-06-1674 
Ampliatie van de ordonnantie, geëmaneert op 't stuck van de 
lijndraayerije, dienende tot voorkominge van eenige fauten, eenigen tijt 
herwaerts ingekropen in de lontmaeckerije binnen de stadt Goude. 
Bron: ac1.5054 (volgnr. 37) - 1 blz.; 34 cm (drukker: Cornelis Dijvoort) 

05-11-1675 
Alzoo onaengesien tot diversche malen, ende noch onlanghs op den 23. 
april laetstleden, seer salutaire resolutiën bij de ... magistraet zijn 
gearresteert tot maintenu van de kleyngarenspinderije ... 

Bron: ac1.5054 (volgnr. 54) - 1 blz.; 31 cm (drukker: Cornelis Dijvoort) 
Trefwoord(en): [ garenspinnerij] 

17-09-1680 
Keure jegens het vermengen van vlassesnuyten met hennippesnuyt. 
Bron: ac1.5053 (volgnr. 5) - 2 blz.; 21 cm  
Trefwoord(en): [ hekelen vlas hennep warenkeuring] 

17-09-1680 
Keure jegens het vermengen van vlassesnuyten met hennippesnuyt. 
Bron: ac1.5054 (volgnr. 68) - 1 blz.; 31 cm (drukker: Cornelis Dijvoort) 
Trefwoord(en): [ hekelen vlas hennep warenkeuring] 

15-09-1682 
Nader ampliatie op de keure van den 5. november anno 1675 op de 
kleyngarespinderije geëmaneert. 
Bron: ac1.5054 (volgnr. 74) - 1 blz.; 31 cm (drukker: Cornelis Dijvoort) 
Trefwoord(en): [ garenspinnerij] 

10-09-1683 
Ordre ofte reglement waernaer den commissaris ofte toesiender van de 
turfdragers, alsmede de turfdragers, haer sullen hebben te reguleren. 
--- Enig tekstverlies door slijtage. 
Bron: ac1.5054 (volgnr. 78) - 1 blz.; 40 cm (drukker: Cornelis Dijvoort) 

30-09-1684 
Keure ende ordonnantie van de vleeshouwerije, met alle appendentie 
ende dependentie van dien, binnen de stad Gouda. 
--- Herdrukt 1721. 
Bron: ac1.5054 (volgnr. 80) - 32 blz.; 21 cm (drukker: Andries Endenburg) 
Trefwoord(en): [ slagers vlees] 

30-09-1684 
Keure ende ordonnantie van de vleeshouwerije, met alle appendentie 
ende dependentie van dien, binnen de stad Gouda. 
--- Herdrukt 1750. 
Bron: ac1.5057 (volgnr. 53) - 32 blz.; 21 cm (drukker: Andries Endenburg) 
Trefwoord(en): [ slagers vlees] 
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23-09-1688 
Waarschouwing inkomen van pijpaarde. 
Bekendmaking dat het invoeren van pijpaarde, met uitzondering van "sterck 
aarde", uitsluitend is toegestaan aan Jan Frans de Groen, koopman en 
Rijnschipper. 
Bron: ac1.5054 (volgnr. 88) - 2 blz.; 21 cm - ms.  
Zie: Publicatieboek H fol. 48v 

25-11-1688 
Verbodt van geen broodt, blom ofte meel van buyten de stadt te brengen 
binnen deselve. 
Geldt tevens voor de jurisdictie van een kwart mijl rond de stad. 
--- Herhaling van het verbod van 9 april 1680. 
Bron: ac1.5054 (volgnr. 89) - 1 blz.; 34 cm (drukker: Cornelis Dijvoort) 
Origineel: ac1.0300 fol. 019 

14-12-1688 
Extract uyt het camerboek der stad Gouda. 
Uitbreiding van de verordening op het gemaal met enkele bepalingen, o.a. over 
het maalloon. 
--- Herdrukt 1747. 
Bron: ac1.5054 (volgnr. 90) - 1 blz.; 21 cm  
Origineel: ac1.0300 fol. 024r 
Trefwoord(en): [ molenaars bakkers] 

02-06-1696 
Keuren ende ordonnantie tegens het timmeren en doen van neeringen 
binnen 't quartier mijls buyten de stad Gouda. 
Bron: ac1.5055 (volgnr. 37) - 10 blz.; 21 cm (drukker: Cornelis Dijvoort) 

11-04-1697 
Waerschouwinge. 
Verbod om nuchtere kalveren te slachten of (geslacht of toebereid) te koop aan 
te bieden, zowel vanwege belastingontduiking als uit oogpunt van 
volksgezondheid. 
Bron: ac1.5055 (volgnr. 39) - 1 blz.; 30 cm (drukker: Cornelis Dijvoort) 

25-03-1698 
Waerschouwinge. 

Verbod om nuchtere kalveren te slachten of (geslacht of toebereid) te koop aan 
te bieden, tenzij - conform de voorschriften - via de gepriviligieerde stadsvilders, 
zowel vanwege belastingontduiking, prijsbeleid als uit oogpunt van 
volksgezondheid. 
Bron: ac1.5055 (volgnr. 41) - 1 blz.; 30 cm (drukker: Cornelis Dijvoort) 

25-07-1699 
Keure tegens het opmaken van hennepponden als vlasponden ende het 
verkopen van dien. 
Bron: ac1.5053 (volgnr. 5) - 3 blz.; 21 cm  
Trefwoord(en): [ hekelen vlas hennep warenkeuring] 

25-07-1699 
Keure tegens het opmaken van hennepponden als vlasponden ende het 
verkopen van dien. 
--- Identiek aan ac1.5053 vnr. 5 
Bron: ac1.5055 (volgnr. 47) - 1 blz.; 35 cm  
Trefwoord(en): [ hekelen vlas hennep warenkeuring] 

27-06-1702 
Keure en ordonnantie op de hoedemakersknechts ... 
Bron: ac1.5056 (volgnr. 8) - 1 blz.; 38 cm (drukker: Johannes Endenburg) 

09-08-1703 
Acte van admissie voor de kleynbiertappers. 
Formulier voor een vergunning. 
Bron: ac1.5056 (volgnr. 12) - 1 blz.; 22 cm (drukker: Andries Endenburg) 
Trefwoord(en): [ bier] 

13-09-1704 
Keure ende ordonnantie op 't stuck van 't goud- en zilversmeeden ... 
--- Herdrukt 1725. 
Bron: ac1.5056 (volgnr. 17) - 8 blz.; 21 cm (drukker: Andries Endenburg) 

17-03-1705 
Ampliatie van de keure ende ordonnantie op 't stuck van 't goud- en 
zilver-smeeden ... 
Bron: ac1.5056 (volgnr. 21) - 8 blz.; 21 cm (drukker: Andries Endenburg) 
Trefwoord(en): [ goudsmeden zilversmeden] 
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04-09-1705 
Reglement voor keur-meesters en andere steen-backers, plaetsende 
onder het ressort van de verpagtinge der stad Gouda. 
Ter uitvoering van gewestelijke voorschriften; betreft vooral de benoeming van 
keurmeesters en de uitoefening van de (kwaliteits)controle. 
Bron: ac1.5056 (volgnr. 23) - 8 blz.; 21 cm (drukker: Andries Endenburg) 

1707 
Alle keure op 't stuk van 't vlas- en kenniphekelen, sooals deselve bij de 
heeren van de magistraet der stad Gouda sedert den jare 1596 tot het jaer 
1707 sijn gearresteert. 
--- Bevat alleen stukken tot 1699. 
Bron: ac1.5053 (volgnr. 5) - 28 blz.; 21 cm (convoluut) (drukker: Johannes 
Endenburg) 
Trefwoord(en): [ hekelen vlas hennep] 

08-12-1708 
Keure ende ordonnantie op de seepsiederije binnen de stad Gouda. 
Bron: ac1.5056 (volgnr. 30) - 7 blz.; 21 cm (drukker: Johannes Endenburg) 
Trefwoord(en): [ zeepzieders] 

16-07-1712 
Ordre en reglement voor de potte-backers, tot voorkominge van brand, 
omme gevoegt te werden achter hun gilde-brief. 
Bron: ac1.5056 (volgnr. 37) - 7 blz.; 21 cm (drukker: Johannes Endenburg) 
Origineel: ac1.0300 fol. 315-318 
Trefwoord(en): [ brand brandweer pottenbakkers] 

18-02-1716 
Keure ende ordonnantie tot voorkominge van brand in de grutterijen 
binnen de stad Gouda. 
Betreft de brandgevaarlijke eesten (drooginrichtingen voor graan e.d.). 
Bron: ac1.5055 (volgnr. 36) - 4 blz.; 21 cm (drukker: Andries Endenburg) 
Origineel: ac1.0300 fol. 318a-c 
Trefwoord(en): [ brand brandweer] 

17-04-1719 
Extract uyt het kamerboek der stad Gouda. Ordre op de molenaars en 

menders van wagens en laden en rijden door de stad. 
Bron: ac1.5056 (volgnr. 58) - 2 blz.; 21 cm - ms.  

12-10-1726 
Ampliatie van de gilde-brief van het schoenmakers- en looyers-gilde ... 
Bron: ac1.5056 (volgnr. 66) - 4 blz.; 21 cm (drukker: Andries Endenburg) 

01-02-1727 
Reglement voor de branders of ruw-stookers ... 
Bron: ac1.5056 (volgnr. 67) - 6 blz.; 21 cm (drukker: Andries Endenburg) 

26-08-1727 
Acte van admissie tot het doen van uitdragerije. 
Formulier voor een vergunning, met een uittreksel uit de verordening op het 
slaggeld. 
Bron: ac1.5056 (volgnr. 69) - 1 blz.; 30 cm (drukker: Johannes van der Klos) 
Trefwoord(en): [ uitdragers] 

14-10-1727 
Extract uyt het kamer-boek der stad Gouda. 
Waarschuwing aan de bestuurders van de gilden van de timmerlieden en 
metselaars om streng de hand te houden aan het verbod om buiten de stad te 
bouwen (zonder toestemming). 
--- Verwijst naar ac1.5055 vnr. 37 (02-06-1696). 
Bron: ac1.5056 (volgnr. 70) - 4 blz.; 21 cm  

17-02-1733 
Waarschouwinge tegens ingebraghte verrotte kennip. 
Bron: ac1.5057 (volgnr. 11) - 4 blz.; 21 cm (drukker: Andries Endenburg) 
Trefwoord(en): [ hennep] 

23-07-1733 
Waerschouwinge, tegens het inbrengen van natte bedurve kennip, en om 
de hespels op haer behoorlijke groote te maecken. 
Bron: ac1.5057 (volgnr. 12) - 4 blz.; 21 cm (drukker: Andries Endenburg) 
Trefwoord(en): [ hennep] 



GOUDA                                                  rechtsbronnen                                                                           36 

 

 

20-01-1734 
Reglement op de uytdragerije binnen de stad Gouda. 
Bron: ac1.5057 (volgnr. 15) - 1 blz.; 31 cm (drukker: Andries Endenburg) 
Trefwoord(en): [ uitdragers] 

20-01-1734 
Acte van admissie tot het doen van uitdragerije. 
Formulier voor een vergunning, met een uittreksel uit de verordening op het 
slaggeld. 
Bron: ac1.5057 (volgnr. 16) - 1 blz.; 32 cm (drukker: Andries Endenburg) 
Trefwoord(en): [ uitdragers] 

16-06-1736 
Ampliatie van de ordre en reglement voor de pottebakkers, tot 
voorkoming van brand. 
Bron: ac1.5057 (volgnr. 27) - 4 blz.; 21 cm  
Origineel: ac1.0300 fol. 341-342 
Trefwoord(en): [ pottenbakkers] 

16-04-1740 
Publicatie 
Bekendmaking dat de leden van het pijpmakersgilde hun fijn en mindere 
soorten pijpen aan weerskanten van de hiel mogen merken met het 
stadswapen en daarboven een letter S, in navolging van het octrooi van de 
Staten van Holland van 26-11-1739, dat alleen geldt voor fijne porseleinen 
pijpen. 
Bron: ac1.5057 (volgnr. 39) - 1 blz.; 29 cm (drukker: Andries Endenburg) 

08-12-1744 
Ampliatie van het tweede articul van de keure van de vleeshouwerije. 
--- "Extract uit het camer-boek der stad Gouda." 
Bron: ac1.5057 (volgnr. 54) - 2 blz.; 21 cm  
Trefwoord(en): [ slagers vlees] 

08-12-1744 
Ampliatie van het tweede articul van de keure van de vleeshouwerije. 
--- "Extract uit het camer-boek der stad Gouda." Tekst identiek aan vnr. 54, 
maar iets andere typografie. 

Bron: ac1.5057 (volgnr. 55) - 2 blz.; 21 cm  
Trefwoord(en): [ slagers vlees] 

10-10-1747 
Appoinctement gestelt op de requeste door het broodbakkersgilde en het 
schriftelijk berigt van de respective molenaers. 
Voorschriften voor de bakkers en molenaars ter aanvulling op de bestaande 
voorschriften op het bakken en malen. 
Bron: ac1.5054 (volgnr. 90) - 3 blz.; 21 cm  
Origineel: ac1.0300 fol. 024v-025 

14-10-1747 
Extract uyt het camerboek der stad Gouda. 
Benoeming van keurmeesters namens de bakkers, molenaars en korenkopers 
om eventuele geschillen in verband met het malen van graan te beslechten. 
Bron: ac1.5054 (volgnr. 90) - 1 blz.; 21 cm  
Origineel: ac1.0300 fol. 026 

07-12-1748 
Uitbreiding van de beschikking van 10-10-1747 op het verzoekschrift van het 
broodbakkersgilde, betreffende het wegen en meten van meel en graan, en de 
controle daarop. 
--- Zie ook ac1.5054 vnr 90. 
Bron: ac1.5057 (volgnr. 66) - 4 blz.; 21 cm  
Zie: Requestboek O fol. 197v 
Origineel: ac1.0300 fol. 027-028 

05-08-1749 
Keure. 
Verordening tot instandhouding van het lijndraaiersgilde en gericht tegen de 
invoer van garens. 
Bron: ac1.5057 (volgnr. 71) - 1 blz.; 33 cm (drukker: Andries Endenburg) 

     
14.5 -- Arbeid 

13-10-1668 
Waarschouwing aan de werkbazen. 
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Verbod op het mishandelen van knechten en leerlingen door werkgevers. 
Bron: ac1.5054 (volgnr. 25) - 2 blz.; 20 cm - ms.  
Zie: Publicatieboek G fol. 231v 

     
14.6 -- Prijzen (prijsbeheersing, prijsbeleid) 

11-04-1697 
Waerschouwinge. 
Verbod om nuchtere kalveren te slachten of (geslacht of toebereid) te koop aan 
te bieden, zowel vanwege belastingontduiking als uit oogpunt van 
volksgezondheid. 
Bron: ac1.5055 (volgnr. 39) - 1 blz.; 30 cm (drukker: Cornelis Dijvoort) 

25-03-1698 
Waerschouwinge. 
Verbod om nuchtere kalveren te slachten of (geslacht of toebereid) te koop aan 
te bieden, tenzij - conform de voorschriften - via de gepriviligieerde stadsvilders, 
zowel vanwege belastingontduiking, prijsbeleid als uit oogpunt van 
volksgezondheid. 
Bron: ac1.5055 (volgnr. 41) - 1 blz.; 30 cm (drukker: Cornelis Dijvoort) 

     
14.7 -- Veilingen, openbare verkopingen (roerende 
goederen) 

26-08-1727 
Ordonnantie en conditiën waerna de heeren kerkmeesteren van Janskerk 
... zullen verpagten het slag-gelt van alle huysraet, inboedel, etc. 
Met een uittreksel uit de voorwaarden voor verpachting, 17-08-1757. 
--- Herdrukt 1757. 
Bron: ac1.5056 (volgnr. 68) - 17 blz.; 21 cm (drukker: Johannes Outhuyse) 
Trefwoord(en): [ slaggeld veiling vendu] 

26-08-1727 
Acte van admissie tot het doen van uitdragerije. 
Formulier voor een vergunning, met een uittreksel uit de verordening op het 

slaggeld. 
Bron: ac1.5056 (volgnr. 69) - 1 blz.; 30 cm (drukker: Johannes van der Klos) 
Trefwoord(en): [ uitdragers] 

20-01-1734 
Acte van admissie tot het doen van uitdragerije. 
Formulier voor een vergunning, met een uittreksel uit de verordening op het 
slaggeld. 
Bron: ac1.5057 (volgnr. 16) - 1 blz.; 32 cm (drukker: Andries Endenburg) 
Trefwoord(en): [ uitdragers] 

     
15 -- Scheepvaart; overig vervoer 

Zie ook: 14.1 (tolrechten, brug- en sluisgelden) en 14.3 (marktwezen, o.a. 
kruien en vrachten dragen) 
Trefwoord(en): [ verkeer] 

19-12-1590 
Remonstrantie aen sijne excellentie mijn heere den stadthouder ende 
capiteyn generael over Hollant ende aen de heeren edelen mitsgaders 
borgemeesters, schepenen, raden ende vroedschappen van de steden 
van denselven lande. 
Memorie van de stadsbesturen van Dordrecht, Gouda en Haarlem aan de 
stadhouder, ridderschap en stadsbesturen van Holland (Staten van Holland) 
om de bestaande "gecostumeerde binnenvaart" (voorgeschreven vaarroute van 
Dordrecht via Gouda en Haarlem naar Amsterdam, met stapel te Dordrecht en 
tolheffing te Gouda en Haarlem) te handhaven - conform de toestand aan het 
begin van de oorlog - tegen alle aantasting door met name Rotterdam, maar 
ook Delft en Leiden sinds ca. 1588 gedaan, en zo nodig deze kwestie spoedig 
door onpartijdige rechters te laten beslissen. 
--- Met name gericht tegen de verlaten in de Hildam (in de landscheiding tussen 
Rijnland en Schieland), de Billerdam (tussen Rijnland en Amstelland) en het 
transport over de Heiligeweg naar Amsterdam. 
Bron: ac1.5053 (volgnr. 1) - 28 blz.; 21 cm  
Zie: Kamerboek 1591 fol. 22v 
Origineel: ac1.0300 fol. 226-239 en 240-253 (andere druk) 
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Trefwoord(en): [ scheepvaart gecostumeerde binnenvaart tol Rotterdam 
(conflict met -)] 

12-11-1606 
Bolwerk buiten Potterspoort. 
Instructie voor de portier van de Potterspoort om schippers die hun schepen 
daar aanleggen te beboeten. 
Bron: ac1.5053 (volgnr. 6) - 2 blz.; 21 cm - ms.  

14-05-1616 
Wagenaersjongens. 
Voorschriften voor de toelating van ten hoogste vier jongens bij het 
Rotterdamse respectievelijk Utrechtse wagenveer. 
Bron: ac1.5053 (volgnr. 22) - 2 blz.; 21 cm - ms.  

26-06-1640 
Ordonnantie van het Utrechtse wagenveer der stad Gouda. 
Met verhoging van het vrachtloon, 04-06-1671. 
Bron: ac1.5053 (volgnr. 51) - 8 blz.; 21 cm (drukker: Johannes en Andries 
Endenburg) 

25-05-1655 
Keuren ende ordonnantie op het wageveer van dese stadt naer de stadt 
van Rotterdam. 
Bron: ac1.5053 (volgnr. 67) - 16 blz.; 20 cm (drukker: Cornelis Dijvoort) 

04-01-1656 
Reglement of ordre op de binneschuyt varende op Rotterdam. 
Bron: ac1.5053 (volgnr. 71) - 3 blz.; 21 cm - ms.  
Zie: Ordonnantieboek Y fol. 147 

06-04-1658 
Ordonnantie van de gabelle en van het vrachtloon, gestelt op de schuyten 
en reysende luyden de nieuwe treckvaert tusschen Amsterdam en Gouda 
gebruyckende, gemaeckt in krachte van octroy van ... 
Bron: ac1.5053 (volgnr. 72) - 13 blz.; 21 cm  

13-11-1659 
Commissaris van de Rotterdamsche binneschuit. 
Bron: ac1.5053 (volgnr. 74) - 2 blz.; 20 cm - ms.  
Zie: Ordonnantieboek Y fol. 164 

12-05-1666 
Ordre ende reglement in 't toekomende t'observeren bij diegenen 
dewelcke haer als jagers laten gebruycken op 't Jaeghpadt tusschen de 
steden Amsterdam ende Gouda. 
--- Herdrukt 1710. 
Bron: ac1.5054 (volgnr. 14) - 6 blz.; 21 cm (drukker: Johannes Endenburg) 

04-04-1667 
Ordonnantie, gemaeckt bij mijn ed. heeren burgermeesteren ende 
regeerders der stad Dordrecht, mitsgaders de ed. heeren burgermeesters 
ende regeerders der stad Gouda, waernaer de voerluyden, berijdende het 
veer tusschen beyde de voornoemde steden, hun preçize zullen hebben 
te reguleren. 
Bron: ac1.5054 (volgnr. 16) - 16 blz.; 21 cm (drukker: Johannes Endenburg) 
Trefwoord(en): [ wagenveer] 

05-07-1668 
Lijste van de vracht der stuckgoederen, gevoert werdende door de 
jaagschuyten tusschen Amsterdam ende Gouda. 
Bron: ac1.5053 (volgnr. 72) - 8 blz.; 21 cm  

05-07-1668 
Lijste gearresteert bij de heeren gecommitteerde van Amsterdam en 
Gouda, ... nopende de vracht die van de stuckgoederen ... betaelt moet 
werden. 
--- Onderdeel van de in 1725 als convoluut gedrukte "Ordonnantie van de 
gabelle en van het vrachtloon, gestelt op de schuyten ..." (zie ac1.5053 volgnr. 
72) 
Bron: ac1.5054 (volgnr. 20) - 5 blz.; 21 cm  

14-07-1668 
Waerschouwinge. 
Verbod aan de burgers en inwoners van Gouda om - ten nadele van de 
veerdienst op Amsterdam - te voet naar Boskoop, Bodegraven of 
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Zwammerdam te reizen en vandaar met een andere trekschuit naar 
Amsterdam. 
Bron: ac1.5054 (volgnr. 21) - 1 blz.; 27 cm (drukker: Cornelis Dijvoort) 

21-08-1670 
Nader ordre ende reglement op 't betalen van de foyen van de jagers. 
Waarschuwing om strikt conform de gestelde regels het jaagloon (de "foy") te 
betalen aan de scheepsjagers, die werken langs het jaagpad tot aan de 
Gouwsluis. Goudse jagers krijgen het dubbele van vreemde jagers. 
Bron: ac1.5054 (volgnr. 31) - 1 blz.; 30 cm (drukker: Cornelis Dijvoort) 

08-09-1682 
Ordonnantie op het wageveer tusschen de steden Goude ende Rotterdam. 
--- Herdrukt 1728. 
Bron: ac1.5054 (volgnr. 73) - 16 blz.; 21 cm (drukker: Andries Endenburg) 

15-10-1689 
Ordonnantie ende reglement waernaer de ijckerschippers, varende van 
Amsterdam op Gouda ende vice versa van Gouda op Amsterdam, haer 
precise sullen hebben te reguleren. 
Met "Lijste van de vrachtloonen van de ijckerschepen ..." 
--- Geratificeerd door burgemeesters en regeerders van Amsterdam, 11-09-
1690; gedrukt 1691. 
Bron: ac1.5054 (volgnr. 92) - 16 blz.; 21 cm (drukker: Cornelis Dijvoort) 

15-10-1689 
Ordonnantie ende reglement waernaer de ijckerschippers, varende van 
Amsterdam op Gouda ende vice versa van Gouda op Amsterdam, haer 
precise sullen hebben te reguleren. 
Met "Reglement gemaeckt bij ... burgermeesteren ende regeerders der stad 
Gouda, waerna de ijckerschippers der voorsz. stad, varende op Amsterdam, 
haer sullen hebben te gedragen", 08-12-1693. 
--- De ordonnantie is geratificeerd door burgemeesters en regeerders van 
Amsterdam, 11-09-1690; identiek aan ac1.5054 vnr. 92 Herdrukt 1725. 
Bron: ac1.5055 (volgnr. 23) - 18 blz.; 21 cm (drukker: Andries Endenburg) 

15-10-1689 
Lijste van de vrachtloonen van de ijckerschepen, varende tusschen ... 
Amsterdam ende Gouda. 

--- Herdrukt 1725; geratificeerd door burgemeesters en regeerders van 
Amsterdam, 11-09-1690; identiek aan ac1.5054 vnr. 92 (blz. 19-23). 
Bron: ac1.5055 (volgnr. 24) - 13 blz.; 21 cm (drukker: Andries Endenburg) 

24-10-1692 
Ordonnantie gemaeckt uyt kracht van 't octroy ... nopende de gabelle der 
passanten en reysende luyden ... de nieuwe trekvaert of trekpad tusschen 
... (Amsterdam en Gouda) gebruyckende van ... 
--- O.a. de tol bij het hek te Boskoop 
Bron: ac1.5055 (volgnr. 11) - 1 blz.; 45 cm (Amsterdam, drukker: Pieter 
Rotterdam) 

11-11-1693 
Lijste van de vrachtloonen der goederen en koopmanschappen, die 
gevoert sullen worden bij de beurtschepen, varende tusschen ... Gouda, 
Middelburg, Vlissingen ende ter Veere. 
Tarieflijst. 
--- Herdrukt 1725; blz. 19-23 van een andere verordening. 
Bron: ac1.5055 (volgnr. 18) - 7 blz.; 21 cm (drukker: Andries Endenburg) 
Origineel: ac1.0300 fol. 116-117 

08-12-1693 
Reglement waerna de commissaris van de ijckerschippers, varende 
tusschen ... Amsterdam en Gouda zig zal hebben te gedragen. 
Met "Lijste van de vrachtloonen van de ijckerschepen ..." 
--- Herdrukt 1725. 
Bron: ac1.5055 (volgnr. 20) - 8 blz.; 21 cm (drukker: Andries Endenburg) 

08-12-1693 
Ordonnantie ende reglement voor de veerschippers van de stad Gouda op 
Antwerpen. 
--- Herdrukt 1725. 
Bron: ac1.5055 (volgnr. 21) - 12 blz.; 21 cm (drukker: Andries Endenburg) 
Origineel: ac1.0300 fol. 168-172 
Trefwoord(en): [ beurtschippers] 

08-12-1693 
Ordonnantie ende reglement voor den commissaris over de 
beurtschippers op ... Walcheren in Zeeland, mitsgaders voor de 
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beurtschippers hetselve veer bevarende. 
--- Herdrukt 1725. 
Bron: ac1.5055 (volgnr. 22) - 16 blz.; 21 cm (drukker: Andries Endenburg) 
Origineel: ac1.0300 fol. 108-114 

05-09-1696 
Extract uyt 't camerboek der stad Gouda. 
Voorschrift betreffende het beperkt gebruiken van stro door de schippers 
tussen Amsterdam en Gouda. 
Bron: ac1.5053 (volgnr. 72) - 1 blz.; 21 cm  

06-09-1696 
Extract uyt 't camerboeck der stad Gouda. 
Voorschrift betreffende het registreren van de te vervoeren goederen door de 
commissaris van de Amsterdamse jaagschuiten. 
Bron: ac1.5053 (volgnr. 72) - 1 blz.; 21 cm  

22-06-1697 
Waarschouwinge ende keure tegens de moetwil der matrosen en 
soldaten. 
Vastgesteld door het stadsbestuur van Gouda. 
--- Hernieuwd 09-03-1701 
Bron: ac1.5053 (volgnr. 72) - 3 blz.; 21 cm  

02-07-1697 
Waarschouwinge tegens de moetwilligheyd der matroosen en soldaten, 
gemaeckt bij de ed. achtb. heeren burgermeesteren ende regeerders der 
stad Amsterdam. 
Bron: ac1.5053 (volgnr. 72) - 3 blz.; 21 cm  

04-05-1705 
Ordonnantie waernaer de schuytevoerders, varende van der Goude op 
Bodegraven ende wederom ... haer precise zullen hebben te reguleren. 
Bron: ac1.5056 (volgnr. 22) - 4 blz.; 21 cm  
Trefwoord(en): [ beurtvaart] 

01-02-1706 
Lijste van de vragt-loonen, waerna de voerluyden, rijdende van Gouda op 
de volgende steden, sig sullen moeten reguleeren. 

Betreft Amsterdam, Delft, 's-Gravenhage, Haarlem, Leiden, Oudewater en 
Schoonhoven. 
--- Herdrukt 1732. 
Bron: ac1.5056 (volgnr. 24) - 3 blz.; 21 cm (drukker: Andries Endenburg) 

28-02-1708 
Lijste van de vracht-loonen der goederen en koopmanschappen die 
gevoert worden tusschen de steden Gouda en Utrecht. 
Bron: ac1.5056 (volgnr. 27) - 4 blz.; 21 cm (drukker: Johannes Endenburg) 

24-10-1710 
Waerschouwinge ende keure tegens de moet-wil der matrosen en 
soldaten in de jaeg-schuyten. 
Bron: ac1.5056 (volgnr. 34) - 4 blz.; 21 cm  

23-10-1714 
Ordonnantie gemaeckt uyt kragte van het octroy ... nopende de gabellen 
der passanten en reysende luyden ... de nieuwe trek-vaert of trek-pad 
tusschen ... (Amsterdam en Gouda) gebruyckende ... 
--- O.a. de tol bij het hek te Boskoop 
Bron: ac1.5056 (volgnr. 43) - 1 blz.; 48 cm (drukker: Johannes en Andries 
Endenburg) 

24-06-1718 
Ampliatie van de ordonnantie, gemaekt bij de heeren burgermeesteren en 
regeerders der steden Dordrecht en Gouda, waerna de voerluyden, 
berijdende het veer tusschen de voornoemde steden, zig voor het 
toekomende sullen hebben te reguleren. 
Bron: ac1.5056 (volgnr. 55) - 4 blz.; 21 cm (drukker: Johannes en Andries 
Endenburg) 
Trefwoord(en): [ wagenveer] 

17-04-1719 
Extract uyt het kamerboek der stad Gouda. Ordre op de molenaars en 
menders van wagens en laden en rijden door de stad. 
Bron: ac1.5056 (volgnr. 58) - 2 blz.; 21 cm - ms.  

09-09-1723 
Extract uyt de resolutiën van de heeren commissarissen van het Jaagpadt 
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tusschen de steden Amsterdam en Gouda ... 
Betreft vrijstelling van tol voor turfschippers in bepaalde gevallen. 
Bron: ac1.5056 (volgnr. 62) - 1 blz.; 25 cm (drukker: Andries Endenburg) 
Trefwoord(en): [ jaagpad] 

1725 
Ordonnantie van de gabelle en van het vrachtloon, gestelt op de schuyten 
en reysende luyden de nieuwe treckvaert tusschen Amsterdam en Gouda 
gebruyckende, gemaeckt in krachte van octroy van ... 
Bron: ac1.5053 (volgnr. 72) - 29 blz.; 21 cm (convoluut) (drukker: Andries 
Endenburg) 

29-06-1725 
Ampliatie van de ordonnantie op de gabelle van 't Jaegpadt tusschen de 
steden Amsterdam en Gouda. 
Bron: ac1.5056 (volgnr. 64) - 1 blz.; 40 cm (drukker: Andries Endenburg) 

12-03-1726 
Ordre ende reglement in 't toekomende t'observeren bij diegenen 
dewelcke haer als jagers laten gebruycken op 't Jaegpadt tusschen de 
steden Amsterdam ende Gouda. 
Bron: ac1.5056 (volgnr. 65) - 7 blz.; 21 cm (drukker: Andries Endenburg) 

03-09-1728 
Extract uyt de resolutiën van de heeren commissarissen van het 
Jaeghpadt tussen de steden Amsterdam en Gouda ... 
Betreft het beschikbaar stellen van kussens door de knechten. 
Bron: ac1.5056 (volgnr. 73) - 1 blz.; 23 cm (drukker: Andries Endenburg) 

19-01-1729 
Lijste van salaris voor de overvaerders op den IJssel, ten tijde van beslote 
water. 
Betreft de tarieven (ter compensatie van de veerschippers) voor het passeren 
van de dichtgevroren IJssel. 
Bron: ac1.5056 (volgnr. 74) - 1 blz.; 21 cm (drukker: Andries Endenburg) 

14-02-1729 
Ampliatie van de lijste van de vracht-loonen van de ijckerschepen, 

varende tusschen ... Amsterdam ende Gouda. 
Bron: ac1.5056 (volgnr. 75) - 1 blz.; 21 cm  

05-03-1729 
Ampliatie van de instructie van den commissaris van het ijckker-veer. 
Betreft het beurtveer tussen Amsterdam en Gouda. 
Bron: ac1.5056 (volgnr. 76) - 2 blz.; 21 cm  

17-10-1729 
Ordre ende reglement voor de jagers en haer knechts op het Jaegpad 
buyten de stad Gouda. 
Bron: ac1.5056 (volgnr. 79) - 1 blz.; 42 cm (drukker: Andries Endenburg) 

1730 
Conditiën en voorwaerden waernae de heeren commissarissen van het 
Jaeghpadt tusschen de steden Amsterdam en Gouda, van meeningh sijn 
te verpaghten de gabellen, die in de ordinaris trekschuyten ... door de 
passagiers werden betaelt ... 
--- Bevat een tarieflijst. 
Bron: ac1.5057 (volgnr. 1) - 7 blz.; 21 cm (drukker: Andries Endenburg) 

14-06-1731 
Lijste van de vragt-lonen, gestelt op de goederen, gevoert werdende met 
de schuyten, varende tusschen de steden Gouda en Schoonhoven. 
Bron: ac1.5057 (volgnr. 6) - 8 blz.; 21 cm (drukker: Andries Endenburg) 

14-05-1732 
Ordonnantie van het heck, staende op het Amsterdamse rijpadt. 
--- Betreft de tol bij het hek te Boskoop. 
Bron: ac1.5057 (volgnr. 8) - 1 blz.; 28 cm (drukker: Andries Endenburg) 

26-01-1733 
Ordonnantie waernae den veerman van het veer binnen Capelle op den 
IJssel aen de Nieuwe Herbergh, sigh sal hebben te reguleeren. 
Bron: ac1.5057 (volgnr. 10) - 1 blz.; 46 cm (drukker: Andries Endenburgh) 

31-08-1733 
Lijste van de vragtloonen, voor de schipper, varende van Gouda op 's 
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Gravenhage ... 
Bron: ac1.5057 (volgnr. 13) - 3 blz.; 21 cm  

12-07-1734 
Extract uit het kamer-boek der stad Gouda. 
Verbod aan de knechten van herbergiers om met gehuurde wagens en rijtuigen 
vracht en passagiers te vervoeren in strijd met het reglement op het verhuren 
van paarden, wagens, enz. van 01-12-1731. 
Bron: ac1.5057 (volgnr. 20) - 2 blz.; 21 cm  

15-10-1734 
Ampliatie van de ordonnantie op de trekvaart tusschen Amsterdam en 
Gouda. 
Bron: ac1.5057 (volgnr. 23) - 1 blz.; 45 cm (drukker: Andries Endenburgh) 

06-11-1734 
Ordonnantie wegens 't betalen der gabellen, van de trek-vaert tusschen 
de steden Amsterdam en Gouda. 
Bron: ac1.5057 (volgnr. 24) - 13 blz.; 21 cm (drukker: Andries Endenburg) 

14-03-1735 
Verpaghtingh van de gabellen, van de straetwegh tussen Gouda en 
Rotterdam. 
Bekendmaking. 
Bron: ac1.5057 (volgnr. 25) - 1 blz.; 22 cm  

04-02-1737 
Reglement van de vragt-, kruy- en sleep-loonen, tussen de slepers deser 
stad, en de voerluyden, kruyers, en slepers van Stolwijkker-sluys. 
Bron: ac1.5057 (volgnr. 30) - 3 blz.; 21 cm  
Trefwoord(en): [ Stolwijkersluis] 

08-03-1738 
Extract uyt de resolutiën van de heeren commissarissen van het 
Jaeghpad, tusschen de steden Amsterdam en Gouda. 
Betreft de tarieven voor passagiersvervoer. 
Bron: ac1.5057 (volgnr. 34) - 2 blz.; 21 cm  

30-12-1738 
Lijste van de vragt-loonen der goederen, die gevoert worden door de 
ordinaris beurt-schippers, varende van ... Gouda op Saendam ... 
Tarieflijst voor beurtschippers op Zaandam. 
Bron: ac1.5057 (volgnr. 35) - 4 blz.; 21 cm  
Origineel: ac1.0300 fol. 199-200 

20-04-1739 
Waerschouwinge. 
Verbod om na 19.30 uur goederen, pakjes en brievenbij de commissaris van 
het Amsterdamse veer te bezorgen. 
Bron: ac1.5057 (volgnr. 37) - 1 blz.; 28 cm (drukker: Andries Endenburg) 
Trefwoord(en): [ Adriaen Alot] 

31-12-1740 
Lijste waerna betaeld sullen worden, de vragt-loonen der goederen, ... die 
gevoert worden bij den beurt-schipper, varende tusschen ... Gouda, 
Zirckzee, en Ter-Goes. 
Tarieflijst voor het vervoer van goederen per beurtschip. 
Bron: ac1.5057 (volgnr. 41) - 7 blz.; 21 cm (drukker: Andries Endenburg) 
Origineel: ac1.0300 fol. 142-145 
Trefwoord(en): [ Zierikzee Goes] 

30-09-1741 
Ordonnantie en reglement, waernae de beurtschippers, varende van ... 
Gouda nae Middelburgh, ..., sigh sullen hebben de reguleeren. 
Verordening en instructie voor de beurtschippers op Middelburg en vice versa. 
Bron: ac1.5057 (volgnr. 46) - 14 blz.; 21 cm (drukker: Andries Endenburg) 
Origineel: ac1.0300 fol. 146-152 
Trefwoord(en): [ beurtvaart] 

30-09-1741 
Lyset van de vraght-loonen der goederen, die gevoert sullen werden by 
de beurt-schepen, varende van tusschen ... Gouda en Middelburgh. 
Tarieflijst voor het vervoer van goederen tussen Gouda en Middelburg, tevens 
geldend voor de doorvoer naar Amsterdam. Met "Lyste der vragt-loonen van 
eenige goederen, die direct gevoert zullen worden van Gouda op Middelburgh 
en Vlissingen." 
Bron: ac1.5057 (volgnr. 47) - 30 blz.; 21 cm (drukker: Andries Endenburg) 
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Origineel: ac1.0300 fol. 153-163 resp. 164-167 
Trefwoord(en): [ beurtvaart] 

19-06-1744 
Reglement voor de knegt en kruyer op de Leydsche schuit. 
--- "Extract uit het kamer-boek der stad Gouda." 
Bron: ac1.5057 (volgnr. 52) - 2 blz.; 21 cm  

08-03-1747 
Reglement op het gebruyk van stadts koets. 
Bron: ac1.5057 (volgnr. 58) - 3 blz.; 21 cm  

28-07-1768 
Ordonnantie op het schuiten-veer tusschen de steden Leyden en Gouda. 
Met "Lijste van de vragt-loonen ...". 
Bron: ac1.5057 (volgnr. 51) - 20 blz.; 21 cm (drukker: Johannes van der Klos) 

     
16 -- Gezondheidszorg; medische beroepen 

16-05-1615 
Quakzalvers. 
Bron: ac1.5053 (volgnr. 18) - 1 blz.; 21 cm - ms.  

10-05-1655 
Ordonnantie geëmaneert op de contagieuse sieckte binnen de stadt 
Gouda. 
Bron: ac1.5053 (volgnr. 66) - 9 blz.; 21 cm (drukker: Cornelis Dijvoort) 
Trefwoord(en): [ pest] 

26-08-1664 
Verbod komkommers, pompoenen en pruymen. 
Verbod op de invoer van zeer bederfelijke groenten en fruit in verband met 
besmetting. 
Bron: ac1.5054 (volgnr. 9) - 1 blz.; 16 cm obl. - ms.  
Zie: Publicatieboek 2 G fol. 204v 
Trefwoord(en): [ groenten fruit pest] 

07-09-1675 
Waarschouwing verkopen doode vogelen. 
Betreft het gevaar van besmetting. Met aanvulling van 05-12-1675. 
Bron: ac1.5054 (volgnr. 53) - 3 blz.; 21 cm - ms.  
Zie: Keurboek M fol. 205 
Trefwoord(en): [ gevogelte] 

11-04-1697 
Waerschouwinge. 
Verbod om nuchtere kalveren te slachten of (geslacht of toebereid) te koop aan 
te bieden, zowel vanwege belastingontduiking als uit oogpunt van 
volksgezondheid. 
Bron: ac1.5055 (volgnr. 39) - 1 blz.; 30 cm (drukker: Cornelis Dijvoort) 

25-03-1698 
Waerschouwinge. 
Verbod om nuchtere kalveren te slachten of (geslacht of toebereid) te koop aan 
te bieden, tenzij - conform de voorschriften - via de gepriviligieerde stadsvilders, 
zowel vanwege belastingontduiking, prijsbeleid als uit oogpunt van 
volksgezondheid. 
Bron: ac1.5055 (volgnr. 41) - 1 blz.; 30 cm (drukker: Cornelis Dijvoort) 

13-02-1714 
Waerschouwinge. 
Verbod op het (ongecontroleerd) invoeren van vlees, huiden en vet van dode 
beesten. 
Bron: ac1.5056 (volgnr. 41) - 1 blz.; 34 cm (drukker: Johannes en Andries 
Endenburg) 

06-05-1730 
Instructie voor de stads apotheker op het gasthuys binnen de stad Gouda 
--- Herdrukt 1741. 
Bron: ac1.5057 (volgnr. 3) - 8 blz.; 21 cm (drukker: Andries Endenburg) 

     
17 -- Armenzorg; instellingen van sociale zorg 
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31-10-1651 
Deelinge in 't weeshuiz. 
Verbod op misbruik van de uitdeling van roggebrood in het Heilige Geest-
weeshuis. 
Bron: ac1.5053 (volgnr. 60) - 3 blz.; 21 cm - ms.  
Zie: Keurboek M fol. 179v 

20-07-1658 
Notificatie. 
Verbod op het onverzorgd in de stad achterlaten van kinderen door 
vertrekkende inwoners. Met lijst van vertrokken personen. 
Bron: ac1.5053 (volgnr. 73) - 1 blz.; 31 cm (drukker: Cornelis Dijvoort) 
Trefwoord(en): [ weglopen verlaten (van het gezin)] 

20-10-1683 
Verwisseling van loden van 't Alemoseniershuys. 
Oproep van regenten van het Aalmoezeniersweeshuis om oude turfloodjes om 
te wisselen tegen nieuwe, in verband met het vervalsen van de oude. 
Bron: ac1.5054 (volgnr. 79) - 1 blz.; 21 cm - ms.  

08-05-1686 
Reglement waarnaar de oudemannen haar hebben te reguleren. 
Betreft de inwoners van het Oudemannenhuis (Willem Vroesenhuis). 
--- Herdrukt 1710. 
Bron: ac1.5054 (volgnr. 82) - 13 blz.; 21 cm (drukker: Johannes Endenburg) 

05-03-1694 
Publicatie over 't wegloopen van de kinderen van de wees- en 
aeleëmoseniershuysen binnen de stad Gouda. 
--- Herdrukt 1710. 
Bron: ac1.5055 (volgnr. 25) - 4 blz.; 21 cm (drukker: Johannes Endenburg) 
Trefwoord(en): [ weeshuis] 

24-07-1694 
Ordonnantie waernaer (bij provisie) ten behoeve van het 
Aelmoesseniershuys der stad Gouda sal verpacht ofte gecollecteert 
worden het recht van het mande- en sackgeld, waermede den turf ... sal 
opgedaen worden. 

Bron: ac1.5055 (volgnr. 29) - 11 blz.; 21 cm (drukker: Cornelis Dijvoort) 
Trefwoord(en): [ belastingen mandegeld zakgeld turf weeshuis] 

24-07-1694 
Lijste van het sack- en mandegeld ... Dat in 't swart staet uytgedruckt is 
voor den armen, ende ... rood ... is voor de sackdragers. 
Bron: ac1.5055 (volgnr. 30) - 1 blz.; 30 cm (drukker: Cornelis Dijvoort) 
Trefwoord(en): [ belastingen mandegeld zakgeld turf weeshuis zakkendragers] 

17-03-1702 
Verbod op het onverzorgd in de stad achterlaten van vrouw en kinderen door 
vertrekkende inwoners. Met lijst van vertrokken personen en hun verlaten 
vrouwen en kinderen. 
Bron: ac1.5056 (volgnr. 7) - 2 blz.; 17 cm obl. (drukker: Johannes Endenburg) 
Trefwoord(en): [ weglopen verlaten (van het gezin)] 

10-03-1705 
Generale ordonnantie van alle de godshuysen der stad Gouda. 
Bron: ac1.5056 (volgnr. 20) - 7 blz.; 21 cm  
Trefwoord(en): [ sociale zorg godshuizen] 

06-09-1712 
Keure ende waerschouwinge tegens het verkoopen, beleenen en 
verpanden van de nummer-briefjes van den wekelijken deel in het 
AEleëmoseniers-huys en het koopen en verkoopen van de loden daerop 
hetselve haer turf uytdeelt. 
Verbod op misbruik van de wekelijkse uitdeling van geld en brood in resp. de 
bedeling met turf door het aalmoezeniershuis. 
Bron: ac1.5056 (volgnr. 38) - 1 blz.; 40 cm (drukker: Johannes Endenburg) 

06-05-1730 
Instructie voor de stads apotheker op het gasthuys binnen de stad Gouda 
--- Herdrukt 1741. 
Bron: ac1.5057 (volgnr. 3) - 8 blz.; 21 cm (drukker: Andries Endenburg) 

26-01-1734 
Publicatie. 
Bekendmaking dat op verzoek van regenten van het Aalmoezeniersweeshuis 
nieuwe turfloodjes zullen worden uitgegeven en dat de oude zullen moeten 



GOUDA                                                  rechtsbronnen                                                                           45 

 

 

worden ingewisseld. 
Bron: ac1.5057 (volgnr. 17) - 1 blz.; 33 cm (drukker: Andries Endenburg) 

28-04-1734 
Ordonnantie ende reglement voor het St.Elisabeths gasthuys of oude 
vrouwen-huys, binnen de stadt Gouda 
Bron: ac1.5057 (volgnr. 19) - 8 blz.; 21 cm (drukker: Andries Endenburg) 

     
18 -- Onderwijs; wetenschap; cultuur 

22-11-1662 
Ordre ende reglement op de scholen binnen de stadt Goude. 
Bron: ac1.5054 (volgnr. 6) - 13 blz.; 19 cm (drukker: Cornelis Dijvoort) 
Literatuur: J. Ouvry, Paepsche off andere sectarische schoolmeesteren ... 
(Schatkamer 4 (1990) 57-68) 

02-01-1683 
Ordonnantie op het stuck van de librije der stadt Gouda. 
Bron: ac1.5054 (volgnr. 75) - 1 blz.; 36 cm (drukker: Cornelis Dijvoort) 

02-02-1706 
Renovatie van de ordre ende het reglement op de schoolen binnen de 
stad Gouda. 
Bron: ac1.5056 (volgnr. 25) - 15 blz.; 21 cm (drukker: Andries Endenburg) 

     
19 -- Kerkelijke zaken 

08-12-1608 
Beroerende vreemde monniken, Jesuiten en priesters en heure exercitiën. 
Bron: ac1.5053 (volgnr. 8) - 2 blz.; 21 cm - ms.  
Trefwoord(en): [ r.k. kerk geestelijken (r.k.)] 

20-04-1617 
Graven in de kerk. 
Bron: ac1.5053 (volgnr. 24) - 1 blz.; 21 cm - ms.  

25-01-1620 
Vergaderingen van remonstrantsgezinden verboden. 
Bron: ac1.5053 (volgnr. 32) - 3 blz.; 21 cm - ms.  

23-03-1646 
Oproer in de kerk. 
Bron: ac1.5053 (volgnr. 54) - 4 blz.; 21 cm - ms.  

07-11-1654 
Ordonnantie op het vieren ende onderhouden van den sondagh ende 
andere geboden vierdagen. 
Bron: ac1.5053 (volgnr. 65) - 9 blz.; 19 cm (drukker: Cornelis Dijvoort) 
Trefwoord(en): [ zon- en feestdagen] 

13-09-1704 
Notificatie. 
Bekendmaking van het besluit om de verhuur van doodskleden en "rouw-
behangsels" ten goede te laten komen aan de St.-Janskerk. 
Bron: ac1.5056 (volgnr. 15) - 1 blz.; 29 cm (drukker: Johannes Endenburg) 
Origineel: ac1.0300 fol. 089 
Trefwoord(en): [ begraven] 

13-09-1704 
Reglement en lijste op 't verhuuren van de dood-kleeden en rouw-
behangsels binnen de stad Gouda. 
Reglement en tarieflijst. Bevat tevens de "Notificatie" van dezelfde datum (zie 
vnr. 15). 
Bron: ac1.5056 (volgnr. 16) - 8 blz.; 29 cm (drukker: Johannes Endenburg) 
Origineel: ac1.0300 fol. 090-093n (getekend) en 094-097 (ongetekend) 
Trefwoord(en): [ begraven rouwgebruiken] 

22-10-1712 
Keure ende waerschouwinge tegens het inkomen binnen dese stad van 
vremde Hoogduytse Joden of Smoussen en het huysvesten van dien. 
Bron: ac1.5056 (volgnr. 39) - 1 blz.; 40 cm (drukker: Johannes Endenburg) 

26-08-1727 
Ordonnantie en conditiën waerna de heeren kerkmeesteren van Janskerk 
... zullen verpagten het slag-gelt van alle huysraet, inboedel, etc. 
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Met een uittreksel uit de voorwaarden voor verpachting, 17-08-1757. 
--- Herdrukt 1757. 
Bron: ac1.5056 (volgnr. 68) - 17 blz.; 21 cm (drukker: Johannes Outhuyse) 
Trefwoord(en): [ slaggeld veiling vendu] 

     
20 -- Militaire zaken 
--- Incl. schutterij. 

10-07-1673 
Waarschouwing verbodt van schieten. 
Betreft het schieten op straat door leden van de schutterij. 
Bron: ac1.5054 (volgnr. 36) - 1 blz.; 21 cm - ms.  
Zie: Publicatieboek G fol. 260 

01-10-1686 
Nieuwe ende nader ordonnantie van de schutterije binnen de stad Gouda. 
--- Herdrukt 1711. 
Bron: ac1.5054 (volgnr. 76) - 29 blz.; 21 cm (drukker: Johannes Endenburg) 

01-10-1686 
Nieuwe ende nader ordonnantie van de schutterije binnen de stad Gouda. 
Met drie aanvullingen betreffende het optreden bij hoge waterstand, nachtelijke 
rondes om het stadhuis en vrijstelling van poortgeld voor officieren, 30-01-1721, 
23-01-1734 en 07-01-1749. 
--- Herdrukt 1754. 
Bron: ac1.5054 (volgnr. 77) - 32 blz.; 21 cm (drukker: Andries Endenburg) 

23-01-1734 
Extract uit het kamer-boek der stad Gouda. 
Besluit om de officieren van de burgerwacht op te dragen 's nachts elk half uur 
een ronde om het stadhuis te laten lopen. 
Bron: ac1.5057 (volgnr. 18) - 1 blz.; 21 cm  

25-02-1741 
Ordre en reglement op het exerceren van de schutterije der stad Gouda. 
Bron: ac1.5057 (volgnr. 42) - 11 blz.; 21 cm (drukker: Andries Endenburg) 
Trefwoord(en): [ schutterij] 

28-02-1741 
Extract uyt de resolutiën van den krijgsraad der stad Gouda. 
Verbod aan de officieren om de schutters tijdens hun wacht drank of geld te 
geven. 
Bron: ac1.5057 (volgnr. 43) - 1 blz.; 21 cm  
Trefwoord(en): [ schutterij] 

     
21 -- Waterstaat; openbare werken 

Zie ook: 03 (vervening, ontgronding) 

18-11-1660 
Notificatie. 
Bekendmaking dat met machtiging van het hoogheemraadschap van Schieland 
een voetpad (zandpad) zal worden gemaakt van de Mallegatsluis ("Nieuwe 
sluys buyten Dijckspoort") tot de jurisdictie van Moordrecht. Het eerste stuk (tot 
aan de oprit van de tuin van het Ossenhoofd) op Schielands Hoge Zeedijk, 
vervolgens benedendijks. De kosten komen in beginsel ten laste van de 
eigenaars van de binnendijks gelegen landen. 
Bron: ac1.5054 (volgnr. 4) - 1 blz.; 32 cm (drukker: Cornelis Dijvoort) 

30-11-1675 
Keure ende ordonnantie beroerende de cingelen ende straten buyten de 
stad Gouda. 
Bron: ac1.5054 (volgnr. 56) - 1 blz.; 33 cm (drukker: Andries Endenburg) 
Origineel: ac1.0301 fol. 019 (met aankondiging van de schouw daarvan, z.d.), 
fol. 020 (met aankondiging van de schouw daarvan op 6 november 1770) 
Trefwoord(en): [ singels] 

16-04-1698 
Ordonnantie waerop ... burgermeesteren en thesaurier der stad Gouda 
verpacht hebben 't verlaet terzijden de Reewijckse weteringe ende 't erf 
daerbij leggende ... 
Bron: ac1.5055 (volgnr. 42) - 1 blz.; 38 cm (drukker: Johannes Endenburg) 
Trefwoord(en): [ verpachting (sluizen) sluizen (verpachting -) Breevaart] 
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01-07-1698 
Waerschouwinge. 
Bekendmaking dat ieder zijn kaden en slootkanten schoon moet houden van 
begroeiing. 
Bron: ac1.5055 (volgnr. 43) - 1 blz.; 21 cm (drukker: Johannes Endenburg) 

30-01-1721 
Ordres te observeeren bij opkomende extraordinaris hooge watervloeden. 
Met uittreksel. 
--- Herdrukt 1732. 
Bron: ac1.5056 (volgnr. 60) - 7 blz.; 21 cm (drukker: Andries Endenburg) 
Trefwoord(en): [ overstromingen watersnood] 

12-06-1730 
Bestedinge van het straten op den Hogen dijk tusschen de stad Gouda en 
Moordrecht 
Bekendmaking van de aanbesteding van het bestraten van Schielands Hoge 
Zeedijk. 
Bron: ac1.5057 (volgnr. 4) - 1 blz.; 34 cm (drukker: Andries Endenburg) 

     
22 -- Gewestelijk bestuur 

04-07-1672 
Notificatie. Electie stadhouder. 

Bekendmaking van de benoeming van prins Willem III tot stadhouder en 
kapitein-generaal van Holland. 
Bron: ac1.5054 (volgnr. 34) - 1 blz.; 20 cm - ms.  
Zie: Publicatieboek G fol. 248v 
Trefwoord(en): [ Oranjehuis] 

01-05-1747 
Publicatie. 
Bekendmaking dat de vroedschap eenparig heeft besloten prins Willem IV tot 
stadhouder, admiraal en kapitein-generaal van Holland te (doen) benoemen. 
Bron: ac1.5057 (volgnr. 59) - 1 blz.; 28 cm (drukker: Andries Endenburg) 

09-05-1747 
Publicatie. 
Verbod op het illumineren, aansteken van vuurwerk, en andere uitingen van 
vreugde wegens de benoeming van prins Willem IV tot stadhouder, admiraal en 
kapitein-generaal van Holland. 
Bron: ac1.5057 (volgnr. 60) - 1 blz.; 30 cm (drukker: Andries Endenburg) 

     
23 -- Gebeurtenissen 
--- Tot zover geen bronnen gevonden. 
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Chronologisch gedeelte 

 

 

19-12-1590 

Remonstrantie aen sijne excellentie mijn heere den stadthouder ende capiteyn generael over Hollant ende aen de heeren edelen mitsgaders borgemeesters, 

schepenen, raden ende vroedschappen van de steden van denselven lande. 
Memorie van de stadsbesturen van Dordrecht, Gouda en Haarlem aan de stadhouder, ridderschap en stadsbesturen van Holland (Staten van Holland) om de 

bestaande "gecostumeerde binnenvaart" (voorgeschreven vaarroute van Dordrecht via Gouda en Haarlem naar Amsterdam, met stapel te Dordrecht en 

tolheffing te Gouda en Haarlem) te handhaven - conform de toestand aan het begin van de oorlog - tegen alle aantasting door met name Rotterdam, maar ook 

Delft en Leiden sinds ca. 1588 gedaan, en zo nodig deze kwestie spoedig door onpartijdige rechters te laten beslissen. 

--- Met name gericht tegen de verlaten in de Hildam (in de landscheiding tussen Rijnland en Schieland), de Billerdam (tussen Rijnland en Amstelland) en het 

transport over de Heiligeweg naar Amsterdam. 

Bron: ac1.5053 (volgnr. 1) - 28 blz.; 21 cm  

Zie: Kamerboek 1591 fol. 22v 

Origineel: ac1.0300 fol. 226-239 en 240-253 (andere druk) 

Trefwoord(en): [ scheepvaart gecostumeerde binnenvaart tol Rotterdam (conflict met -)] 

11-11-1593 

Extract uit het keurboek K fol. 21v. 
Verbod op het dragen van een geweer 's avonds of 's nachts, met uitzondering van de schutters die wacht hebben. 

Bron: ac1.5053 (volgnr. 3) - 1 blz.; 15 cm  

Trefwoord(en): [ wapens schutterij] 

14-04-1595 

Ordonnantie daerop raed ende rentmeester-generael van Noord-Holland, vanwege de graeffelijckheyd van Holland, in presentie van (...) verpachten sal de 

wage ter stede van der Goude voor den tijd van drie jaren ... ingaende primo mey eerstkomende anno (...) in ponden van XL grooten Vlaems 't stuck. 
Bron: ac1.5053 (volgnr. 2) - 6 blz.; 21 cm  

Trefwoord(en): [ waag (verpachting) verpachting (waag)] 
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16-02-1596 

Extract uit het kamerboek der stad Gouda. Ordonnantie ende keure op 't stuk van 't vlasch ende hennip heekelen, mitsgaders van andere handwerken, 

waeruyt eenig pericule van brande soude mogen komen. 
Bron: ac1.5053 (volgnr. 5) - 4 blz.; 21 cm  

Trefwoord(en): [ hekelen vlas hennep brandpreventie] 

ca. 1600 

Extract uyt keurboek der stad Gouda. Beroerende 't vlasch en 't kennip heekelen. 
Bron: ac1.5053 (volgnr. 5) - 3 blz.; 21 cm  

Trefwoord(en): [ hekelen vlas hennep milieu] 

16-05-1603 

Extract uyt keurboek der stad Gouda. 
Voorschriften inzake de plaatsen waar gehekeld mag worden. 

Bron: ac1.5053 (volgnr. 5) - 3 blz.; 21 cm  

Trefwoord(en): [ hekelen vlas hennep milieu] 

09-08-1603 

Extract uyt keurboek der stad Gouda. 
Nadere voorschriften inzake de plaatsen waar gehekeld mag worden. 

Bron: ac1.5053 (volgnr. 5) - 4 blz.; 21 cm  

Trefwoord(en): [ hekelen vlas hennep milieu] 

07-11-1603 

Ordonnantie van kalk, tras ende duyksteen. 
Voorwaarden voor de verhuur van kalk- en trastonnen. 

--- Later gedrukt. 

Bron: ac1.5053 (volgnr. 4) - 4 blz.; 20 cm  

Trefwoord(en): [ bouwmaterialen tonnen (kalk- en tras-)] 

12-11-1606 

Bolwerk buiten Potterspoort. 
Instructie voor de portier van de Potterspoort om schippers die hun schepen daar aanleggen te beboeten. 

Bron: ac1.5053 (volgnr. 6) - 2 blz.; 21 cm - ms.  
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05-09-1607 

Ordonnantie van de vierschare der stede van der Goude. Begrijpende mede eenighe andere politycke saken ende costuymen derselver stede. 
Met inhoudsopgave. 

Bron: ac1.5053 (volgnr. 7) - 61 blz.; 19 cm (drukker: Jacobus Migoen) 

08-12-1608 

Beroerende vreemde monniken, Jesuiten en priesters en heure exercitiën. 
Bron: ac1.5053 (volgnr. 8) - 2 blz.; 21 cm - ms.  

Trefwoord(en): [ r.k. kerk geestelijken (r.k.)] 

21-02-1609 

Wagthuisjes. 
Verbod aan voerlieden, zakkedragers en anderen om zich zonder noodzaak in de wachthuisjes in de poorten op te houden. 

Bron: ac1.5053 (volgnr. 9) - 2 blz.; 20 cm - ms.  

Trefwoord(en): [ schelden baldadigheid] 

07-09-1609 

Cley laden in den IJssel. 
Bron: ac1.5053 (volgnr. 10) - 3 blz.; 21 cm - ms.  

Trefwoord(en): [ klei baggeren] 

23-07-1611 

Stadsbruggen of andere werken of goederen niet te breeken. 
--- Hernieuwd 20-12-1612. 

Bron: ac1.5053 (volgnr. 13) - 3 blz.; 21 cm - ms.  

Trefwoord(en): [ openbare werken bruggen] 

18-10-1611 

Schuiten in de Carnemelksloot niet te wiggelen. 
Verbod om in schuiten van boeren die in de Karnemelksloot liggen te schommelen en varen. 

Bron: ac1.5053 (volgnr. 11) - 2 blz.; 21 cm - ms.  

Trefwoord(en): [ baldadigheid scheepvaart boeren] 
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19-04-1612 

Zwaanen niet te verstooren of verjagen. 
Bron: ac1.5053 (volgnr. 12) - 3 blz.; 20 cm - ms.  

Trefwoord(en): [ zwanen] 

1614 

Geevelen, schuuren, gebouwen van hout. 
Bron: ac1.5053 (volgnr. 16) - 2 blz.; 21 cm - ms.  

22-07-1614 

Gooten. 
Bron: ac1.5053 (volgnr. 15) - 1 blz.; 21 cm - ms.  

22-07-1614 

Privaten op zeylen en lokkingen. 
Bron: ac1.5053 (volgnr. 14) - 3 blz.; 21 cm - ms.  

Trefwoord(en): [ grachten riolering] 

16-05-1615 

Onroerende goederen van weeskinderen. 
Bron: ac1.5053 (volgnr. 17) - 3 blz.; 21 cm - ms.  

16-05-1615 

Quakzalvers. 
Bron: ac1.5053 (volgnr. 18) - 1 blz.; 21 cm - ms.  

18-09-1615 

Liedekens. 
Verbod om in het openbaar beledigende liederen te zingen. 

Bron: ac1.5053 (volgnr. 20) - 3 blz.; 21 cm - ms.  

14-11-1615 

Ordonnantie en voorwaerde waerop verpagt sal worden het regt van de turftonnen van den turf die in de stad Gouda, aen de cingels en de jurisdictie van 
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dien, en bij de steenplaetsers in Gouderack opgedaen zal worden. 
Bron: ac1.5053 (volgnr. 19) - 6 blz.; 19 cm (drukker: Johannes Endenburg) 

14-05-1616 

Schotse koolen. Brouwers. 
Verbod aan de brouwers om Schotse steenkool te gebruiken. 

Bron: ac1.5053 (volgnr. 21) - 2 blz.; 21 cm - ms.  

14-05-1616 

Wagenaersjongens. 
Voorschriften voor de toelating van ten hoogste vier jongens bij het Rotterdamse respectievelijk Utrechtse wagenveer. 

Bron: ac1.5053 (volgnr. 22) - 2 blz.; 21 cm - ms.  

12-11-1616 

Losrenten. 
Bekendmaking van een reductie van de rente op losrenten ten laste van de stad tot 5%. 

Bron: ac1.5053 (volgnr. 23) - 2 blz.; 21 cm - ms.  

20-04-1617 

Graven in de kerk. 
Bron: ac1.5053 (volgnr. 24) - 1 blz.; 21 cm - ms.  

19-07-1617 

Peylinge tappers biertonnen. 
Bron: ac1.5053 (volgnr. 25) - 2 blz.; 21 cm - ms.  

01-06-1618 

Beedelen bij de huizen. 
Bron: ac1.5053 (volgnr. 26) - 2 blz.; 21 cm - ms.  

20-09-1618 

Aardvrugten van buiten inkomende. 
Bron: ac1.5053 (volgnr. 27) - 2 blz.; 21 cm - ms.  
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1619 

Geen geweer van soldaten te kopen. 
Bron: ac1.5053 (volgnr. 28) - 1 blz.; 21 cm - ms.  

01-03-1619 

Billietten affigeeren. 
Verbod op het zonder toestemming aanplakken van biljetten op openbare gebouwen. 

--- Betreft met name dagvaardingen buiten de jurisdictie van de stad. 

Bron: ac1.5053 (volgnr. 29) - 3 blz.; 21 cm - ms.  

29-08-1619 

Injuriën. 
Bron: ac1.5053 (volgnr. 30) - 1 blz.; 21 cm - ms.  

Zie: Keurboek M fol. 8 

14-10-1619 

Ordonnantie ende instructie, gemaakt bij den geregte der stad Gouda, op 't stuk van de telders, die men vanwege der voorsz. stede stellen zal in de huyskens 

aen de vesten, omme opsigt te hebben op de molens ende molenaars, als ook op de bakkers. 
--- Betreft de accijns op het gemaal; herdruk 1710. 

Bron: ac1.5053 (volgnr. 31) - 12 blz.; 21 cm (drukker: Johannes Endenburg) 

25-01-1620 

Vergaderingen van remonstrantsgezinden verboden. 
Bron: ac1.5053 (volgnr. 32) - 3 blz.; 21 cm - ms.  

03-02-1620 

Naroepen toenamen. 
Bron: ac1.5053 (volgnr. 33) - 2 blz.; 21 cm - ms.  

28-03-1620 

Hofstedegeld. 
Bron: ac1.5053 (volgnr. 34) - 2 blz.; 21 cm - ms.  
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27-10-1620 

Avondligt. 
Verbod om 's avonds zonder verlichting op straat te lopen. 

Bron: ac1.5053 (volgnr. 35) - 2 blz.; 21 cm - ms.  

22-12-1620 

Den bailliu, schout en stedehouder behoorlijk te respecteren. 
Bron: ac1.5053 (volgnr. 36) - 4 blz.; 21 cm - ms.  

04-03-1621 

Bloemen, meel en dergelijke zal men voortaan weegen. 
Bron: ac1.5053 (volgnr. 37) - 2 blz.; 21 cm - ms.  

11-12-1621 

Afrijden van de Hoornse tilbrugge. 
--- Hoornbrug bij de Wijdstraat. 

Bron: ac1.5053 (volgnr. 38) - 2 blz.; 21 cm - ms.  

29-01-1624 

Secreten schoon te maken. 
Bron: ac1.5053 (volgnr. 39) - 2 blz.; 21 cm - ms.  

06-08-1624 

Cade platinge Haven. 
Verbod om op de kade langs de Haven langdurig stenen, hout, e.d. op te slaan. 

Bron: ac1.5053 (volgnr. 42) - 3 blz.; 21 cm - ms.  

22-10-1625 

Bloed van beesten. 
Bron: ac1.5053 (volgnr. 40) - 1 blz.; 21 cm - ms.  

22-10-1625 

Doode beesten villen. 
Bron: ac1.5053 (volgnr. 41) - 1 blz.; 21 cm - ms.  
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14-04-1626 

Diepen van waterschappen en zijlen. 
Bron: ac1.5053 (volgnr. 43) - 3 blz.; 21 cm - ms.  

13-05-1628 

Boommakers. 
Bron: ac1.5053 (volgnr. 44) - 1 blz.; 21 cm - ms.  

05-08-1628 

Extract uyt keurboek der stad Gouda. 
Hernieuwde voorschriften inzake de plaatsen waar gehekeld mag worden. 

Bron: ac1.5053 (volgnr. 5) - 3 blz.; 21 cm  

Trefwoord(en): [ hekelen vlas hennep milieu] 

29-01-1632 

Ordonnantie van de policyekamer deser stede van der Goude. Van nieus oversien, verbetert ende vermeerdert. 
Met handgeschreven aanvullingen. 

--- Gedrukt 1633. 

Bron: ac1.5053 (volgnr. 45) - 11 blz.; 20 cm (drukker: Pieter Rammaseyn) 

1633 

Instructie voor den wethouderen der stede van der Goude, begrijpende eensdeels wat heurluyder officie respective zij, ende wat sijluyden ex officio 

vermoghen ofte niet. 
--- Bevat ook allerlei voorschriften en formulieren op het terrein van het civiel - en straf(proces)recht. 

Bron: ac1.5053 (volgnr. 48) - 15 blz.; 20 cm (drukker: Pieter Rammaseyn) 

18-06-1633 

Ordonnantie van de vierschare der stede van der Goude. Begrijpende mede eenige andere politycqe zaken ende costumen derzelver stede. Vannieuws 

oversien, verbetert ende vermeerdert. 
Met inhoudsopgave. 

--- Herdrukt 1725. 

Bron: ac1.5053 (volgnr. 46) - 78 blz.; 21 cm (drukker: Andries Endenburg) 
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25-03-1634 

Approbatie van den hoven van Hollant nopende het prefereren van renten ende custingpaeyen. 
Bron: ac1.5053 (volgnr. 49) - 4 blz.; 21 cm (drukker: Pieter Rammazeyn) 

25-04-1634 

Extract uyt keurboek der stad Gouda. Poincten en articulen, waernaer die van de vlasneeringe binnen der Goude haer voortaen sullen hebben te reguleren. 
Met ampliatie, 12-06-1635. 

Bron: ac1.5053 (volgnr. 5) - 4 blz.; 21 cm  

Trefwoord(en): [ hekelen vlas hennep werkgelegenheid] 

14-04-1639 

Beesten te koop te mogen houden en stellen in 't ronde van de Markt met 't paalgeld van dien. 
Bron: ac1.5053 (volgnr. 50) - 3 blz.; 21 cm - ms.  

31-01-1640 

Ordonnantie. De heeren magistraten der stadt Goude hebben tot beter ordre van de waege geordonneert ende gekeurt 'tgene hiernaer volght. 
Bron: ac1.5053 (volgnr. 59) - 1 blz.; 35 cm (drukker: Andries Endenburg) 

26-06-1640 

Ordonnantie van het Utrechtse wagenveer der stad Gouda. 
Met verhoging van het vrachtloon, 04-06-1671. 

Bron: ac1.5053 (volgnr. 51) - 8 blz.; 21 cm (drukker: Johannes en Andries Endenburg) 

11-07-1643 

Wormen zoeken. 
Bron: ac1.5053 (volgnr. 52) - 3 blz.; 20 cm - ms.  

20-02-1644 

Ordonnantie van de clapluyden der stede van der Goude, mitsgaders de ronden ofte ganghen dewelcke de ordinarize clapluyden ende noothelpers bij 

nachte langhs de straten sullen moeten doen ende houden. 
Bron: ac1.5053 (volgnr. 53) - 16 blz.; 20 cm (drukker: Pieter Rammazeyn) 
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23-03-1646 

Oproer in de kerk. 
Bron: ac1.5053 (volgnr. 54) - 4 blz.; 21 cm - ms.  

08-12-1646 

Pachters niet te hinderen. 
Betreft pachters van gemenelandsbelastingen en accijnzen 

Bron: ac1.5053 (volgnr. 55) - 3 blz.; 21 cm - ms.  

28-12-1647 

Keuren ende ordonnantie aengaende de vreemde personen ende degene die slapers logeren binnen der stede van der Goude. 
Met aantekening van een toevoeging uit 1669. 

Bron: ac1.5053 (volgnr. 56) - 1 blz.; 37 cm (drukker: Pieter Rammazeyn) 

28-12-1647 

Vreemden niet geadmitteerd. 
--- Identiek aan de gedrukte "Keure ende ordonnantie". 

Bron: ac1.5053 (volgnr. 57) - 4 blz.; 21 cm - ms.  

28-12-1647 

Keure ende ordonnantie van de tappers ofte herbergiers binnen de stad Gouda. 
Bron: ac1.5053 (volgnr. 58) - 1 blz.; 42 cm  

31-10-1651 

Deelinge in 't weeshuiz. 
Verbod op misbruik van de uitdeling van roggebrood in het Heilige Geest-weeshuis. 

Bron: ac1.5053 (volgnr. 60) - 3 blz.; 21 cm - ms.  

Zie: Keurboek M fol. 179v 

29-01-1652 

Lijste van den eccijns van de visch. 
--- Herdrukt 1725. 

Bron: ac1.5053 (volgnr. 61) - 1 blz.; 42 cm (drukker: Andries Endenburg) 
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20-01-1653 

Octroy. 
Bekendmaking van de vergunning van de Staten van Holland voor de stad Gouda dat binnen een afstand van 800 tot 900 roeden van de stad geen land mag 

worden verveend. 

Bron: ac1.5053 (volgnr. 62) - 3 blz.; 20 cm  

02-03-1654 

Ordonnantie van de banck van leening der stadt Gouda. 
Verordening op de bank van lening. 

Bron: ac1.5053 (volgnr. 63) - 11 blz.; 19 cm (drukker: Cornelis Dijvoort) 

Origineel: ac1.0300 fol. 056-061 

Trefwoord(en): [ lommerd krediet] 

03-04-1654 

Octroy. 
Bekendmaking van de Staten van Holland betreffende het toezicht op het financieel beheer van en het aangaan van processen door het hoogheemraadschap van 

Schieland te voeren door de steden Gouda, Rotterdam en Schiedam. 

Bron: ac1.5053 (volgnr. 64) - 1 blz.; 29 cm (drukker: Cornelis Dijvoort) 

07-11-1654 

Ordonnantie op het vieren ende onderhouden van den sondagh ende andere geboden vierdagen. 
Bron: ac1.5053 (volgnr. 65) - 9 blz.; 19 cm (drukker: Cornelis Dijvoort) 

Trefwoord(en): [ zon- en feestdagen] 

10-05-1655 

Ordonnantie geëmaneert op de contagieuse sieckte binnen de stadt Gouda. 
Bron: ac1.5053 (volgnr. 66) - 9 blz.; 21 cm (drukker: Cornelis Dijvoort) 

Trefwoord(en): [ pest] 

25-05-1655 

Keuren ende ordonnantie op het wageveer van dese stadt naer de stadt van Rotterdam. 
Bron: ac1.5053 (volgnr. 67) - 16 blz.; 20 cm (drukker: Cornelis Dijvoort) 
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02-10-1655 

Ordonnantie op 't loon der bidders, geschencken der begraeffenissen ende 'tgene daeraen dependeert binnen de stadt Gouda. 
Verordening op het loon van de doodbiddders bij begrafenissen, het schenken van bier en sterke drank, enz. 

--- Een gedeelte van het titelblad is weggesneden. 

Bron: ac1.5053 (volgnr. 68) - 8 blz.; 21 cm (drukker: Cornelis Dijvoort) 

Origineel: ac1.0300 fol. 077-080 

Trefwoord(en): [ begraven] 

22-12-1655 

Keuren ende ordonnantie voor de meestertimmerluyden en metselaars over het wercken van vijf schoften daeghs. 
--- Herdrukt 1710. 

Bron: ac1.5053 (volgnr. 69) - 8 blz.; 21 cm (drukker: Johannes Endenburg) 

22-12-1655 

Keure ende ordonnantie op het swingelwerck ende kamwerck. 
Verbod op het invoeren van afval van vlas om lonten te maken. 

Bron: ac1.5053 (volgnr. 70) - 7 blz.; 19 cm (drukker: Cornelis Dijvoort) 

04-01-1656 

Reglement of ordre op de binneschuyt varende op Rotterdam. 
Bron: ac1.5053 (volgnr. 71) - 3 blz.; 21 cm - ms.  

Zie: Ordonnantieboek Y fol. 147 

06-04-1658 

Ordonnantie van de gabelle en van het vrachtloon, gestelt op de schuyten en reysende luyden de nieuwe treckvaert tusschen Amsterdam en Gouda 

gebruyckende, gemaeckt in krachte van octroy van ... 
Bron: ac1.5053 (volgnr. 72) - 13 blz.; 21 cm  

20-07-1658 

Notificatie. 
Verbod op het onverzorgd in de stad achterlaten van kinderen door vertrekkende inwoners. Met lijst van vertrokken personen. 

Bron: ac1.5053 (volgnr. 73) - 1 blz.; 31 cm (drukker: Cornelis Dijvoort) 

Trefwoord(en): [ weglopen verlaten (van het gezin)] 
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13-11-1659 

Commissaris van de Rotterdamsche binneschuit. 
Bron: ac1.5053 (volgnr. 74) - 2 blz.; 20 cm - ms.  

Zie: Ordonnantieboek Y fol. 164 

08-12-1659 

Octroy over 't verleenen en passeren van transporten ofte andere acten, vergunt aen de stad Gouda. 
--- Herdrukt 1710. 

Bron: ac1.5053 (volgnr. 75) - 15 blz.; 21 cm (drukker: Johannes Endenburg) 

05-02-1660 

Vreemde stoffen. 
Verbod op het (o.a. door Engelsen) venten met of publiek verkopen van geïmporteerde lakens. 

Bron: ac1.5054 (volgnr. 1) - 2 blz.; 21 cm - ms.  

05-02-1660 

Inbrengen van lakenen en manifactuuren. 
Verbod op het (o.a. door Engelsen) venten met of publiek verkopen van geïmporteerde lakens. 

--- Vrijwel identiek aan ac 1 inv.nr. 5054 vnr. 1. 

Bron: ac1.5054 (volgnr. 2) - 2 blz.; 21 cm - ms.  

Zie: Publicatieboek 2 G fol. 194 

12-06-1660 

Verbod tegen 't schieten en 't vangen van wild buiten de stad. 
Bron: ac1.5054 (volgnr. 3) - 2 blz.; 21 cm - ms.  

Zie: Keurboek M fol. 187 

18-11-1660 

Notificatie. 
Bekendmaking dat met machtiging van het hoogheemraadschap van Schieland een voetpad (zandpad) zal worden gemaakt van de Mallegatsluis ("Nieuwe sluys 

buyten Dijckspoort") tot de jurisdictie van Moordrecht. Het eerste stuk (tot aan de oprit van de tuin van het Ossenhoofd) op Schielands Hoge Zeedijk, 

vervolgens benedendijks. De kosten komen in beginsel ten laste van de eigenaars van de binnendijks gelegen landen. 

Bron: ac1.5054 (volgnr. 4) - 1 blz.; 32 cm (drukker: Cornelis Dijvoort) 
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21-05-1661 

Ordre en reglement voor de boterkruyers. 
Bron: ac1.5054 (volgnr. 5) - 2 blz.; 21 cm - ms.  

Zie: Ordonnantieboek Y fol. 159v 

Trefwoord(en): [ boter] 

22-11-1662 

Ordre ende reglement op de scholen binnen de stadt Goude. 
Bron: ac1.5054 (volgnr. 6) - 13 blz.; 19 cm (drukker: Cornelis Dijvoort) 

Literatuur: J. Ouvry, Paepsche off andere sectarische schoolmeesteren ... (Schatkamer 4 (1990) 57-68) 

10-05-1664 

Ordre ende reglement op de koornmolenaers binnen de stadt Goude. 
Reglement voor de korenmolenaars binnen de stad. 

Bron: ac1.5054 (volgnr. 7) - 7 blz.; 21 cm (drukker: Cornelis Dijvoort) 

Origineel: ac1.0300 fol. 020-023 

Trefwoord(en): [ molenaars koren bakkers meel] 

30-05-1664 

Notificatie van de verminderinge van den interest van de banck van leeninge binnen de stadt Gouda. 
Bron: ac1.5054 (volgnr. 8) - 1 blz.; 29 cm (drukker: Cornelis Dijvoort) 

Origineel: ac1.0300 fol. 062-063 

Trefwoord(en): [ bank van lening] 

26-08-1664 

Verbod komkommers, pompoenen en pruymen. 
Verbod op de invoer van zeer bederfelijke groenten en fruit in verband met besmetting. 

Bron: ac1.5054 (volgnr. 9) - 1 blz.; 16 cm obl. - ms.  

Zie: Publicatieboek 2 G fol. 204v 

Trefwoord(en): [ groenten fruit pest] 

08-11-1664 

Keuren ende ordonnantie op de backneringhe binnen de stadt Gouda. 
Verordening op het bakken van brood binnen de stad. 

Bron: ac1.5054 (volgnr. 10) - 14 blz.; 21 cm (drukker: Andries Endenburg) 
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Origineel: ac1.0300 fol. 004-010 

Trefwoord(en): [ bakkers] 

25-11-1664 

Bank van leninge geen goederen in te neemen van onmondige kinderen. 
Bron: ac1.5054 (volgnr. 11) - 1 blz.; 21 cm - ms.  

Zie: Publicatieboek 2 G fol. 206 

25-04-1665 

Koek verkopen. 
Verbod op het venten met koekjes. 

--- Bevat ook een (fragment van een ?) verbod aan kramers op het laten spelen, dobbelen, enz. om koekjes, 1626 

Bron: ac1.5054 (volgnr. 13) - 3 blz.; 21 cm - ms.  

14-09-1665 

Ordonnantie volgens dewelcke ten behoeve deser stadt Gouda verpacht sal werden den accijs op de gebrande wijnen en gedistileerde wateren. 
--- Gedrukt (herdruk?) 1689. 

Bron: ac1.5054 (volgnr. 12) - 19 blz.; 20 cm (drukker: Cornelis Dijvoort) 

20-04-1666 

Keuren van 't wijden van voerluyden- en sleperspaarden. Ampliatie waarbij jagers hieronder begrepen zijn. 
Leden van het voerlieden- en slepersgilde (later ook: scheepsjagers) dienen vooruit te betalen voor het laten weiden van hun paarden. 

--- De ampliatie is van 29-09-1668 

Bron: ac1.5054 (volgnr. 24) - 3 blz.; 21 cm - ms.  

12-05-1666 

Ordre ende reglement in 't toekomende t'observeren bij diegenen dewelcke haer als jagers laten gebruycken op 't Jaeghpadt tusschen de steden Amsterdam 

ende Gouda. 
--- Herdrukt 1710. 

Bron: ac1.5054 (volgnr. 14) - 6 blz.; 21 cm (drukker: Johannes Endenburg) 

22-01-1667 

Asse niet op 't ijs te werpen. 
Met een ampliatie d.d. 21-12-1672. 
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Bron: ac1.5054 (volgnr. 15) - 1 blz.; 16 cm obl. - ms.  

Zie: Publicatieboek 2 G fol. 219 

04-04-1667 

Ordonnantie, gemaeckt bij mijn ed. heeren burgermeesteren ende regeerders der stad Dordrecht, mitsgaders de ed. heeren burgermeesters ende regeerders 

der stad Gouda, waernaer de voerluyden, berijdende het veer tusschen beyde de voornoemde steden, hun preçize zullen hebben te reguleren. 
Bron: ac1.5054 (volgnr. 16) - 16 blz.; 21 cm (drukker: Johannes Endenburg) 

Trefwoord(en): [ wagenveer] 

23-07-1667 

Van baden. 
Verbod om te baden in de grachten binnen en rond de stad, de "Nieuwe vaard of" Karnemelksloot, het water buiten de Potterspoort tot de Leprozen en de 

Hollandsche IJssel tussen de Mallegatsluis en de Haastrechtse brug. 

Bron: ac1.5054 (volgnr. 17) - 2 blz.; 21 cm - ms.  

22-11-1667 

Lijste ende reglement van 't salaris voor den schout, schepenen, secretaris en bode van de heerlijckheyt van Capelle opten IJsel, ...; gemaeckt en 

gearresteert (na voorgaende genomen informatie van 't salaris 'twelck in de omliggende ambachten wort genoten) bij d'heeren burgermeesteren ende 

regeerders der stadt Goude, als heeren van de voorsz. heerlijckheyt. 
Bron: ac1.5054 (volgnr. 18) - 1 blz.; 45 cm (drukker: Cornelis Dijvoort) 

22-11-1667 

Lijste ende reglement van 't salaris voor den schout, schepenen, secretaris en bode van de heerlijckheyt van Capelle opten IJsel, ...; gemaeckt en 

gearresteert (na voorgaende genomen informatie van 't salaris 'twelck in de omliggende ambachten wort genoten) bij d'heeren burgermeesteren ende 

regeerders der stadt Goude, als heeren van de voorsz. heerlijckheyt. 
Bron: ac1.5054 (volgnr. 18) - 1 blz.; 45 cm (drukker: Cornelis Dijvoort) 

30-06-1668 

Instructie voor de heeren commissarissen, gecommitteert tot het aentekenen der huwelijkse geboden. 
Met formulier voor de huwelijksbevestiging. 

Bron: ac1.5054 (volgnr. 19) - 5 blz.; 21 cm  
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05-07-1668 

Lijste van de vracht der stuckgoederen, gevoert werdende door de jaagschuyten tusschen Amsterdam ende Gouda. 
Bron: ac1.5053 (volgnr. 72) - 8 blz.; 21 cm  

05-07-1668 

Lijste gearresteert bij de heeren gecommitteerde van Amsterdam en Gouda, ... nopende de vracht die van de stuckgoederen ... betaelt moet werden. 
--- Onderdeel van de in 1725 als convoluut gedrukte "Ordonnantie van de gabelle en van het vrachtloon, gestelt op de schuyten ..." (zie ac1.5053 volgnr. 72) 

Bron: ac1.5054 (volgnr. 20) - 5 blz.; 21 cm  

14-07-1668 

Waerschouwinge. 
Verbod aan de burgers en inwoners van Gouda om - ten nadele van de veerdienst op Amsterdam - te voet naar Boskoop, Bodegraven of Zwammerdam te reizen 

en vandaar met een andere trekschuit naar Amsterdam. 

Bron: ac1.5054 (volgnr. 21) - 1 blz.; 27 cm (drukker: Cornelis Dijvoort) 

13-08-1668 

Waarschouwing nopens de bezegeling van landen en erven buiten de stad. 
Verbod om huizen en grond gelegen buiten de stadssingels maar binnen de jurisdictie te transporteren en met hypotheek te belasten voor andere schepenbanken 

dan de Goudse. Met omschrijving van het betreffende rechtsgebied. 

Bron: ac1.5054 (volgnr. 22) - 4 blz.; 20 cm - ms.  

Zie: Publicatieboek G fol. 226v 

04-09-1668 

Verboth van snoode quade stuyvers ende deuyten. 
Bron: ac1.5054 (volgnr. 23) - 1 blz.; 29 cm (drukker: Cornelis Dijvoort) 

Trefwoord(en): [ munten] 

13-10-1668 

Waarschouwing aan de werkbazen. 
Verbod op het mishandelen van knechten en leerlingen door werkgevers. 

Bron: ac1.5054 (volgnr. 25) - 2 blz.; 20 cm - ms.  

Zie: Publicatieboek G fol. 231v 



GOUDA                                                  rechtsbronnen                                                                           65 

 

 

11-12-1668 

Keure ende ordonnantie op 't brouwers vaetwerck binnen de stadt Gouda. 
Betreft voornamelijk het ijken, maar ook het betalen van de impost op het bier. 

Bron: ac1.5054 (volgnr. 26) - 1 blz.; 28 cm (drukker: Cornelis Dijvoort) 

15-12-1668 

Keure ende ordonnantie op 't misbruycken van den taback. 
Bron: ac1.5054 (volgnr. 27) - 1 blz.; 29 cm (drukker: Cornelis Dijvoort) 

Trefwoord(en): [ tabak] 

19-02-1669 

Keure ende ordonnantie op 't brouwers- ende burgers vaetwerck binnen de stadt Gouda. 
Betreft voornamelijk het ijken, maar ook het betalen van de impost op het bier. 

Bron: ac1.5054 (volgnr. 28) - 1 blz.; 29 cm (drukker: Cornelis Dijvoort) 

25-05-1669 

Waarschouwinge. 
Verbod op het spelen door jongelui (o.a. weeskinderen) rond de St.-Janskerk, waardoor de Goudse glazen worden beschadigd. 

Bron: ac1.5054 (volgnr. 29) - 1 blz.; 27 cm (drukker: Cornelis Dijvoort) 

15-04-1670 

Paerdemarckt binnen de stadt Gouda. 
Bekendmaking ter stimulering van de jaarlijkse paardenmarkt. 

Bron: ac1.5054 (volgnr. 30) - 1 blz.; 29 cm obl. (drukker: Cornelis Dijvoort) 

21-08-1670 

Nader ordre ende reglement op 't betalen van de foyen van de jagers. 
Waarschuwing om strikt conform de gestelde regels het jaagloon (de "foy") te betalen aan de scheepsjagers, die werken langs het jaagpad tot aan de Gouwsluis. 

Goudse jagers krijgen het dubbele van vreemde jagers. 

Bron: ac1.5054 (volgnr. 31) - 1 blz.; 30 cm (drukker: Cornelis Dijvoort) 

30-06-1671 

Waarschouwinge tegen 't vissen buyten. 
Verbod om op hooi-, hennep- of veenland dat nog in bewerking is te gaan vissen. Betreft tevens verbod op het jagen op gevogelte op het platteland rond de 
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stad. 

Bron: ac1.5054 (volgnr. 32) - 3 blz.; 20 cm - ms.  

Zie: Publicatieboek G fol. 244 

17-06-1672 

Notificatie. Geplunderde goederen. 
Oproep om de uit het huis van burgemeester Gerard Cincq geplunderde goederen terug te brengen. 

Bron: ac1.5054 (volgnr. 33) - 2 blz.; 20 cm - ms.  

Zie: Publicatieboek G fol. 249 

04-07-1672 

Notificatie. Electie stadhouder. 
Bekendmaking van de benoeming van prins Willem III tot stadhouder en kapitein-generaal van Holland. 

Bron: ac1.5054 (volgnr. 34) - 1 blz.; 20 cm - ms.  

Zie: Publicatieboek G fol. 248v 

Trefwoord(en): [ Oranjehuis] 

29-04-1673 

Notificatie. Afschaffing twee kermissen. 
Bron: ac1.5054 (volgnr. 35) - 1 blz.; 16 cm - ms.  

Zie: Publicatieboek G fol. 259 

10-07-1673 

Waarschouwing verbodt van schieten. 
Betreft het schieten op straat door leden van de schutterij. 

Bron: ac1.5054 (volgnr. 36) - 1 blz.; 21 cm - ms.  

Zie: Publicatieboek G fol. 260 

25-06-1674 

Ampliatie van de ordonnantie, geëmaneert op 't stuck van de lijndraayerije, dienende tot voorkominge van eenige fauten, eenigen tijt herwaerts ingekropen 

in de lontmaeckerije binnen de stadt Goude. 
Bron: ac1.5054 (volgnr. 37) - 1 blz.; 34 cm (drukker: Cornelis Dijvoort) 
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02-11-1674 

Verboth van quade deuyten, schellingen, dubbele en enckele stuyvers. 
Bron: ac1.5054 (volgnr. 38) - 1 blz.; 32 cm (drukker: Cornelis Dijvoort) 

Trefwoord(en): [ munten] 

29-12-1674 

Waerschouwinge. 
Verbod op diefstal van turf uit de schuren aan de Turfsingel. 

Bron: ac1.5054 (volgnr. 39) - 1 blz.; 25 cm (drukker: Cornelis Dijvoort) 

24-01-1675 

Waerschouwinge. 
Bekendmaking dat leden van het lijndraaiersgilde, die op de markt een partij hennep of kaas kopen, niet gehouden zijn om aan andere gildeleden "loting" 

(toewijzing van een gedeelte) toe te staan. 

Bron: ac1.5054 (volgnr. 40) - 1 blz.; 29 cm (drukker: Cornelis Dijvoort) 

31-01-1675 

Waerschouwinge. 
De inzamelaars van de haardas (en ander vuilnis) (verpacht door het Heilige Geest-weeshuis) worden gelast om in elk kwartier van de stad binnen een dag de 

as, mest en andere vuilnis op te halen en niet op diverse plaatsen opgehoopt te laten liggen. 

Bron: ac1.5054 (volgnr. 41) - 1 blz.; 25 cm obl. (drukker: Cornelis Dijvoort) 

Origineel: ac1.0300 fol. 001 

06-02-1675 

Waerschouwinge. 
Er wordt (opnieuw?) een beloning uitgeloofd voor degenen die de daders van het beschadigen en stelen van straatlantaarns aangeeft. Voorts verbod op het 

kopen van gestolen lampen en herhaald verbod op het beschadigen en stelen van de lantaarns. 

Bron: ac1.5054 (volgnr. 43) - 1 blz.; 26 cm (drukker: Cornelis Dijvoort) 

30-04-1675 

Waerschouwinge. 
Bekendmaking dat de daders die de nieuw geplante linden, wilgen en andere bomen langs de Oude en Nieuwe Korte Akkeren (Prins Hendrikstraat resp. 

Bosweg ?), Boelekade en omgeving van Kleiwegs- en Tiendewegspoort vernielen of uittrekken met lijfstraf zullen worden gestraft. Er wordt voorts een 

beloning uitgeloofd voor degenen die de daders aangeeft. Voorts verbod op het zoeken van wormen in de bermen en plantsoenen buiten de stad. 
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Bron: ac1.5054 (volgnr. 44) - 1 blz.; 28 cm (drukker: Cornelis Dijvoort) 

Origineel: ac1.0301 fol. 018 

15-06-1675 

Verboth van snoode quade stuyvers ende deuyten. 
Bron: ac1.5054 (volgnr. 45) - 1 blz.; 31 cm (drukker: Cornelis Dijvoort) 

Trefwoord(en): [ munten] 

23-07-1675 

Keure ende waerschouwinge op 't verkoopen van de reviervisch binnen de stad Gouda. 
Bron: ac1.5054 (volgnr. 46) - 1 blz.; 35 cm (drukker: Andries Endenburg) 

Trefwoord(en): [ vis] 

23-07-1675 

Ordre en reglement op het plaetsen van de kramen op de jaarmarkt binnen de stad Gouda. 
Bron: ac1.5054 (volgnr. 47) - 3 blz.; 21 cm - ms.  

Zie: Keurboek M fol. 202v 

07-09-1675 

Waerschouwinge, mitsgaders ampliatie en renovatie van de keure tegens het vloecken ende sweeren. 
Bron: ac1.5054 (volgnr. 48) - 1 blz.; 35 cm (drukker: Cornelis Dijvoort) 

Trefwoord(en): [ vloeken] 

07-09-1675 

Waerschouwinge. 
Herhaling van de verordening van 07-11-1654 op het inachtnemen van zon- en feestdagen. 

Bron: ac1.5054 (volgnr. 51) - 1 blz.; 23 cm (drukker: Cornelis Dijvoort) 

07-09-1675 

Waerschouwinge. 
Bekrachtiging van het verbod van 02-10-1655 op het schenken van bier en sterke drank en het roken van tabak bij begrafenissen, met dispensatie voor het na 

afloop betreden van het sterfhuis door de dragers en verwanten tot de 4e graad. 

Bron: ac1.5054 (volgnr. 50) - 1 blz.; 26 cm  

Origineel: ac1.0300 fol. 085 
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07-09-1675 

Waarschouwing tegen 't voorkoopen van hoenders, eendvogels, snippen en leeuwerken. 
Bron: ac1.5054 (volgnr. 49) - 4 blz.; 21 cm - ms.  

Trefwoord(en): [ gevogelte] 

07-09-1675 

Waarschouwing voorkopen van hoenders, entvogels, snippen, leeuwrikken. 
--- Identiek aan volgnr. 49 

Bron: ac1.5054 (volgnr. 52) - 3 blz.; 21 cm - ms.  

Zie: Keurboek M fol. 205 

Trefwoord(en): [ gevogelte] 

07-09-1675 

Waarschouwing verkopen doode vogelen. 
Betreft het gevaar van besmetting. Met aanvulling van 05-12-1675. 

Bron: ac1.5054 (volgnr. 53) - 3 blz.; 21 cm - ms.  

Zie: Keurboek M fol. 205 

Trefwoord(en): [ gevogelte] 

05-11-1675 

Alzoo onaengesien tot diversche malen, ende noch onlanghs op den 23. april laetstleden, seer salutaire resolutiën bij de ... magistraet zijn gearresteert tot 

maintenu van de kleyngarenspinderije ... 
Bron: ac1.5054 (volgnr. 54) - 1 blz.; 31 cm (drukker: Cornelis Dijvoort) 

Trefwoord(en): [ garenspinnerij] 

30-11-1675 

Keure ende ordonnantie beroerende de cingelen ende straten buyten de stad Gouda. 
Bron: ac1.5054 (volgnr. 56) - 1 blz.; 33 cm (drukker: Andries Endenburg) 

Origineel: ac1.0301 fol. 019 (met aankondiging van de schouw daarvan, z.d.), fol. 020 (met aankondiging van de schouw daarvan op 6 november 1770) 

Trefwoord(en): [ singels] 

31-12-1675 

Verhuyringe van 't huys te Capelle op den IJssel. 
Bron: ac1.5054 (volgnr. 57) - 1 blz.; 26 cm (drukker: Cornelis Dijvoort) 
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1677 

Waerschouwinge. 
Herhaling van de waarschuwing van 05-02-1675 (en 27-03-1676) betreffende het beschadigen en stelen van straatlantaarns. 

--- Gedeeltelijk niet ingevuld; datering na 27-03-1676. 

Bron: ac1.5054 (volgnr. 42) - 1 blz.; 28 cm (drukker: Cornelis Dijvoort) 

Zie: ac1.5054 volgnr. 43 

27-02-1677 

Extract uyt de resolutie van de heeren van de magistraet van dato den 27 february anno 1677. 
Regels voor het in verzet ("oppositie") komen tegen executoriaal beslag krachtens vonnis van de schepenbank. 

Bron: ac1.5054 (volgnr. 55) - 4 blz.; 21 cm  

17-07-1677 

Waerschouwinge. 
De eigenaars van de tuinen aan de stadssingels zijn verplicht om tijdig voor de jaarlijkse schouw het onkruid langs de omheiningen en paden te verwijderen. 

Voorts verbod om de stadswallen te beklimmen, stenen in de daaraan grenzende erven te werpen en fruit enz. uit tuinen te stelen. 

Bron: ac1.5054 (volgnr. 58) - 1 blz.; 24 cm obl.  

Origineel: ac1.0301 fol. 22 

Trefwoord(en): [ singels] 

08-10-1678 

Waarschouwen tegen 't begraven of dompelen bij avond. 
Bron: ac1.5054 (volgnr. 59) - 1 blz.; 21 cm - ms.  

Zie: Publicatieboek H fol. 6 

25-10-1678 

Extract uit het publicatieboek der stad Gouda ... H fol. 6vo. 
Bekendmaking dat gelijktijdig met de betaling van de verponding ook het lantaarn- en klapgeld moet worden betaald. Eigenaars van huurhuizen zullen ter zake 

van achterstallige huur en lantaarn- en klapgeld gedurende 6 weken beslag mogen leggen op elders aanwezige roerende goederen van huurders en een 

preferente vordering hebben. 

Bron: ac1.5054 (volgnr. 60) - 2 blz.; 21 cm - ms.  

15-04-1679 

Waarschouwinge asraperij. 
Waarschuwing aan de ophalers van as om zich strikt aan de voorschriften te houden en aan de burgers om geen as op straat te gooien. 
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Bron: ac1.5054 (volgnr. 61) - 1 blz.; 21 cm - ms.  

Zie: Publicatieboek H fol. 8v 

Origineel: ac1.0300 fol. 002 

26-04-1679 

Waerschouwinge. 
Herhaald en uitgebreid verbod tegen het stelen uit tuinen en het zich 's nachts in andermans tuinen en erven bevinden. 

Bron: ac1.5054 (volgnr. 62) - 1 blz.; 30 cm (drukker: Johannes Endenburg) 

04-05-1679 

Keure ende ordonnantie op het maken, wegen en brantijcken van het botervaetwerck binnen de stadt Gouda. 
Bron: ac1.5054 (volgnr. 63) - 11 blz.; 21 cm (drukker: Cornelis Dijvoort) 

24-10-1679 

Ampliatie en veranderinge van de generale keure op 't binnenbidden ter begraefenissen. 
Aanvulling en wijziging van de verordening op het uitnodigen van mensen bij begrafenissen, zodat (a) ten hoogste 60 mensen na afloop in het sterfhuis mogen 

komen en (b) de overledenen niet langer dan drie nachten "boven aarde" mogen blijven. 

Bron: ac1.5054 (volgnr. 64) - 1 blz.; 40 cm (drukker: Cornelis Dijvoort) 

Origineel: ac1.0300 fol. 086-088 

Trefwoord(en): [ begraven] 

08-06-1680 

Ordonnantie ende lijste van de gabelle, die betaelt moeten werden voor de passagie van 't heck, staende op de Dorrekade in 't zuydeynde van Waddinxveen. 
Bron: ac1.5054 (volgnr. 65) - 1 blz.; 25 cm (drukker: Johannes Endenburg) 

Trefwoord(en): [ Dorrekenskade] 

17-09-1680 

Keure jegens het vermengen van vlassesnuyten met hennippesnuyt. 
Bron: ac1.5053 (volgnr. 5) - 2 blz.; 21 cm  

Trefwoord(en): [ hekelen vlas hennep warenkeuring] 

17-09-1680 

Keure jegens het vermengen van vlassesnuyten met hennippesnuyt. 
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Bron: ac1.5054 (volgnr. 68) - 1 blz.; 31 cm (drukker: Cornelis Dijvoort) 

Trefwoord(en): [ hekelen vlas hennep warenkeuring] 

22-09-1680 

Ordonnantie van de stadtsexcijns op de wijnen ende mee binnen de stadt Goude. 
Bron: ac1.5054 (volgnr. 70) - 16 blz.; 20 cm (drukker: Cornelis Dijvoort) 

04-10-1680 

Waarschouwing tegen het inslaan van bieren buiten geëikt vaatwerk. 
Bron: ac1.5054 (volgnr. 66) - 1 blz.; 21 cm - ms.  

12-12-1680 

Waarschouwing van het staan op de kaak. 
Verbod om tijdens het te kaak stellen van Elizabeth de Maas en Marij Klaes hen met stenen of andere voorwerpen te bekogelen. 

Bron: ac1.5054 (volgnr. 69) - 1 blz.; 21 cm - ms.  

Zie: Publicatieboek H fol. 16 

24-08-1681 

Waerschouwinge. 
Bekendmaking van de Staten van Holland dat de stads- en dorpsbesturen de verschuldigde verponding over de jaren tot en met 1680 vóór eind september 

moeten betalen. 

Bron: ac1.5054 (volgnr. 71) - 1 blz.; 29 cm ('s-Gravenhage, drukker: Jacobus Scheltus) 

20-06-1682 

Keure ende ordonnantie der stede van der Goude op 't stuck van brandt geëmaneert. 
Met een lijst met plaatsen waar zich brandemmers bevinden. 

Bron: ac1.5054 (volgnr. 72) - 39 blz.; 20 cm (drukker: Cornelis Dijvoort) 

Origineel: ac1.0300 fol. 271-290 

Trefwoord(en): [ brand] 

08-09-1682 

Ordonnantie op het wageveer tusschen de steden Goude ende Rotterdam. 
--- Herdrukt 1728. 

Bron: ac1.5054 (volgnr. 73) - 16 blz.; 21 cm (drukker: Andries Endenburg) 
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15-09-1682 

Nader ampliatie op de keure van den 5. november anno 1675 op de kleyngarespinderije geëmaneert. 
Bron: ac1.5054 (volgnr. 74) - 1 blz.; 31 cm (drukker: Cornelis Dijvoort) 

Trefwoord(en): [ garenspinnerij] 

02-01-1683 

Ordonnantie op het stuck van de librije der stadt Gouda. 
Bron: ac1.5054 (volgnr. 75) - 1 blz.; 36 cm (drukker: Cornelis Dijvoort) 

10-09-1683 

Ordre ofte reglement waernaer den commissaris ofte toesiender van de turfdragers, alsmede de turfdragers, haer sullen hebben te reguleren. 
--- Enig tekstverlies door slijtage. 

Bron: ac1.5054 (volgnr. 78) - 1 blz.; 40 cm (drukker: Cornelis Dijvoort) 

20-10-1683 

Verwisseling van loden van 't Alemoseniershuys. 
Oproep van regenten van het Aalmoezeniersweeshuis om oude turfloodjes om te wisselen tegen nieuwe, in verband met het vervalsen van de oude. 

Bron: ac1.5054 (volgnr. 79) - 1 blz.; 21 cm - ms.  

30-09-1684 

Keure ende ordonnantie van de vleeshouwerije, met alle appendentie ende dependentie van dien, binnen de stad Gouda. 
--- Herdrukt 1721. 

Bron: ac1.5054 (volgnr. 80) - 32 blz.; 21 cm (drukker: Andries Endenburg) 

Trefwoord(en): [ slagers vlees] 

30-09-1684 

Keure ende ordonnantie van de vleeshouwerije, met alle appendentie ende dependentie van dien, binnen de stad Gouda. 
--- Herdrukt 1750. 

Bron: ac1.5057 (volgnr. 53) - 32 blz.; 21 cm (drukker: Andries Endenburg) 

Trefwoord(en): [ slagers vlees] 

20-02-1685 

Ordonnantie van de Haestrechtse brugge. 
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--- Herdrukt 01-03-1746 naar een uittreksel uit het Keur- en ordonnantieboek Y. 

Bron: ac1.5054 (volgnr. 67) - 7 blz.; 20 cm  

15-11-1685 

Stoepen bestroyen, huysen besmeeren en zeer hart bellen; de calange deswegens op den eed; advertentie. 
--- calange = boete 

Bron: ac1.5054 (volgnr. 81) - 2 blz.; 21 cm - ms.  

08-05-1686 

Reglement waarnaar de oudemannen haar hebben te reguleren. 
Betreft de inwoners van het Oudemannenhuis (Willem Vroesenhuis). 

--- Herdrukt 1710. 

Bron: ac1.5054 (volgnr. 82) - 13 blz.; 21 cm (drukker: Johannes Endenburg) 

24-08-1686 

Notificatie. 
Verbod op het onderdak geven of woonruimte verhuren aan vreemdelingen, voordat die door het stadsbestuur in de stad zijn toegelaten. 

Bron: ac1.5054 (volgnr. 83) - 1 blz.; 25 cm obl. (drukker: Cornelis Dijvoort) 

01-10-1686 

Nieuwe ende nader ordonnantie van de schutterije binnen de stad Gouda. 
--- Herdrukt 1711. 

Bron: ac1.5054 (volgnr. 76) - 29 blz.; 21 cm (drukker: Johannes Endenburg) 

01-10-1686 

Nieuwe ende nader ordonnantie van de schutterije binnen de stad Gouda. 
Met drie aanvullingen betreffende het optreden bij hoge waterstand, nachtelijke rondes om het stadhuis en vrijstelling van poortgeld voor officieren, 30-01-

1721, 23-01-1734 en 07-01-1749. 

--- Herdrukt 1754. 

Bron: ac1.5054 (volgnr. 77) - 32 blz.; 21 cm (drukker: Andries Endenburg) 

02-01-1687 

Waarschouwing tegen 't schieten van vuurpijlen en 't maken van samerottingen. 
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Bron: ac1.5054 (volgnr. 84) - 1 blz.; 21 cm - ms.  

Zie: Publicatieboek H fol. 42v 

12-06-1687 

Lijste van hetgeen betaelt moet worden voor het gebruycken van het Amsterdamse rijpad. 
--- Herdrukt 1730. 

Bron: ac1.5054 (volgnr. 85) - 1 blz.; 21 cm (drukker: Andries Endenburg) 

12-06-1687 

Boter, kaas en andere vette waaren niet langs de straaten te venten. 
Bron: ac1.5054 (volgnr. 86) - 2 blz.; 21 cm - ms.  

06-04-1688 

Waerschouwinge. 
Verbod op het te hard en onbehoorlijk rijden met wagens, rijtuigen, sleperskarren en paarden. 

Bron: ac1.5054 (volgnr. 87) - 1 blz.; 32 cm (drukker: Cornelis Dijvoort) 

23-09-1688 

Waarschouwing inkomen van pijpaarde. 
Bekendmaking dat het invoeren van pijpaarde, met uitzondering van "sterck aarde", uitsluitend is toegestaan aan Jan Frans de Groen, koopman en Rijnschipper. 

Bron: ac1.5054 (volgnr. 88) - 2 blz.; 21 cm - ms.  

Zie: Publicatieboek H fol. 48v 

25-11-1688 

Verbodt van geen broodt, blom ofte meel van buyten de stadt te brengen binnen deselve. 
Geldt tevens voor de jurisdictie van een kwart mijl rond de stad. 

--- Herhaling van het verbod van 9 april 1680. 

Bron: ac1.5054 (volgnr. 89) - 1 blz.; 34 cm (drukker: Cornelis Dijvoort) 

Origineel: ac1.0300 fol. 019 

14-12-1688 

Extract uyt het camerboek der stad Gouda. 
Uitbreiding van de verordening op het gemaal met enkele bepalingen, o.a. over het maalloon. 

--- Herdrukt 1747. 
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Bron: ac1.5054 (volgnr. 90) - 1 blz.; 21 cm  

Origineel: ac1.0300 fol. 024r 

Trefwoord(en): [ molenaars bakkers] 

23-05-1689 

Waerschouwinge. 
Er wordt een beloning uitgeloofd voor het aanbrengen van de daders die in het water in de "waterlockinge" (sluisje?) aan de oostzijde van de Raam, achter het 

huis van Gerard Cincq, een hoeveelheid zeep hebben geworpen; dit water dient voor de juist opgerichte branderij. Voorts verbod op openbaar water te 

vervuilen tot schade van de economie. 

Bron: ac1.5054 (volgnr. 91) - 1 blz.; 32 cm (drukker: Cornelis Dijvoort) 

15-10-1689 

Ordonnantie ende reglement waernaer de ijckerschippers, varende van Amsterdam op Gouda ende vice versa van Gouda op Amsterdam, haer precise 

sullen hebben te reguleren. 
Met "Lijste van de vrachtloonen van de ijckerschepen ..." 

--- Geratificeerd door burgemeesters en regeerders van Amsterdam, 11-09-1690; gedrukt 1691. 

Bron: ac1.5054 (volgnr. 92) - 16 blz.; 21 cm (drukker: Cornelis Dijvoort) 

15-10-1689 

Ordonnantie ende reglement waernaer de ijckerschippers, varende van Amsterdam op Gouda ende vice versa van Gouda op Amsterdam, haer precise 

sullen hebben te reguleren. 
Met "Reglement gemaeckt bij ... burgermeesteren ende regeerders der stad Gouda, waerna de ijckerschippers der voorsz. stad, varende op Amsterdam, haer 

sullen hebben te gedragen", 08-12-1693. 

--- De ordonnantie is geratificeerd door burgemeesters en regeerders van Amsterdam, 11-09-1690; identiek aan ac1.5054 vnr. 92 Herdrukt 1725. 

Bron: ac1.5055 (volgnr. 23) - 18 blz.; 21 cm (drukker: Andries Endenburg) 

15-10-1689 

Lijste van de vrachtloonen van de ijckerschepen, varende tusschen ... Amsterdam ende Gouda. 
--- Herdrukt 1725; geratificeerd door burgemeesters en regeerders van Amsterdam, 11-09-1690; identiek aan ac1.5054 vnr. 92 (blz. 19-23). 

Bron: ac1.5055 (volgnr. 24) - 13 blz.; 21 cm (drukker: Andries Endenburg) 

20-03-1690 

Ordre ende reglement op 't gebruyck van de slangbrandtspuyten ... 
Met een lijst van brandweerlieden van spuit 1 en 2 en een handleiding voor het gebruik van de brandspuiten, met afbeelding (gravure). 
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Bron: ac1.5055 (volgnr. 1) - 23 blz.; 20 cm (drukker: Cornelis Dijvoort) 

Origineel: ac1.0300 fol. 381-392 

1691 

Rolle van de wijcken waernaer een yder in 't bijten van de stadtsgrachten hem sal hebben te reguleren. 
Overzicht van de wijkindeling voor het openhouden van bijten bij ijsgang. 

Bron: ac1.5055 (volgnr. 3) - 5 blz.; 28 cm  

08-01-1691 

Ordonnantie en keure op 't bijten en openen van stadsgrachten. 
Voorschriften om bij ijsgang bijten open te houden uit een oogpunt van brandpreventie. 

Bron: ac1.5055 (volgnr. 2) - 3 blz.; 21 cm - ms.  

Zie: Publicatieboek H fol. 64 

25-03-1691 

Ordonnantie tegens 't trekken van 't mes en ander gewelt. 
Bron: ac1.5055 (volgnr. 4) - 4 blz.; 21 cm - ms.  

27-07-1691 

't Stellen en plaetsen der kaaswagens en andere op de markt. 
Bron: ac1.5055 (volgnr. 5) - 2 blz.; 21 cm - ms.  

Zie: Publicatieboek H fol. 70 

10-11-1691 

Instructie voor den commissaris ... op 't stuck van het notariaet binnen deselve stad en het district van deselve geëxerceert werdende. 
Bron: ac1.5055 (volgnr. 6) - 8 blz.; 20 cm (drukker: Cornelis Dijvoort) 

Trefwoord(en): [ notariaat notarissen] 

14-11-1691 

Ordonnantie ende keuren van de weeskamer der stad Gouda. 
Met inhoudsopgave. 

--- Herdrukt 1757; bijgebonden een index op trefwoorden (15 blz. ms.). 

Bron: ac1.5055 (volgnr. 7) - 93 blz.; 21 cm (drukker: Johannes Outhuyse) 
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19-11-1691 

Ordonnantie voor de politiemeesters ofte commissarissen van de kleyne saecken der stad Gouda. 
Bron: ac1.5055 (volgnr. 8) - 15 blz.; 20 cm (drukker: Cornelis Dijvoort) 

12-02-1692 

't Stelen van lood binnen de stad en de omleggende thuinen. 
Bron: ac1.5055 (volgnr. 9) - 2 blz.; 21 cm - ms.  

Zie: Publicatieboek H fol. 73 

22-09-1692 

Ordonnantie van den excijns op de wijnen ende mee binnen de stad Goude. 
Betreft voorwaarden voor de verpachting. 

Bron: ac1.5055 (volgnr. 10) - 23 blz.; 18 cm (drukker: Cornelis Dijvoort) 

24-10-1692 

Ordonnantie gemaeckt uyt kracht van 't octroy ... nopende de gabelle der passanten en reysende luyden ... de nieuwe trekvaert of trekpad tusschen ... 

(Amsterdam en Gouda) gebruyckende van ... 
--- O.a. de tol bij het hek te Boskoop 

Bron: ac1.5055 (volgnr. 11) - 1 blz.; 45 cm (Amsterdam, drukker: Pieter Rotterdam) 

18-07-1693 

Generale ordonnantie ende conditiën waerop ... schout, burgermeesteren ende schepenen der stad Gouda ... verpachten sullen ... alle de excijnzen die ten 

behoeve ende over de voorsz. stad ende jurisdictie van dien ... 
--- Met beknopte omschrijving van de omvang van het rechtsgebied. 

Bron: ac1.5055 (volgnr. 12) - 11 blz.; 21 cm  

Trefwoord(en): [ accijnzen (verpachting -) verpachting (accijnzen)] 

18-07-1693 

Ordonnantie waernaer verpacht sal worden den excijns op 't hardkoorn. 
Bron: ac1.5055 (volgnr. 13) - 8 blz.; 21 cm (drukker: Cornelis Dijvoort) 

Trefwoord(en): [ accijnzen (verpachting -) verpachting (accijnzen) koren] 

18-07-1693 

Ordonnantie waernaer verpacht sal worden den excijns op 't gemael. 
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Bron: ac1.5055 (volgnr. 14) - 8 blz.; 21 cm (drukker: Cornelis Dijvoort) 

Trefwoord(en): [ accijnzen (verpachting -) verpachting (accijnzen) gemaal] 

18-07-1693 

Ordonnantie waernaer verpacht sal worden den excijns op de bieren. 
Bron: ac1.5055 (volgnr. 15) - 14 blz.; 21 cm (drukker: Cornelis Dijvoort) 

Trefwoord(en): [ accijnzen (verpachting -) verpachting (accijnzen) bier] 

18-07-1693 

Ordonnantie waernaer verpacht sal worden den excijns op 't beestiael. 
Bron: ac1.5055 (volgnr. 16) - 11 blz.; 21 cm (drukker: Cornelis Dijvoort) 

Trefwoord(en): [ accijnzen (verpachting -) verpachting (accijnzen) bestiaal] 

21-09-1693 

Ordonnantie waernaer verpacht sal worden den excijns op den azijn. 
Bron: ac1.5055 (volgnr. 17) - 6 blz.; 20 cm (drukker: Cornelis Dijvoort) 

Trefwoord(en): [ accijnzen (verpachting -) verpachting (accijnzen) azijn] 

11-11-1693 

Lijste van de vrachtloonen der goederen en koopmanschappen, die gevoert sullen worden bij de beurtschepen, varende tusschen ... Gouda, Middelburg, 

Vlissingen ende ter Veere. 
Tarieflijst. 

--- Herdrukt 1725; blz. 19-23 van een andere verordening. 

Bron: ac1.5055 (volgnr. 18) - 7 blz.; 21 cm (drukker: Andries Endenburg) 

Origineel: ac1.0300 fol. 116-117 

28-11-1693 

Waerschouwinge. 
(Herhaling van het) verbod aan "voorkopers" of vreemdelingen om voor bepaalde tijdstippen eieren, boten en kaas op de markt te kopen. 

Bron: ac1.5055 (volgnr. 19) - 1 blz.; 23 cm obl. (drukker: Cornelis Dijvoort) 

08-12-1693 

Reglement waerna de commissaris van de ijckerschippers, varende tusschen ... Amsterdam en Gouda zig zal hebben te gedragen. 
Met "Lijste van de vrachtloonen van de ijckerschepen ..." 
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--- Herdrukt 1725. 

Bron: ac1.5055 (volgnr. 20) - 8 blz.; 21 cm (drukker: Andries Endenburg) 

08-12-1693 

Ordonnantie ende reglement voor de veerschippers van de stad Gouda op Antwerpen. 
--- Herdrukt 1725. 

Bron: ac1.5055 (volgnr. 21) - 12 blz.; 21 cm (drukker: Andries Endenburg) 

Origineel: ac1.0300 fol. 168-172 

Trefwoord(en): [ beurtschippers] 

08-12-1693 

Ordonnantie ende reglement voor den commissaris over de beurtschippers op ... Walcheren in Zeeland, mitsgaders voor de beurtschippers hetselve veer 

bevarende. 
--- Herdrukt 1725. 

Bron: ac1.5055 (volgnr. 22) - 16 blz.; 21 cm (drukker: Andries Endenburg) 

Origineel: ac1.0300 fol. 108-114 

05-03-1694 

Publicatie over 't wegloopen van de kinderen van de wees- en aeleëmoseniershuysen binnen de stad Gouda. 
--- Herdrukt 1710. 

Bron: ac1.5055 (volgnr. 25) - 4 blz.; 21 cm (drukker: Johannes Endenburg) 

Trefwoord(en): [ weeshuis] 

30-03-1694 

Ordonnantie van de stadsexcijns op de wage binnen de stad Gouda. 
--- Herdrukt 1710. 

Bron: ac1.5055 (volgnr. 26) - 6 blz.; 21 cm (drukker: Johannes Endenburg) 

Trefwoord(en): [ waag accijnzen] 

30-03-1694 

Ordonnantie waernaer verpacht sal worden den excijns op den turf. 
Bron: ac1.5055 (volgnr. 27) - 9 blz.; 21 cm (drukker: Cornelis Dijvoort) 

Trefwoord(en): [ accijnzen (verpachting -) verpachting (accijnzen) turf] 
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30-03-1694 

Ordonnantie waernaer verpacht sal worden den excijns op het sout. 
Bron: ac1.5055 (volgnr. 28) - 6 blz.; 21 cm (drukker: Cornelis Dijvoort) 

Trefwoord(en): [ accijnzen (verpachting -) verpachting (accijnzen) zout] 

24-07-1694 

Ordonnantie waernaer (bij provisie) ten behoeve van het Aelmoesseniershuys der stad Gouda sal verpacht ofte gecollecteert worden het recht van het 

mande- en sackgeld, waermede den turf ... sal opgedaen worden. 
Bron: ac1.5055 (volgnr. 29) - 11 blz.; 21 cm (drukker: Cornelis Dijvoort) 

Trefwoord(en): [ belastingen mandegeld zakgeld turf weeshuis] 

24-07-1694 

Lijste van het sack- en mandegeld ... Dat in 't swart staet uytgedruckt is voor den armen, ende ... rood ... is voor de sackdragers. 
Bron: ac1.5055 (volgnr. 30) - 1 blz.; 30 cm (drukker: Cornelis Dijvoort) 

Trefwoord(en): [ belastingen mandegeld zakgeld turf weeshuis zakkendragers] 

26-08-1694 

Ordonnantie waernaer verpacht sal worden den excijns op de huyden, etc. 
Bron: ac1.5055 (volgnr. 31) - 6 blz.; 21 cm (drukker: Cornelis Dijvoort) 

Trefwoord(en): [ accijnzen (verpachting -) verpachting (accijnzen) huiden] 

26-08-1694 

Ordonnantie op het recht van de kraen ... 
De kraan werd verpacht ten behoeve van het Catharinagasthuis. Met ampliatie, 10-09-1695. 

--- Herdrukt 1725. 

Bron: ac1.5055 (volgnr. 35) - 12 blz.; 21 cm (drukker: Andries Endenburg) 

Trefwoord(en): [ kraan] 

11-04-1695 

Ordonnantie ende reglement op het meeten van schorse, taen en gemaale runne ... 
Bron: ac1.5055 (volgnr. 32) - 4 blz.; 21 cm - ms.  

Zie: Ordonnantieboek Y fol. 317 
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28-04-1695 

Waarschouwing tegen 't uitsmijten van glazen en schenden van stoepen en pothuysen. 
Bron: ac1.5055 (volgnr. 33) - 1 blz.; 21 cm  

Zie: Publicatieboek H fol. 97 

20-09-1695 

Publicatie. 
Bekendmaking dat de baljuw is verzocht streng op te treden tegen degenen die stadseigendommen hebben beschadigd, met name het stadhuis tijdens de 

verbouwing. 

Bron: ac1.5055 (volgnr. 34) - 1 blz.; 36 cm (drukker: Cornelis Dijvoort) 

10-12-1695 

Ordonnantie op 't stuck van den brand 
Met een lijst van lokaties waar brandemmers zijn geplaatst en een lijst van de vuurschouwers in de 27 wijken. 

Bron: ac1.5055 (volgnr. 36) - 34 blz.; 21 cm (drukker: Andries Endenburg) 

Origineel: ac1.0300 fol. 291-310 

Trefwoord(en): [ brand brandweer] 

1696 

Notificatie. 
Bekendmaking dat tijdens de St.-Jacobsmarkt (kermis) geen kaas zal worden gewogen en mag worden verhandeld. 

--- Gedeeltelijk niet ingevuld 

Bron: ac1.5055 (volgnr. 38) - 1 blz.; 21 cm (drukker: Johannes Endenburg) 

02-06-1696 

Keuren ende ordonnantie tegens het timmeren en doen van neeringen binnen 't quartier mijls buyten de stad Gouda. 
Bron: ac1.5055 (volgnr. 37) - 10 blz.; 21 cm (drukker: Cornelis Dijvoort) 

05-09-1696 

Extract uyt 't camerboek der stad Gouda. 
Voorschrift betreffende het beperkt gebruiken van stro door de schippers tussen Amsterdam en Gouda. 

Bron: ac1.5053 (volgnr. 72) - 1 blz.; 21 cm  
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06-09-1696 

Extract uyt 't camerboeck der stad Gouda. 
Voorschrift betreffende het registreren van de te vervoeren goederen door de commissaris van de Amsterdamse jaagschuiten. 

Bron: ac1.5053 (volgnr. 72) - 1 blz.; 21 cm  

11-04-1697 

Verbod van quade deuyten. 
--- Met afbeelding van de gangbare munten 

Bron: ac1.5055 (volgnr. 40) - 1 blz.; 32 cm (drukker: Cornelis Dijvoort) 

Trefwoord(en): [ munten] 

11-04-1697 

Waerschouwinge. 
Verbod om nuchtere kalveren te slachten of (geslacht of toebereid) te koop aan te bieden, zowel vanwege belastingontduiking als uit oogpunt van 

volksgezondheid. 

Bron: ac1.5055 (volgnr. 39) - 1 blz.; 30 cm (drukker: Cornelis Dijvoort) 

22-06-1697 

Waarschouwinge ende keure tegens de moetwil der matrosen en soldaten. 
Vastgesteld door het stadsbestuur van Gouda. 

--- Hernieuwd 09-03-1701 

Bron: ac1.5053 (volgnr. 72) - 3 blz.; 21 cm  

02-07-1697 

Waarschouwinge tegens de moetwilligheyd der matroosen en soldaten, gemaeckt bij de ed. achtb. heeren burgermeesteren ende regeerders der stad 

Amsterdam. 
Bron: ac1.5053 (volgnr. 72) - 3 blz.; 21 cm  

25-03-1698 

Waerschouwinge. 
Verbod om nuchtere kalveren te slachten of (geslacht of toebereid) te koop aan te bieden, tenzij - conform de voorschriften - via de gepriviligieerde 

stadsvilders, zowel vanwege belastingontduiking, prijsbeleid als uit oogpunt van volksgezondheid. 

Bron: ac1.5055 (volgnr. 41) - 1 blz.; 30 cm (drukker: Cornelis Dijvoort) 
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16-04-1698 

Ordonnantie waerop ... burgermeesteren en thesaurier der stad Gouda verpacht hebben 't verlaet terzijden de Reewijckse weteringe ende 't erf daerbij 

leggende ... 
Bron: ac1.5055 (volgnr. 42) - 1 blz.; 38 cm (drukker: Johannes Endenburg) 

Trefwoord(en): [ verpachting (sluizen) sluizen (verpachting -) Breevaart] 

01-07-1698 

Waerschouwinge. 
Verbod om zonder toestemming erven en tuinen te ontgronden. 

Bron: ac1.5055 (volgnr. 44) - 1 blz.; 24 cm (drukker: Johannes Endenburg) 

01-07-1698 

Waerschouwinge. 
Bekendmaking dat ieder zijn kaden en slootkanten schoon moet houden van begroeiing. 

Bron: ac1.5055 (volgnr. 43) - 1 blz.; 21 cm (drukker: Johannes Endenburg) 

05-01-1699 

Waerschouwinge. 
Verbod op het beschadigen en stelen van banken, stoepen, palen, omheiningen, e.d. 

Bron: ac1.5055 (volgnr. 45) - 1 blz.; 26 cm (drukker: Johannes Endenburg) 

25-07-1699 

Waerschouwinge. 
Verbod om in de omgeving van de stad te gaan drinken, ten nadele van de stedelijke belastingen, behalve in de daartoe aangewezen herbergen. 

Bron: ac1.5055 (volgnr. 46) - 1 blz.; 42 cm (drukker: Johannes Endenburg) 

25-07-1699 

Keure tegens het opmaken van hennepponden als vlasponden ende het verkopen van dien. 
Bron: ac1.5053 (volgnr. 5) - 3 blz.; 21 cm  

Trefwoord(en): [ hekelen vlas hennep warenkeuring] 

25-07-1699 

Keure tegens het opmaken van hennepponden als vlasponden ende het verkopen van dien. 
--- Identiek aan ac1.5053 vnr. 5 
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Bron: ac1.5055 (volgnr. 47) - 1 blz.; 35 cm  

Trefwoord(en): [ hekelen vlas hennep warenkeuring] 

24-08-1699 

Lijste van het loon van de wijnslepers ... 
Bron: ac1.5055 (volgnr. 48) - 2 blz.; 21 cm  

06-02-1700 

Keure en waerschouwinge. 
Bevestiging van het verbod van 11-04-1697 op het in omloop brengen van buitenlands geld, en het overtreden van de voorschriften voor het uitgeven van in de 

Republiek geslagen munten. 

Bron: ac1.5056 (volgnr. 2) - 1 blz.; 32 cm obl.  

19-05-1700 

Reglement voor den keurmeester van den turf. 
Bron: ac1.5056 (volgnr. 3) - 2 blz.; 21 cm - ms.  

Zie: Keurboek N fol. 34v 

21-05-1700 

Keure ende ordonnantie ... tegens het bedrogh en vermengen van den turf. 
--- Herdrukt 1730. 

Bron: ac1.5056 (volgnr. 4) - 1 blz.; 35 cm (drukker: Andries Endenburg) 

31-05-1701 

Lijste van 't salaris, waernaer den pachter van 't verlaet hem in 't deurschieten van de ponten, schouwen, etc., punctuelijck sal hebben te gedragen. 
--- Herdrukt 1730. 

Bron: ac1.5056 (volgnr. 5) - 1 blz.; 33 cm (drukker: Andries Endenburg) 

28-02-1702 

Keure tegens het koopen van gestoole goederen, en tot ontdecken van deselve, mitsgaders op goederen door onbekende menschen en minderjarige 

persoonen te koop gebragt wordende. 
Bron: ac1.5056 (volgnr. 6) - 1 blz.; 30 cm (drukker: Johannes Endenburg) 
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17-03-1702 

Verbod op het onverzorgd in de stad achterlaten van vrouw en kinderen door vertrekkende inwoners. Met lijst van vertrokken personen en hun verlaten 

vrouwen en kinderen. 

Bron: ac1.5056 (volgnr. 7) - 2 blz.; 17 cm obl. (drukker: Johannes Endenburg) 

Trefwoord(en): [ weglopen verlaten (van het gezin)] 

27-06-1702 

Keure en ordonnantie op de hoedemakersknechts ... 
Bron: ac1.5056 (volgnr. 8) - 1 blz.; 38 cm (drukker: Johannes Endenburg) 

04-12-1702 

Formulier voor een vergunning om "slapers" (logeergasten) te mogen houden. 

Bron: ac1.5056 (volgnr. 9) - 1 blz.; 21 cm (drukker: Johannes Endenburg) 

02-01-1703 

Lijste van het ijkloon voor den ijkmeester der stad Gouda, soo van de nattemaet, houtemaet, heele en halve ellens, gewigten, gistmaten, droogematen en 

appeltonnen. 
Bron: ac1.5056 (volgnr. 10) - 1 blz.; 29 cm (drukker: Johannes Endenburg) 

10-07-1703 

Waerschouwinge. 
Verbod om 's nachts muren en wallen te beklimmen, poorten e.d. te forceren of met valse sleutels te openen, goederen van de stad of particulieren te 

beschadigen. Betreft met name het tegengaan van smokkelarij ("sluyckerijen"). 

Bron: ac1.5056 (volgnr. 11) - 1 blz.; 39 39 cm (drukker: Johannes Endenburg) 

Trefwoord(en): [ belastingen] 

09-08-1703 

Acte van admissie voor de kleynbiertappers. 
Formulier voor een vergunning. 

Bron: ac1.5056 (volgnr. 12) - 1 blz.; 22 cm (drukker: Andries Endenburg) 

Trefwoord(en): [ bier] 

28-03-1704 

Ordonnantie van het straetgeld, gelegen (!) tusschen de steden Gouda en Rotterdam. 
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Bron: ac1.5056 (volgnr. 13) - 7 blz.; 21 cm  

Trefwoord(en): [ straatgeld] 

28-06-1704 

Extract uit het Keurboek N fol. 46. Keuren op het rijden en sleepen door de stadt. 
Bron: ac1.5056 (volgnr. 14) - 3 blz.; 20 cm - ms.  

13-09-1704 

Reglement en lijste op 't verhuuren van de dood-kleeden en rouw-behangsels binnen de stad Gouda. 
Reglement en tarieflijst. Bevat tevens de "Notificatie" van dezelfde datum (zie vnr. 15). 

Bron: ac1.5056 (volgnr. 16) - 8 blz.; 29 cm (drukker: Johannes Endenburg) 

Origineel: ac1.0300 fol. 090-093n (getekend) en 094-097 (ongetekend) 

Trefwoord(en): [ begraven rouwgebruiken] 

13-09-1704 

Keure ende ordonnantie op 't stuck van 't goud- en zilversmeeden ... 
--- Herdrukt 1725. 

Bron: ac1.5056 (volgnr. 17) - 8 blz.; 21 cm (drukker: Andries Endenburg) 

13-09-1704 

Notificatie. 
Bekendmaking van het besluit om de verhuur van doodskleden en "rouw-behangsels" ten goede te laten komen aan de St.-Janskerk. 

Bron: ac1.5056 (volgnr. 15) - 1 blz.; 29 cm (drukker: Johannes Endenburg) 

Origineel: ac1.0300 fol. 089 

Trefwoord(en): [ begraven] 

23-12-1704 

Keure tegens het afbreeken ende steelen van het ijser, kooper en loot van de publycque en particuliere gebouwen, mitsgaders tegen het inkoopen van 

hetselve. 
Bron: ac1.5056 (volgnr. 18) - 1 blz.; 34 cm (drukker: Johannes Endenburg) 

Trefwoord(en): [ metalen] 

24-12-1704 

IJzer stelen. 
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Afschrift van het gedrukte verbod (zie vnr. 18). 

Bron: ac1.5056 (volgnr. 19) - 2 blz.; 20 cm - ms.  

Trefwoord(en): [ metalen] 

10-03-1705 

Generale ordonnantie van alle de godshuysen der stad Gouda. 
Bron: ac1.5056 (volgnr. 20) - 7 blz.; 21 cm  

Trefwoord(en): [ sociale zorg godshuizen] 

17-03-1705 

Ampliatie van de keure ende ordonnantie op 't stuck van 't goud- en zilver-smeeden ... 
Bron: ac1.5056 (volgnr. 21) - 8 blz.; 21 cm (drukker: Andries Endenburg) 

Trefwoord(en): [ goudsmeden zilversmeden] 

04-05-1705 

Ordonnantie waernaer de schuytevoerders, varende van der Goude op Bodegraven ende wederom ... haer precise zullen hebben te reguleren. 
Bron: ac1.5056 (volgnr. 22) - 4 blz.; 21 cm  

Trefwoord(en): [ beurtvaart] 

04-09-1705 

Reglement voor keur-meesters en andere steen-backers, plaetsende onder het ressort van de verpagtinge der stad Gouda. 
Ter uitvoering van gewestelijke voorschriften; betreft vooral de benoeming van keurmeesters en de uitoefening van de (kwaliteits)controle. 

Bron: ac1.5056 (volgnr. 23) - 8 blz.; 21 cm (drukker: Andries Endenburg) 

01-02-1706 

Lijste van de vragt-loonen, waerna de voerluyden, rijdende van Gouda op de volgende steden, sig sullen moeten reguleeren. 
Betreft Amsterdam, Delft, 's-Gravenhage, Haarlem, Leiden, Oudewater en Schoonhoven. 

--- Herdrukt 1732. 

Bron: ac1.5056 (volgnr. 24) - 3 blz.; 21 cm (drukker: Andries Endenburg) 

02-02-1706 

Renovatie van de ordre ende het reglement op de schoolen binnen de stad Gouda. 
Bron: ac1.5056 (volgnr. 25) - 15 blz.; 21 cm (drukker: Andries Endenburg) 
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1707 

Alle keure op 't stuk van 't vlas- en kenniphekelen, sooals deselve bij de heeren van de magistraet der stad Gouda sedert den jare 1596 tot het jaer 1707 sijn 

gearresteert. 
--- Bevat alleen stukken tot 1699. 

Bron: ac1.5053 (volgnr. 5) - 28 blz.; 21 cm (convoluut) (drukker: Johannes Endenburg) 

Trefwoord(en): [ hekelen vlas hennep] 

12-02-1707 

Lijste van het ijckloon voor den ijckmeester der stad Gouda. 
Bron: ac1.5056 (volgnr. 26) - 6 blz.; 21 cm (drukker: Andries Endenburg) 

28-02-1708 

Lijste van de vracht-loonen der goederen en koopmanschappen die gevoert worden tusschen de steden Gouda en Utrecht. 
Bron: ac1.5056 (volgnr. 27) - 4 blz.; 21 cm (drukker: Johannes Endenburg) 

10-03-1708 

Keuren tegens het stelen en beschadigen van stadsgebouwen en -goederen, mitsgaders van de particuliere ingesetenen van dien; alsmede tegens het 

inkoopen van gestole goederen. 
Bron: ac1.5056 (volgnr. 28) - 8 blz.; 21 cm (drukker: Johannes Endenburg) 

01-12-1708 

Waerschouwinge tegens het aensteken en werpen van duyveltjes, klackebossen en voetsoekers op de publyque straten. 
Bron: ac1.5056 (volgnr. 29) - 5 blz.; 21 cm (drukker: Johannes Endenburg) 

Trefwoord(en): [ vuurwerk] 

08-12-1708 

Keure ende ordonnantie op de seepsiederije binnen de stad Gouda. 
Bron: ac1.5056 (volgnr. 30) - 7 blz.; 21 cm (drukker: Johannes Endenburg) 

Trefwoord(en): [ zeepzieders] 

05-10-1709 

Renovatie van de keure, raeckende de voorkoopers van eyeren, kopjes-boter en kaes. 
(Hernieuwing van het) verbod (uit 1693) aan "voorkopers" of vreemdelingen om voor bepaalde tijdstippen eieren, boten en kaas op de markt te kopen. 

Bron: ac1.5056 (volgnr. 31) - 4 blz.; 21 cm (drukker: Johannes Endenburg) 
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06-02-1710 

Generale ordonnantie ende instructie voor den cassier, onder-cassier ende de verdere bedienden van de bank van leeninge ... 
Instructie voor de kassier, onderkassier en verder personeel van de bank van lening. 

Bron: ac1.5056 (volgnr. 32) - 15 blz.; 21 cm (drukker: Johannes Endenburg) 

Origineel: ac1.0300 fol. 064-070 

15-04-1710 

Ordonnantie ende instructie voor de inbrengsters van de bank van leeninge ... 
Bron: ac1.5056 (volgnr. 33) - 6 blz.; 21 cm (drukker: Johannes Endenburg) 

Origineel: ac1.0300 fol. 071-073 

Trefwoord(en): [ bank van lening] 

24-10-1710 

Waerschouwinge ende keure tegens de moet-wil der matrosen en soldaten in de jaeg-schuyten. 
Bron: ac1.5056 (volgnr. 34) - 4 blz.; 21 cm  

09-03-1711 

Ordonnantie van het straetgeld gelegen tusschen de steden Gouda en Rotterdam. 
Bron: ac1.5056 (volgnr. 35) - 8 blz.; 21 cm  

Trefwoord(en): [ straatweg] 

16-07-1712 

Ordre en reglement voor de potte-backers, tot voorkominge van brand, omme gevoegt te werden achter hun gilde-brief. 
Bron: ac1.5056 (volgnr. 37) - 7 blz.; 21 cm (drukker: Johannes Endenburg) 

Origineel: ac1.0300 fol. 315-318 

Trefwoord(en): [ brand brandweer pottenbakkers] 

06-09-1712 

Keure ende waerschouwinge tegens het verkoopen, beleenen en verpanden van de nummer-briefjes van den wekelijken deel in het AEleëmoseniers-huys en 

het koopen en verkoopen van de loden daerop hetselve haer turf uytdeelt. 
Verbod op misbruik van de wekelijkse uitdeling van geld en brood in resp. de bedeling met turf door het aalmoezeniershuis. 

Bron: ac1.5056 (volgnr. 38) - 1 blz.; 40 cm (drukker: Johannes Endenburg) 
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22-10-1712 

Keure ende waerschouwinge tegens het inkomen binnen dese stad van vremde Hoogduytse Joden of Smoussen en het huysvesten van dien. 
Bron: ac1.5056 (volgnr. 39) - 1 blz.; 40 cm (drukker: Johannes Endenburg) 

16-10-1713 

Waerschouwinge. 
In verband met veeziekte onder rundvee zullen in oktober en november 1713 alleen "vette beesten" en geen melkvee of "magere beesten" op de markt worden 

toegelaten. 

Bron: ac1.5056 (volgnr. 40) - 1 blz.; 22 cm (drukker: Johannes Endenburg) 

13-02-1714 

Waerschouwinge. 
Verbod op het (ongecontroleerd) invoeren van vlees, huiden en vet van dode beesten. 

Bron: ac1.5056 (volgnr. 41) - 1 blz.; 34 cm (drukker: Johannes en Andries Endenburg) 

10-07-1714 

Notificatie. 
Herhaald verbod op nachtelijke geweldpleging, naar aanleiding van de mishandeling van Jan Priem op 21 oktober 1713; er wordt een beloning uitgeloofd voor 

het aangeven van de namen van twee getuigen. 

Bron: ac1.5056 (volgnr. 42) - 1 blz.; 21 cm (drukker: Johannes en Andries Endenburg) 

23-10-1714 

Ordonnantie gemaeckt uyt kragte van het octroy ... nopende de gabellen der passanten en reysende luyden ... de nieuwe trek-vaert of trek-pad tusschen ... 

(Amsterdam en Gouda) gebruyckende ... 
--- O.a. de tol bij het hek te Boskoop 

Bron: ac1.5056 (volgnr. 43) - 1 blz.; 48 cm (drukker: Johannes en Andries Endenburg) 

04-04-1715 

Ordonnantie ende lijste van de gabelle, die betaelt moeten werden voor de passagie van het heck, staende op de Dorrekade in 't zuyd-eynde van 

Waddinxveen. 
Bron: ac1.5056 (volgnr. 44) - 1 blz.; 25 cm (drukker: Johannes en Andries Endenburg) 

04-04-1715 

Verpachting van de gabelle over de Dorrekade in 't zuyteynde van Waddinxveen. 
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Bekendmaking. Betreft tevens de verpachting van enkele stukken land ter plaatse en de visserij. 

Bron: ac1.5056 (volgnr. 45) - 1 blz.; 34 cm (drukker: Johannes en Andries Endenburg) 

06-08-1715 

Geamplieerde keure tegens de thuyndieven en thuyndieverijen. 
Bron: ac1.5056 (volgnr. 46) - 7 blz.; 21 cm (drukker: Johannes en Andries Endenburg) 

Origineel: ac1.0301 fol. 031-034 

30-11-1715 

Waerschouwinge tegens het inbreken, beklimmen of bestelen van huysen en erven, hetzij door daken, deuren, vensters of andere sluytinge, etc. 
Bron: ac1.5056 (volgnr. 47) - 3 blz.; 21 cm  

01-02-1716 

Waerschouwinge. 
Ieder is verplicht om de sneeuw (van zijn stoep) buiten de dichtstbijzijnde stadspoort of -gracht te brengen, zonder de doorgang te belemmeren. 

Bron: ac1.5056 (volgnr. 48) - 1 blz.; 21 cm (drukker: Johannes en Andries Endenburg) 

18-02-1716 

Keure ende ordonnantie tot voorkominge van brand in de grutterijen binnen de stad Gouda. 
Betreft de brandgevaarlijke eesten (drooginrichtingen voor graan e.d.). 

Bron: ac1.5055 (volgnr. 36) - 4 blz.; 21 cm (drukker: Andries Endenburg) 

Origineel: ac1.0300 fol. 318a-c 

Trefwoord(en): [ brand brandweer] 

01-10-1716 

Ordre ende reglement op 't gebruyk van de slang-brand-spuyten ... 
Met een lijst van brandweerlieden van spuit 1 t/m 4 en een handleiding voor het gebruik van de brandspuiten, met afbeelding (gravure). 

--- Herdrukt 1737. 

Bron: ac1.5056 (volgnr. 49) - 28 blz.; 20 cm (drukker: Andries Endenburg) 

Origineel: ac1.0300 fol. 407-420 

05-03-1717 

Keure. 
In verband met veeziekte onder rundvee zullen in 1717 alleen melkkoeien of "magere beesten" op de markt of binnen het rechtsgebied worden toegelaten, die 



GOUDA                                                  rechtsbronnen                                                                           93 

 

 

voorzien zijn van een gezondheidscertificaat; voor vee van buiten het gewest is tevens een quarantainebewijs vereist. 

Bron: ac1.5056 (volgnr. 50) - 1 blz.; 31 cm (drukker: Johannes en Andries Endenburg) 

25-01-1718 

Waerschouwinge. 
Verbod op het invoeren van vlees en spek zonder de impost en stadsaccijns te betalen en op het venten daarmee. 

Bron: ac1.5056 (volgnr. 53) - 1 blz.; 33 cm (drukker: Johannes en Andries Endenburg) 

22-03-1718 

Formulier voor een vergunning om "slapers" (logeergasten) te mogen houden. 

Bron: ac1.5056 (volgnr. 54) - 1 blz.; 21 cm (drukker: Andries Endenburg) 

24-06-1718 

Ampliatie van de ordonnantie, gemaekt bij de heeren burgermeesteren en regeerders der steden Dordrecht en Gouda, waerna de voerluyden, berijdende het 

veer tusschen de voornoemde steden, zig voor het toekomende sullen hebben te reguleren. 
Bron: ac1.5056 (volgnr. 55) - 4 blz.; 21 cm (drukker: Johannes en Andries Endenburg) 

Trefwoord(en): [ wagenveer] 

28-12-1718 

Ordre op de wijken binnen de stad Gouda en de jurisdictie van dien, mitsgaders instructie ende reglement voor de wijkmeesters over deselve gestelt. 
Met wijkindeling en lijst van wijkmeesters. 

--- Herdrukt 1740. 

Bron: ac1.5056 (volgnr. 56) - 16 blz.; 21 cm (drukker: Andries Endenburg) 

13-03-1719 

Ordonnantie van het straet-geld, gelegen (!) tusschen de steden Gouda en Rotterdam. 
Gedrukt 1720. Met een aanvulling in de marge. 

Bron: ac1.5056 (volgnr. 57) - 11 blz.; 21 cm (Rotterdam, drukker: Pieter van Waasberge) 

Trefwoord(en): [ straatgeld] 

17-04-1719 

Extract uyt het kamerboek der stad Gouda. Ordre op de molenaars en menders van wagens en laden en rijden door de stad. 
Bron: ac1.5056 (volgnr. 58) - 2 blz.; 21 cm - ms.  
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24-10-1719 

Keure rakende het houden van de varken-markt. 
Bron: ac1.5056 (volgnr. 59) - 1 blz.; 31 cm (drukker: Andries Endenburg) 

05-10-1720 

Keure tegens het koopen van gestoole goederen, en tot ontdecken van deselve, mitsgaders op goederen die door onbekende menschen, minderjarige 

persoonen en dienstbooden te koop gebragt werden. 
Bron: ac1.5056 (volgnr. 36) - 6 blz.; 21 cm (drukker: Andries Endenburg) 

30-01-1721 

Ordres te observeeren bij opkomende extraordinaris hooge watervloeden. 
Met uittreksel. 

--- Herdrukt 1732. 

Bron: ac1.5056 (volgnr. 60) - 7 blz.; 21 cm (drukker: Andries Endenburg) 

Trefwoord(en): [ overstromingen watersnood] 

06-02-1723 

Keure tegens het roocken van tabacq op onbetamelijke en periculeuse plaatsen. 
Bron: ac1.5056 (volgnr. 61) - 5 blz.; 21 cm (drukker: Andries Endenburg) 

Trefwoord(en): [ tabak roken] 

09-09-1723 

Extract uyt de resolutiën van de heeren commissarissen van het Jaagpadt tusschen de steden Amsterdam en Gouda ... 
Betreft vrijstelling van tol voor turfschippers in bepaalde gevallen. 

Bron: ac1.5056 (volgnr. 62) - 1 blz.; 25 cm (drukker: Andries Endenburg) 

Trefwoord(en): [ jaagpad] 

12-10-1723 

Publicatie. 
Er wordt een beloning uitgeloofd voor degenen die de daders aangeeft, die het lijk van Matthijs van der Prins uit de galgput hebben weggenomen en in de IJssel 

geworpen. 

Bron: ac1.5056 (volgnr. 63) - 1 blz.; 33 cm (drukker: Andries Endenburg) 
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1725 

Instructie voor de wethouderen der stede van der Goude, begrijpende eensdeels wat heurluyder officie respective zij, ende wat sijluyden ex officio 

vermoghen ofte niet. 
--- Ongewijzigde herdruk van de instructie uit 1633. Bevat ook allerlei voorschriften en formulieren op het terrein van het civiel - en straf(proces)recht. 

Bron: ac1.5053 (volgnr. 47) - 15 blz.; 21 cm (drukker: Andries Endenburg) 

1725 

Ordonnantie geëmaneert tot voorkominge en tegens den brand ... 
--- Bevat alleen stukken tot 1716 

Bron: ac1.5055 (volgnr. 36) - 40 blz.; 21 cm (convoluut) (drukker: Andries Endenburg) 

Trefwoord(en): [ brand brandweer] 

1725 

Ordonnantie van de gabelle en van het vrachtloon, gestelt op de schuyten en reysende luyden de nieuwe treckvaert tusschen Amsterdam en Gouda 

gebruyckende, gemaeckt in krachte van octroy van ... 
Bron: ac1.5053 (volgnr. 72) - 29 blz.; 21 cm (convoluut) (drukker: Andries Endenburg) 

29-06-1725 

Ampliatie van de ordonnantie op de gabelle van 't Jaegpadt tusschen de steden Amsterdam en Gouda. 
Bron: ac1.5056 (volgnr. 64) - 1 blz.; 40 cm (drukker: Andries Endenburg) 

12-03-1726 

Ordre ende reglement in 't toekomende t'observeren bij diegenen dewelcke haer als jagers laten gebruycken op 't Jaegpadt tusschen de steden Amsterdam 

ende Gouda. 
Bron: ac1.5056 (volgnr. 65) - 7 blz.; 21 cm (drukker: Andries Endenburg) 

12-10-1726 

Ampliatie van de gilde-brief van het schoenmakers- en looyers-gilde ... 
Bron: ac1.5056 (volgnr. 66) - 4 blz.; 21 cm (drukker: Andries Endenburg) 

01-02-1727 

Reglement voor de branders of ruw-stookers ... 
Bron: ac1.5056 (volgnr. 67) - 6 blz.; 21 cm (drukker: Andries Endenburg) 
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26-08-1727 

Acte van admissie tot het doen van uitdragerije. 
Formulier voor een vergunning, met een uittreksel uit de verordening op het slaggeld. 

Bron: ac1.5056 (volgnr. 69) - 1 blz.; 30 cm (drukker: Johannes van der Klos) 

Trefwoord(en): [ uitdragers] 

26-08-1727 

Ordonnantie en conditiën waerna de heeren kerkmeesteren van Janskerk ... zullen verpagten het slag-gelt van alle huysraet, inboedel, etc. 
Met een uittreksel uit de voorwaarden voor verpachting, 17-08-1757. 

--- Herdrukt 1757. 

Bron: ac1.5056 (volgnr. 68) - 17 blz.; 21 cm (drukker: Johannes Outhuyse) 

Trefwoord(en): [ slaggeld veiling vendu] 

14-10-1727 

Extract uyt het kamer-boek der stad Gouda. 
Waarschuwing aan de bestuurders van de gilden van de timmerlieden en metselaars om streng de hand te houden aan het verbod om buiten de stad te bouwen 

(zonder toestemming). 

--- Verwijst naar ac1.5055 vnr. 37 (02-06-1696). 

Bron: ac1.5056 (volgnr. 70) - 4 blz.; 21 cm  

05-11-1727 

Publicatie tegens het klappen met zweepen. 
Bron: ac1.5056 (volgnr. 71) - 2 blz.; 20 cm - ms.  

27-11-1727 

Extract uyt het kamer-boek der stad Gouda. 
Verbod om "slapers" (logeergasten) langer dan drie nachten onderdak te geven, tenzij met schriftelijke toestemming van de magistraat, die aan de wijkmeesters 

moet worden getoond. 

Bron: ac1.5056 (volgnr. 72) - 1 blz.; 27 cm  

03-09-1728 

Extract uyt de resolutiën van de heeren commissarissen van het Jaeghpadt tussen de steden Amsterdam en Gouda ... 
Betreft het beschikbaar stellen van kussens door de knechten. 

Bron: ac1.5056 (volgnr. 73) - 1 blz.; 23 cm (drukker: Andries Endenburg) 
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19-01-1729 

Lijste van salaris voor de overvaerders op den IJssel, ten tijde van beslote water. 
Betreft de tarieven (ter compensatie van de veerschippers) voor het passeren van de dichtgevroren IJssel. 

Bron: ac1.5056 (volgnr. 74) - 1 blz.; 21 cm (drukker: Andries Endenburg) 

14-02-1729 

Ampliatie van de lijste van de vracht-loonen van de ijckerschepen, varende tusschen ... Amsterdam ende Gouda. 
Bron: ac1.5056 (volgnr. 75) - 1 blz.; 21 cm  

05-03-1729 

Ampliatie van de instructie van den commissaris van het ijckker-veer. 
Betreft het beurtveer tussen Amsterdam en Gouda. 

Bron: ac1.5056 (volgnr. 76) - 2 blz.; 21 cm  

16-07-1729 

Waarschouwinge. 
Verbod om as en vuilnis buiten de gemetselde bakken bij de stadspoorten te deponeren. 

Bron: ac1.5056 (volgnr. 77) - 1 blz.; 23 cm (drukker: Andries Endenburg) 

10-09-1729 

Waarschouwinge. 
Verbod om as, puin en vuilnis buiten de asbakken bij de Dijkspoort en de beide andere poorten aan de Veerstal te deponeren. 

Bron: ac1.5056 (volgnr. 78) - 1 blz.; 23 cm (drukker: Andries Endenburg) 

17-10-1729 

Ordre ende reglement voor de jagers en haer knechts op het Jaegpad buyten de stad Gouda. 
Bron: ac1.5056 (volgnr. 79) - 1 blz.; 42 cm (drukker: Andries Endenburg) 

1730 

Conditiën en voorwaerden waernae de heeren commissarissen van het Jaeghpadt tusschen de steden Amsterdam en Gouda, van meeningh sijn te 

verpaghten de gabellen, die in de ordinaris trekschuyten ... door de passagiers werden betaelt ... 
--- Bevat een tarieflijst. 

Bron: ac1.5057 (volgnr. 1) - 7 blz.; 21 cm (drukker: Andries Endenburg) 
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30-01-1730 

Reglement en ordre op het begraven der dooden binnen de stad Gouda bij avond. 
Bron: ac1.5057 (volgnr. 2) - 8 blz.; 21 cm (drukker: Andries Endenburg) 

Origineel: ac1.0300 fol. 105-107 

30-01-1730 

Reglement en ordre op het begraven der dooden binnen de stad Gouda bij avond. 
--- Identiek aan ac1.5057 vnr. 3. 

Bron: ac1.5057 (volgnr. 5) - 8 blz.; 21 cm (drukker: Andries Endenburg) 

06-05-1730 

Instructie voor de stads apotheker op het gasthuys binnen de stad Gouda 
--- Herdrukt 1741. 

Bron: ac1.5057 (volgnr. 3) - 8 blz.; 21 cm (drukker: Andries Endenburg) 

12-06-1730 

Bestedinge van het straten op den Hogen dijk tusschen de stad Gouda en Moordrecht 
Bekendmaking van de aanbesteding van het bestraten van Schielands Hoge Zeedijk. 

Bron: ac1.5057 (volgnr. 4) - 1 blz.; 34 cm (drukker: Andries Endenburg) 

14-06-1731 

Lijste van de vragt-lonen, gestelt op de goederen, gevoert werdende met de schuyten, varende tusschen de steden Gouda en Schoonhoven. 
Bron: ac1.5057 (volgnr. 6) - 8 blz.; 21 cm (drukker: Andries Endenburg) 

29-01-1732 

Waerschouwinge. 
Verbod op het kolven, klootschieten, balslaan en werpen met stenen e.d. langs de singels, in de Korte Akkeren en andere openbare wandelplaatsen rond de stad, 

en ook binnen de singels. 

--- Datering gebaseerd op OA 297 fol. 65. 

Bron: ac1.5057 (volgnr. 7) - 1 blz.; 33 cm (drukker: Andries Endenburg) 

14-05-1732 

Ordonnantie van het heck, staende op het Amsterdamse rijpadt. 
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--- Betreft de tol bij het hek te Boskoop. 

Bron: ac1.5057 (volgnr. 8) - 1 blz.; 28 cm (drukker: Andries Endenburg) 

11-10-1732 

Waerschouwinge, tegens het schieten, aensteken en werpen van duyveltjes, klakkebossen en voetsoekers op de publyque straten. 
Bron: ac1.5057 (volgnr. 9) - 4 blz.; 21 cm (drukker: Andries Endenburg) 

26-01-1733 

Ordonnantie waernae den veerman van het veer binnen Capelle op den IJssel aen de Nieuwe Herbergh, sigh sal hebben te reguleeren. 
Bron: ac1.5057 (volgnr. 10) - 1 blz.; 46 cm (drukker: Andries Endenburgh) 

17-02-1733 

Waarschouwinge tegens ingebraghte verrotte kennip. 
Bron: ac1.5057 (volgnr. 11) - 4 blz.; 21 cm (drukker: Andries Endenburg) 

Trefwoord(en): [ hennep] 

23-07-1733 

Waerschouwinge, tegens het inbrengen van natte bedurve kennip, en om de hespels op haer behoorlijke groote te maecken. 
Bron: ac1.5057 (volgnr. 12) - 4 blz.; 21 cm (drukker: Andries Endenburg) 

Trefwoord(en): [ hennep] 

31-08-1733 

Lijste van de vragtloonen, voor de schipper, varende van Gouda op 's Gravenhage ... 
Bron: ac1.5057 (volgnr. 13) - 3 blz.; 21 cm  

12-09-1733 

Waerschouwinge tegens het beleenen van panden buyten de bank van leeningh. 
Bron: ac1.5057 (volgnr. 14) - 4 blz.; 21 cm  

Origineel: ac1.0300 fol. 075-076 

Trefwoord(en): [ bank van lening] 

20-01-1734 

Reglement op de uytdragerije binnen de stad Gouda. 
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Bron: ac1.5057 (volgnr. 15) - 1 blz.; 31 cm (drukker: Andries Endenburg) 

Trefwoord(en): [ uitdragers] 

20-01-1734 

Acte van admissie tot het doen van uitdragerije. 
Formulier voor een vergunning, met een uittreksel uit de verordening op het slaggeld. 

Bron: ac1.5057 (volgnr. 16) - 1 blz.; 32 cm (drukker: Andries Endenburg) 

Trefwoord(en): [ uitdragers] 

23-01-1734 

Extract uit het kamer-boek der stad Gouda. 
Besluit om de officieren van de burgerwacht op te dragen 's nachts elk half uur een ronde om het stadhuis te laten lopen. 

Bron: ac1.5057 (volgnr. 18) - 1 blz.; 21 cm  

26-01-1734 

Publicatie. 
Bekendmaking dat op verzoek van regenten van het Aalmoezeniersweeshuis nieuwe turfloodjes zullen worden uitgegeven en dat de oude zullen moeten worden 

ingewisseld. 

Bron: ac1.5057 (volgnr. 17) - 1 blz.; 33 cm (drukker: Andries Endenburg) 

28-04-1734 

Ordonnantie ende reglement voor het St.Elisabeths gasthuys of oude vrouwen-huys, binnen de stadt Gouda 
Bron: ac1.5057 (volgnr. 19) - 8 blz.; 21 cm (drukker: Andries Endenburg) 

12-07-1734 

Extract uit het kamer-boek der stad Gouda. 
Verbod aan de knechten van herbergiers om met gehuurde wagens en rijtuigen vracht en passagiers te vervoeren in strijd met het reglement op het verhuren van 

paarden, wagens, enz. van 01-12-1731. 

Bron: ac1.5057 (volgnr. 20) - 2 blz.; 21 cm  

18-09-1734 

Waerschouwinge, tegens het schieten, aensteken, en werpen van duyveltjes, klakkebossen, en voetsoekers, op de publyque straten, het behangen van stads 

bruggens met linne en wolle kleederen, en het opschieten van vliegers. 
Bron: ac1.5057 (volgnr. 21) - 6 blz.; 21 cm (drukker: Andries Endenburg) 
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09-10-1734 

Waerschouwinge. 
Verbod om te frauderen met de belastingen en degenen die smokkelaars aanbrengen lastig te vallen of te intimideren. Degene die overtreders aanbrengt krijgt 

een beloning van ƒ 130. 

Bron: ac1.5057 (volgnr. 22) - 1 blz.; 32 cm (drukker: Andries Endenburg) 

15-10-1734 

Ampliatie van de ordonnantie op de trekvaart tusschen Amsterdam en Gouda. 
Bron: ac1.5057 (volgnr. 23) - 1 blz.; 45 cm (drukker: Andries Endenburgh) 

06-11-1734 

Ordonnantie wegens 't betalen der gabellen, van de trek-vaert tusschen de steden Amsterdam en Gouda. 
Bron: ac1.5057 (volgnr. 24) - 13 blz.; 21 cm (drukker: Andries Endenburg) 

14-03-1735 

Verpaghtingh van de gabellen, van de straetwegh tussen Gouda en Rotterdam. 
Bekendmaking. 

Bron: ac1.5057 (volgnr. 25) - 1 blz.; 22 cm  

06-09-1735 

Waerschouwinge. 
Verbod om open vuur buitenshuis te gebruiken en as in de grachten te gooien. 

Bron: ac1.5057 (volgnr. 26) - 3 blz.; 21 cm  

Origineel: ac1.0300 fol. 367-368 

16-06-1736 

Ampliatie van de ordre en reglement voor de pottebakkers, tot voorkoming van brand. 
Bron: ac1.5057 (volgnr. 27) - 4 blz.; 21 cm  

Origineel: ac1.0300 fol. 341-342 

Trefwoord(en): [ pottenbakkers] 

05-11-1736 

Lijste van het loon van de wijnslepers ... 
Bron: ac1.5057 (volgnr. 28) - 3 blz.; 21 cm  



GOUDA                                                  rechtsbronnen                                                                           102 

 

 

13-11-1736 

Ampliatie van het tweede articul van de ordonnantie op het regt van de kraen. 
Bron: ac1.5057 (volgnr. 29) - 2 blz.; 21 cm  

Trefwoord(en): [ kraan] 

04-02-1737 

Reglement van de vragt-, kruy- en sleep-loonen, tussen de slepers deser stad, en de voerluyden, kruyers, en slepers van Stolwijkker-sluys. 
Bron: ac1.5057 (volgnr. 30) - 3 blz.; 21 cm  

Trefwoord(en): [ Stolwijkersluis] 

26-03-1737 

Paerde-markt binnen de stad Gouda. 
Bekendmaking ter stimulering van de jaarlijkse paardenmarkt. 

Bron: ac1.5057 (volgnr. 31) - 1 blz.; 33 cm (drukker: Andries Endenburg) 

02-04-1737 

Waerschouwinge, tegens het ommegaen, veylen, en verkoopen, van linnewerkken, speldewerkken, ende andere diergelykke waeren by de huysen. 
Bron: ac1.5057 (volgnr. 33) - 3 blz.; 21 cm  

Trefwoord(en): [ textiel colportage] 

08-03-1738 

Extract uyt de resolutiën van de heeren commissarissen van het Jaeghpad, tusschen de steden Amsterdam en Gouda. 
Betreft de tarieven voor passagiersvervoer. 

Bron: ac1.5057 (volgnr. 34) - 2 blz.; 21 cm  

25-03-1738 

Paerde-markt binnen de stad Gouda. 
Bekendmaking ter stimulering van de jaarlijkse paardenmarkt. 

Bron: ac1.5057 (volgnr. 32) - 1 blz.; 34 cm (drukker: Andries Endenburg) 

30-12-1738 

Lijste van de vragt-loonen der goederen, die gevoert worden door de ordinaris beurt-schippers, varende van ... Gouda op Saendam ... 
Tarieflijst voor beurtschippers op Zaandam. 
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Bron: ac1.5057 (volgnr. 35) - 4 blz.; 21 cm  

Origineel: ac1.0300 fol. 199-200 

03-04-1739 

Paerde-markt binnen de stad Gouda. 
Bekendmaking ter stimulering van de jaarlijkse paardenmarkt. 

Bron: ac1.5057 (volgnr. 36) - 1 blz.; 34 cm (drukker: Andries Endenburg) 

20-04-1739 

Waerschouwinge. 
Verbod om na 19.30 uur goederen, pakjes en brievenbij de commissaris van het Amsterdamse veer te bezorgen. 

Bron: ac1.5057 (volgnr. 37) - 1 blz.; 28 cm (drukker: Andries Endenburg) 

Trefwoord(en): [ Adriaen Alot] 

19-09-1739 

Waerschouwinge. 
Vernieuwing van het verbod van 09-10-1734 om te frauderen met de belastingen en degenen die smokkelaars aanbrengen lastig te vallen of te intimideren. 

Verhoging van de beloning op het aanbrengen van overtreders tot ƒ 150. 

Bron: ac1.5057 (volgnr. 38) - 4 blz.; 21 cm  

16-04-1740 

Publicatie 
Bekendmaking dat de leden van het pijpmakersgilde hun fijn en mindere soorten pijpen aan weerskanten van de hiel mogen merken met het stadswapen en 

daarboven een letter S, in navolging van het octrooi van de Staten van Holland van 26-11-1739, dat alleen geldt voor fijne porseleinen pijpen. 

Bron: ac1.5057 (volgnr. 39) - 1 blz.; 29 cm (drukker: Andries Endenburg) 

31-08-1740 

Renovatie van de keuren, rakende de voorkoopers van eyeren, boter en kaes. 
(Hernieuwing van het) verbod (uit 1693 en 1709) aan "voorkopers" of vreemdelingen om voor bepaalde tijdstippen eieren, boten en kaas op de markt te kopen. 

Bron: ac1.5057 (volgnr. 40) - 1 blz.; 32 cm (drukker: Andries Endenburg) 

31-12-1740 

Lijste waerna betaeld sullen worden, de vragt-loonen der goederen, ... die gevoert worden bij den beurt-schipper, varende tusschen ... Gouda, Zirckzee, en 

Ter-Goes. 
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Tarieflijst voor het vervoer van goederen per beurtschip. 

Bron: ac1.5057 (volgnr. 41) - 7 blz.; 21 cm (drukker: Andries Endenburg) 

Origineel: ac1.0300 fol. 142-145 

Trefwoord(en): [ Zierikzee Goes] 

25-02-1741 

Ordre en reglement op het exerceren van de schutterije der stad Gouda. 
Bron: ac1.5057 (volgnr. 42) - 11 blz.; 21 cm (drukker: Andries Endenburg) 

Trefwoord(en): [ schutterij] 

28-02-1741 

Extract uyt de resolutiën van den krijgsraad der stad Gouda. 
Verbod aan de officieren om de schutters tijdens hun wacht drank of geld te geven. 

Bron: ac1.5057 (volgnr. 43) - 1 blz.; 21 cm  

Trefwoord(en): [ schutterij] 

19-09-1741 

Geamplieerde keure tegens de thuyndieven en thuyndieverijen. 
Bron: ac1.5057 (volgnr. 45) - 7 blz.; 21 cm (drukker: Andries Endenburg) 

Origineel: ac1.0301 fol. 035-038 

19-09-1741 

Renovatie van de keuren, rakende de voorkoopers van eyeren, boter en kaes. 
(Hernieuwing van het) verbod (uit 1693 en 1709) aan "voorkopers" of vreemdelingen om voor bepaalde tijdstippen eieren, boten en kaas op de markt te kopen. 

Bron: ac1.5057 (volgnr. 44) - 3 blz.; 21 cm  

30-09-1741 

Ordonnantie en reglement, waernae de beurtschippers, varende van ... Gouda nae Middelburgh, ..., sigh sullen hebben de reguleeren. 
Verordening en instructie voor de beurtschippers op Middelburg en vice versa. 

Bron: ac1.5057 (volgnr. 46) - 14 blz.; 21 cm (drukker: Andries Endenburg) 

Origineel: ac1.0300 fol. 146-152 

Trefwoord(en): [ beurtvaart] 
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30-09-1741 

Lyset van de vraght-loonen der goederen, die gevoert sullen werden by de beurt-schepen, varende van tusschen ... Gouda en Middelburgh. 
Tarieflijst voor het vervoer van goederen tussen Gouda en Middelburg, tevens geldend voor de doorvoer naar Amsterdam. Met "Lyste der vragt-loonen van 

eenige goederen, die direct gevoert zullen worden van Gouda op Middelburgh en Vlissingen." 

Bron: ac1.5057 (volgnr. 47) - 30 blz.; 21 cm (drukker: Andries Endenburg) 

Origineel: ac1.0300 fol. 153-163 resp. 164-167 

Trefwoord(en): [ beurtvaart] 

30-06-1742 

Conditiën en voorwaerden waerna de regenten van het AElemoseniers-huys, verpachten den excijns op alderhande fruyten, binnen de stad Gouda. 
Ingevuld formulier voor de periode 1742 - 1746. Met marginale aantekeningen en aantekening van de gunning aan Jan de Pier (borg: Willem Swanenburgh). 

Bron: ac1.5057 (volgnr. 48) - 12 blz.; 21 cm (drukker: Andries Endenburg) 

Trefwoord(en): [ accijnzen (verpachting -) verpachting (accijnzen) weeshuis] 

31-07-1742 

Publicatie. 
Besluit waarbij amnestie wordt verleend aan "tuindieven" die zich aangeven en medeplichtigen aanbrengen en hun (en andere aanbrengers) een beloning van ƒ 

500 wordt uitgeloofd. 

Bron: ac1.5057 (volgnr. 49) - 3 blz.; 21 cm  

Origineel: ac1.0301 fol. 039-040 

16-10-1742 

Vacantiën voor de ... heeren van de magistraet der stad Gouda. 
Bron: ac1.5057 (volgnr. 50) - 1 blz.; 21 cm  

Trefwoord(en): [ vakantie] 

19-06-1744 

Reglement voor de knegt en kruyer op de Leydsche schuit. 
--- "Extract uit het kamer-boek der stad Gouda." 

Bron: ac1.5057 (volgnr. 52) - 2 blz.; 21 cm  

08-12-1744 

Ampliatie van het tweede articul van de keure van de vleeshouwerije. 
--- "Extract uit het camer-boek der stad Gouda." 
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Bron: ac1.5057 (volgnr. 54) - 2 blz.; 21 cm  

Trefwoord(en): [ slagers vlees] 

08-12-1744 

Ampliatie van het tweede articul van de keure van de vleeshouwerije. 
--- "Extract uit het camer-boek der stad Gouda." Tekst identiek aan vnr. 54, maar iets andere typografie. 

Bron: ac1.5057 (volgnr. 55) - 2 blz.; 21 cm  

Trefwoord(en): [ slagers vlees] 

15-12-1744 

Ordonnantie waernaer verpacht sal worden den excijns op het coorn binnen de stad Gouda. 
Bron: ac1.5057 (volgnr. 56) - 12 blz.; 21 cm (drukker: Andries Endenburg) 

Trefwoord(en): [ accijnzen (verpachting -) verpachting (accijnzen) koren] 

1745 

Eed van de clapluyden binnen de stede van der Goude. 
--- Datering gebaseerd op aantekening in de marge. 

Bron: ac1.5057 (volgnr. 57) - 2 blz.; 21 cm  

08-03-1747 

Reglement op het gebruyk van stadts koets. 
Bron: ac1.5057 (volgnr. 58) - 3 blz.; 21 cm  

01-05-1747 

Publicatie. 
Bekendmaking dat de vroedschap eenparig heeft besloten prins Willem IV tot stadhouder, admiraal en kapitein-generaal van Holland te (doen) benoemen. 

Bron: ac1.5057 (volgnr. 59) - 1 blz.; 28 cm (drukker: Andries Endenburg) 

09-05-1747 

Publicatie. 
Verbod op het illumineren, aansteken van vuurwerk, en andere uitingen van vreugde wegens de benoeming van prins Willem IV tot stadhouder, admiraal en 

kapitein-generaal van Holland. 

Bron: ac1.5057 (volgnr. 60) - 1 blz.; 30 cm (drukker: Andries Endenburg) 
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10-10-1747 

Appoinctement gestelt op de requeste door het broodbakkersgilde en het schriftelijk berigt van de respective molenaers. 
Voorschriften voor de bakkers en molenaars ter aanvulling op de bestaande voorschriften op het bakken en malen. 

Bron: ac1.5054 (volgnr. 90) - 3 blz.; 21 cm  

Origineel: ac1.0300 fol. 024v-025 

14-10-1747 

Extract uyt het camerboek der stad Gouda. 
Benoeming van keurmeesters namens de bakkers, molenaars en korenkopers om eventuele geschillen in verband met het malen van graan te beslechten. 

Bron: ac1.5054 (volgnr. 90) - 1 blz.; 21 cm  

Origineel: ac1.0300 fol. 026 

16-10-1747 

Waarschouwinge. 
Bekendmaking van de plaats waar en tijdstippen wanneer de commissarissen voor de z.g. liberale gift zitting zullen houden, met oproep om de vereiste 

formaliteiten te voldoen en de commissarissen correct te bejegenen. 

Bron: ac1.5057 (volgnr. 61) - 1 blz.; 27 cm (drukker: Andries Endenburg) 

23-01-1748 

Formulieren van eeden, gebruikelijk bij de installatie van de heeren van de regeering der stad Gouda. 
Gedeeltelijk ongedateerd. De eed van schepen-commissarissen voor de gemenelandsmiddelen is vastgestekd in 1750. 

--- Herdrukt 1768. 

Bron: ac1.5057 (volgnr. 62) - 13 blz.; 21 cm (drukker: Johannes van der Klos) 

06-06-1748 

Advertentie. 
Bekendmaking dat de commissarissen voor de 50e penning nog twee weken langer zitting zullen houden. 

Bron: ac1.5057 (volgnr. 63) - 1 blz.; 25 cm (drukker: Andries Endenburg) 

16-07-1748 

Waerschouwinge. 
Verbod om marktkooplui met boter of kaas buiten de stadspoorten op te wachten en te dwingen hun waren te verkopen. 

Bron: ac1.5057 (volgnr. 64) - 3 blz.; 21 cm (drukker: Andries Endenburg) 



GOUDA                                                  rechtsbronnen                                                                           108 

 

 

19-08-1748 

Publicatie. 
Bekendmaking dat voortaan tot nader order de stadsaccijnzen, met uitzondering van die op de waag, koren en zout en huiden, zullen worden ingevorderd bij 

omslag, op basis van de gegevens van 1747, en maandelijks conform het aanslagbiljet moeten worden betaald. 

Bron: ac1.5057 (volgnr. 65) - 1 blz.; 41 cm (drukker: Andries Endenburg) 

13-10-1748 

Waarschouwinge. 
Verbod op het laten wegen van vette varkens tijdens de donderdagmarkt, tenzij aan de "inmaander" van de varkensmarkt het recht van het gasthuis is betaald. 

Bron: ac1.5057 (volgnr. 67) - 1 blz.; 15 cm  

07-12-1748 

Uitbreiding van de beschikking van 10-10-1747 op het verzoekschrift van het broodbakkersgilde, betreffende het wegen en meten van meel en graan, en de 

controle daarop. 

--- Zie ook ac1.5054 vnr 90. 

Bron: ac1.5057 (volgnr. 66) - 4 blz.; 21 cm  

Zie: Requestboek O fol. 197v 

Origineel: ac1.0300 fol. 027-028 

1749 

Keure rakende het houden van de varken-markt. 
--- Ongedateerd. Vermoedelijk ongewijzigde herdruk van de verordening van 24-10-1719. 

Bron: ac1.5057 (volgnr. 68) - 1 blz.; 29 cm (drukker: Andries Endenburgh) 

15-04-1749 

Waerschouwinge. 
Bekendmaking dat de verschuldigde verponding over de jaren tot en met 1748 vóór 1 augustus betaald moet zijn. 

Bron: ac1.5057 (volgnr. 69) - 1 blz.; 28 cm (drukker: Andries Endenburg) 

30-04-1749 

Publicatie. 
Bekendmaking dat de heffing van de stedelijke accijnzen op dezelfde voet wordt voortgezet als in 1748. 

Bron: ac1.5057 (volgnr. 70) - 1 blz.; 31 cm (drukker: Andries Endenburg) 
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05-08-1749 

Keure. 
Verordening tot instandhouding van het lijndraaiersgilde en gericht tegen de invoer van garens. 

Bron: ac1.5057 (volgnr. 71) - 1 blz.; 33 cm (drukker: Andries Endenburg) 

08-08-1749 

Advertentie. 
Bekendmaking dat de commissarissen voor de inning van de gemenelandsmiddelen (het z.g. middel van remplacement) zitting zullen houden voor het in 

ontvangst nemen van bezwaarschriften. 

Bron: ac1.5057 (volgnr. 72) - 1 blz.; 25 cm (drukker: Andries Endenburg) 

20-12-1749 

Publicatie. 
Bekendmaking dat met ingang van 1750 alle stedelijke accijnzen "bij collecte" zullen worden ingevorderd. 

Bron: ac1.5057 (volgnr. 73) - 1 blz.; 30 cm (drukker: Andries Endenburg) 

28-07-1768 

Ordonnantie op het schuiten-veer tusschen de steden Leyden en Gouda. 
Met "Lijste van de vragt-loonen ...". 

Bron: ac1.5057 (volgnr. 51) - 20 blz.; 21 cm (drukker: Johannes van der Klos) 

ca. 1800 

Trefwoordenindex op de verordeningen enz. in deze band. 

Bron: ac1.5056 (volgnr. 1) - 1 blz.; 21 cm - ms.  
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Alfabetische lijst van titels 

 

20-09-1618 Aardvrugten van buiten inkomende. 

26-08-1727 Acte van admissie tot het doen van uitdragerije. 

20-01-1734 Acte van admissie tot het doen van uitdragerije. 

09-08-1703 Acte van admissie voor de kleynbiertappers. 

06-06-1748 Advertentie. 

08-08-1749 Advertentie. 

11-12-1621 Afrijden van de Hoornse tilbrugge. 

1707 Alle keure op 't stuk van 't vlas- en kenniphekelen, sooals deselve bij de heeren van de magistraet der stad Gouda sedert den jare 1596 tot 

het jaer 1707 sijn gearresteert. 

05-11-1675 Alzoo onaengesien tot diversche malen, ende noch onlanghs op den 23. april laetstleden, seer salutaire resolutiën bij de ... magistraet zijn 

gearresteert tot maintenu van de kleyngarenspinderije ... 

24-10-1679 Ampliatie en veranderinge van de generale keure op 't binnenbidden ter begraefenissen. 

12-10-1726 Ampliatie van de gilde-brief van het schoenmakers- en looyers-gilde ... 

05-03-1729 Ampliatie van de instructie van den commissaris van het ijckker-veer. 

17-03-1705 Ampliatie van de keure ende ordonnantie op 't stuck van 't goud- en zilver-smeeden ... 

14-02-1729 Ampliatie van de lijste van de vracht-loonen van de ijckerschepen, varende tusschen ... Amsterdam ende Gouda. 

29-06-1725 Ampliatie van de ordonnantie op de gabelle van 't Jaegpadt tusschen de steden Amsterdam en Gouda. 

15-10-1734 Ampliatie van de ordonnantie op de trekvaart tusschen Amsterdam en Gouda. 

25-06-1674 Ampliatie van de ordonnantie, geëmaneert op 't stuck van de lijndraayerije, dienende tot voorkominge van eenige fauten, eenigen tijt 

herwaerts ingekropen in de lontmaeckerije binnen de stadt Goude. 

24-06-1718 Ampliatie van de ordonnantie, gemaekt bij de heeren burgermeesteren en regeerders der steden Dordrecht en Gouda, waerna de 

voerluyden, berijdende het veer tusschen de voornoemde steden, zig voor het toekomende sullen hebben te reguleren. 

16-06-1736 Ampliatie van de ordre en reglement voor de pottebakkers, tot voorkoming van brand. 

08-12-1744 Ampliatie van het tweede articul van de keure van de vleeshouwerije. 

08-12-1744 Ampliatie van het tweede articul van de keure van de vleeshouwerije. 

13-11-1736 Ampliatie van het tweede articul van de ordonnantie op het regt van de kraen. 

10-10-1747 Appoinctement gestelt op de requeste door het broodbakkersgilde en het schriftelijk berigt van de respective molenaers. 

25-03-1634 Approbatie van den hoven van Hollant nopende het prefereren van renten ende custingpaeyen. 

22-01-1667 Asse niet op 't ijs te werpen. 
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27-10-1620 Avondligt. 

25-11-1664 Bank van leninge geen goederen in te neemen van onmondige kinderen. 

01-06-1618 Beedelen bij de huizen. 

14-04-1639 Beesten te koop te mogen houden en stellen in 't ronde van de Markt met 't paalgeld van dien. 

08-12-1608 Beroerende vreemde monniken, Jesuiten en priesters en heure exercitiën. 

12-06-1730 Bestedinge van het straten op den Hogen dijk tusschen de stad Gouda en Moordrecht 

01-03-1619 Billietten affigeeren. 

22-10-1625 Bloed van beesten. 

04-03-1621 Bloemen, meel en dergelijke zal men voortaan weegen. 

12-11-1606 Bolwerk buiten Potterspoort. 

13-05-1628 Boommakers. 

12-06-1687 Boter, kaas en andere vette waaren niet langs de straaten te venten. 

06-08-1624 Cade platinge Haven. 

07-09-1609 Cley laden in den IJssel. 

13-11-1659 Commissaris van de Rotterdamsche binneschuit. 

30-06-1742 Conditiën en voorwaerden waerna de regenten van het AElemoseniers-huys, verpachten den excijns op alderhande fruyten, binnen de stad 

Gouda. 

1730 Conditiën en voorwaerden waernae de heeren commissarissen van het Jaeghpadt tusschen de steden Amsterdam en Gouda, van meeningh 

sijn te verpaghten de gabellen, die in de ordinaris trekschuyten ... door de passagiers werden betaelt ... 

31-10-1651 Deelinge in 't weeshuiz. 

22-12-1620 Den bailliu, schout en stedehouder behoorlijk te respecteren. 

14-04-1626 Diepen van waterschappen en zijlen. 

22-10-1625 Doode beesten villen. 

1745 Eed van de clapluyden binnen de stede van der Goude. 

23-01-1734 Extract uit het kamer-boek der stad Gouda. 

12-07-1734 Extract uit het kamer-boek der stad Gouda. 

16-02-1596 Extract uit het kamerboek der stad Gouda. Ordonnantie ende keure op 't stuk van 't vlasch ende hennip heekelen, mitsgaders van andere 

handwerken, waeruyt eenig pericule van brande soude mogen komen. 

11-11-1593 Extract uit het keurboek K fol. 21v. 

28-06-1704 Extract uit het Keurboek N fol. 46. Keuren op het rijden en sleepen door de stadt. 

25-10-1678 Extract uit het publicatieboek der stad Gouda ... H fol. 6vo. 

06-09-1696 Extract uyt 't camerboeck der stad Gouda. 

05-09-1696 Extract uyt 't camerboek der stad Gouda. 
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27-02-1677 Extract uyt de resolutie van de heeren van de magistraet van dato den 27 february anno 1677. 

09-09-1723 Extract uyt de resolutiën van de heeren commissarissen van het Jaagpadt tusschen de steden Amsterdam en Gouda ... 

08-03-1738 Extract uyt de resolutiën van de heeren commissarissen van het Jaeghpad, tusschen de steden Amsterdam en Gouda. 

03-09-1728 Extract uyt de resolutiën van de heeren commissarissen van het Jaeghpadt tussen de steden Amsterdam en Gouda ... 

28-02-1741 Extract uyt de resolutiën van den krijgsraad der stad Gouda. 

14-12-1688 Extract uyt het camerboek der stad Gouda. 

14-10-1747 Extract uyt het camerboek der stad Gouda. 

14-10-1727 Extract uyt het kamer-boek der stad Gouda. 

27-11-1727 Extract uyt het kamer-boek der stad Gouda. 

17-04-1719 Extract uyt het kamerboek der stad Gouda. Ordre op de molenaars en menders van wagens en laden en rijden door de stad. 

16-05-1603 Extract uyt keurboek der stad Gouda. 

09-08-1603 Extract uyt keurboek der stad Gouda. 

05-08-1628 Extract uyt keurboek der stad Gouda. 

1600 Extract uyt keurboek der stad Gouda. Beroerende 't vlasch en 't kennip heekelen. 

25-04-1634 Extract uyt keurboek der stad Gouda. Poincten en articulen, waernaer die van de vlasneeringe binnen der Goude haer voortaen sullen 

hebben te reguleren. 

23-01-1748 Formulieren van eeden, gebruikelijk bij de installatie van de heeren van de regeering der stad Gouda. 

06-08-1715 Geamplieerde keure tegens de thuyndieven en thuyndieverijen. 

19-09-1741 Geamplieerde keure tegens de thuyndieven en thuyndieverijen. 

1619 Geen geweer van soldaten te kopen. 

1614 Geevelen, schuuren, gebouwen van hout. 

18-07-1693 Generale ordonnantie ende conditiën waerop ... schout, burgermeesteren ende schepenen der stad Gouda ... verpachten sullen ... alle de 

excijnzen die ten behoeve ende over de voorsz. stad ende jurisdictie van dien ... 

06-02-1710 Generale ordonnantie ende instructie voor den cassier, onder-cassier ende de verdere bedienden van de bank van leeninge ... 

10-03-1705 Generale ordonnantie van alle de godshuysen der stad Gouda. 

22-07-1614 Gooten. 

20-04-1617 Graven in de kerk. 

28-03-1620 Hofstedegeld. 

24-12-1704 IJzer stelen. 

05-02-1660 Inbrengen van lakenen en manifactuuren. 

29-08-1619 Injuriën. 

30-06-1668 Instructie voor de heeren commissarissen, gecommitteert tot het aentekenen der huwelijkse geboden. 

06-05-1730 Instructie voor de stads apotheker op het gasthuys binnen de stad Gouda 
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1725 Instructie voor de wethouderen der stede van der Goude, begrijpende eensdeels wat heurluyder officie respective zij, ende wat sijluyden ex 

officio vermoghen ofte niet. 

10-11-1691 Instructie voor den commissaris ... op 't stuck van het notariaet binnen deselve stad en het district van deselve geëxerceert werdende. 

1633 Instructie voor den wethouderen der stede van der Goude, begrijpende eensdeels wat heurluyder officie respective zij, ende wat sijluyden 

ex officio vermoghen ofte niet. 

27-06-1702 Keure en ordonnantie op de hoedemakersknechts ... 

06-02-1700 Keure en waerschouwinge. 

21-05-1700 Keure ende ordonnantie ... tegens het bedrogh en vermengen van den turf. 

30-11-1675 Keure ende ordonnantie beroerende de cingelen ende straten buyten de stad Gouda. 

20-06-1682 Keure ende ordonnantie der stede van der Goude op 't stuck van brandt geëmaneert. 

11-12-1668 Keure ende ordonnantie op 't brouwers vaetwerck binnen de stadt Gouda. 

19-02-1669 Keure ende ordonnantie op 't brouwers- ende burgers vaetwerck binnen de stadt Gouda. 

15-12-1668 Keure ende ordonnantie op 't misbruycken van den taback. 

13-09-1704 Keure ende ordonnantie op 't stuck van 't goud- en zilversmeeden ... 

08-12-1708 Keure ende ordonnantie op de seepsiederije binnen de stad Gouda. 

04-05-1679 Keure ende ordonnantie op het maken, wegen en brantijcken van het botervaetwerck binnen de stadt Gouda. 

22-12-1655 Keure ende ordonnantie op het swingelwerck ende kamwerck. 

18-02-1716 Keure ende ordonnantie tot voorkominge van brand in de grutterijen binnen de stad Gouda. 

28-12-1647 Keure ende ordonnantie van de tappers ofte herbergiers binnen de stad Gouda. 

30-09-1684 Keure ende ordonnantie van de vleeshouwerije, met alle appendentie ende dependentie van dien, binnen de stad Gouda. 

30-09-1684 Keure ende ordonnantie van de vleeshouwerije, met alle appendentie ende dependentie van dien, binnen de stad Gouda. 

23-07-1675 Keure ende waerschouwinge op 't verkoopen van de reviervisch binnen de stad Gouda. 

22-10-1712 Keure ende waerschouwinge tegens het inkomen binnen dese stad van vremde Hoogduytse Joden of Smoussen en het huysvesten van dien. 

06-09-1712 Keure ende waerschouwinge tegens het verkoopen, beleenen en verpanden van de nummer-briefjes van den wekelijken deel in het 

AEleëmoseniers-huys en het koopen en verkoopen van de loden daerop hetselve haer turf uytdeelt. 

17-09-1680 Keure jegens het vermengen van vlassesnuyten met hennippesnuyt. 

17-09-1680 Keure jegens het vermengen van vlassesnuyten met hennippesnuyt. 

24-10-1719 Keure rakende het houden van de varken-markt. 

1749 Keure rakende het houden van de varken-markt. 

23-12-1704 Keure tegens het afbreeken ende steelen van het ijser, kooper en loot van de publycque en particuliere gebouwen, mitsgaders tegen het 

inkoopen van hetselve. 

28-02-1702 Keure tegens het koopen van gestoole goederen, en tot ontdecken van deselve, mitsgaders op goederen door onbekende menschen en 

minderjarige persoonen te koop gebragt wordende. 
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05-10-1720 Keure tegens het koopen van gestoole goederen, en tot ontdecken van deselve, mitsgaders op goederen die door onbekende menschen, 

minderjarige persoonen en dienstbooden te koop gebragt werden. 

25-07-1699 Keure tegens het opmaken van hennepponden als vlasponden ende het verkopen van dien. 

25-07-1699 Keure tegens het opmaken van hennepponden als vlasponden ende het verkopen van dien. 

06-02-1723 Keure tegens het roocken van tabacq op onbetamelijke en periculeuse plaatsen. 

05-03-1717 Keure. 

05-08-1749 Keure. 

28-12-1647 Keuren ende ordonnantie aengaende de vreemde personen ende degene die slapers logeren binnen der stede van der Goude. 

08-11-1664 Keuren ende ordonnantie op de backneringhe binnen de stadt Gouda. 

25-05-1655 Keuren ende ordonnantie op het wageveer van dese stadt naer de stadt van Rotterdam. 

02-06-1696 Keuren ende ordonnantie tegens het timmeren en doen van neeringen binnen 't quartier mijls buyten de stad Gouda. 

22-12-1655 Keuren ende ordonnantie voor de meestertimmerluyden en metselaars over het wercken van vijf schoften daeghs. 

10-03-1708 Keuren tegens het stelen en beschadigen van stadsgebouwen en -goederen, mitsgaders van de particuliere ingesetenen van dien; alsmede 

tegens het inkoopen van gestole goederen. 

20-04-1666 Keuren van 't wijden van voerluyden- en sleperspaarden. Ampliatie waarbij jagers hieronder begrepen zijn. 

25-04-1665 Koek verkopen. 

18-09-1615 Liedekens. 

22-11-1667 Lijste ende reglement van 't salaris voor den schout, schepenen, secretaris en bode van de heerlijckheyt van Capelle opten IJsel, ...; 

gemaeckt en gearresteert (na voorgaende genomen informatie van 't salaris 'twelck in de omliggende ambachten wort genoten) bij d'heeren 

burgermeesteren ende regeerders der stadt Goude, als heeren van de voorsz. heerlijckheyt. 

22-11-1667 Lijste ende reglement van 't salaris voor den schout, schepenen, secretaris en bode van de heerlijckheyt van Capelle opten IJsel, ...; 

gemaeckt en gearresteert (na voorgaende genomen informatie van 't salaris 'twelck in de omliggende ambachten wort genoten) bij d'heeren 

burgermeesteren ende regeerders der stadt Goude, als heeren van de voorsz. heerlijckheyt. 

05-07-1668 Lijste gearresteert bij de heeren gecommitteerde van Amsterdam en Gouda, ... nopende de vracht die van de stuckgoederen ... betaelt moet 

werden. 

31-05-1701 Lijste van 't salaris, waernaer den pachter van 't verlaet hem in 't deurschieten van de ponten, schouwen, etc., punctuelijck sal hebben te 

gedragen. 

05-07-1668 Lijste van de vracht der stuckgoederen, gevoert werdende door de jaagschuyten tusschen Amsterdam ende Gouda. 

28-02-1708 Lijste van de vracht-loonen der goederen en koopmanschappen die gevoert worden tusschen de steden Gouda en Utrecht. 

11-11-1693 Lijste van de vrachtloonen der goederen en koopmanschappen, die gevoert sullen worden bij de beurtschepen, varende tusschen ... Gouda, 

Middelburg, Vlissingen ende ter Veere. 

15-10-1689 Lijste van de vrachtloonen van de ijckerschepen, varende tusschen ... Amsterdam ende Gouda. 

14-06-1731 Lijste van de vragt-lonen, gestelt op de goederen, gevoert werdende met de schuyten, varende tusschen de steden Gouda en Schoonhoven. 

30-12-1738 Lijste van de vragt-loonen der goederen, die gevoert worden door de ordinaris beurt-schippers, varende van ... Gouda op Saendam ... 



GOUDA                                                  rechtsbronnen                                                                           115 

 

 

01-02-1706 Lijste van de vragt-loonen, waerna de voerluyden, rijdende van Gouda op de volgende steden, sig sullen moeten reguleeren. 

31-08-1733 Lijste van de vragtloonen, voor de schipper, varende van Gouda op 's Gravenhage ... 

29-01-1652 Lijste van den eccijns van de visch. 

12-02-1707 Lijste van het ijckloon voor den ijckmeester der stad Gouda. 

02-01-1703 Lijste van het ijkloon voor den ijkmeester der stad Gouda, soo van de nattemaet, houtemaet, heele en halve ellens, gewigten, gistmaten, 

droogematen en appeltonnen. 

24-08-1699 Lijste van het loon van de wijnslepers ... 

05-11-1736 Lijste van het loon van de wijnslepers ... 

24-07-1694 Lijste van het sack- en mandegeld ... Dat in 't swart staet uytgedruckt is voor den armen, ende ... rood ... is voor de sackdragers. 

12-06-1687 Lijste van hetgeen betaelt moet worden voor het gebruycken van het Amsterdamse rijpad. 

19-01-1729 Lijste van salaris voor de overvaerders op den IJssel, ten tijde van beslote water. 

31-12-1740 Lijste waerna betaeld sullen worden, de vragt-loonen der goederen, ... die gevoert worden bij den beurt-schipper, varende tusschen ... 

Gouda, Zirckzee, en Ter-Goes. 

12-11-1616 Losrenten. 

30-09-1741 Lyset van de vraght-loonen der goederen, die gevoert sullen werden by de beurt-schepen, varende van tusschen ... Gouda en Middelburgh. 

15-09-1682 Nader ampliatie op de keure van den 5. november anno 1675 op de kleyngarespinderije geëmaneert. 

21-08-1670 Nader ordre ende reglement op 't betalen van de foyen van de jagers. 

03-02-1620 Naroepen toenamen. 

01-10-1686 Nieuwe ende nader ordonnantie van de schutterije binnen de stad Gouda. 

01-10-1686 Nieuwe ende nader ordonnantie van de schutterije binnen de stad Gouda. 

30-05-1664 Notificatie van de verminderinge van den interest van de banck van leeninge binnen de stadt Gouda. 

20-07-1658 Notificatie. 

18-11-1660 Notificatie. 

24-08-1686 Notificatie. 

1696 Notificatie. 

13-09-1704 Notificatie. 

10-07-1714 Notificatie. 

29-04-1673 Notificatie. Afschaffing twee kermissen. 

04-07-1672 Notificatie. Electie stadhouder. 

17-06-1672 Notificatie. Geplunderde goederen. 

08-12-1659 Octroy over 't verleenen en passeren van transporten ofte andere acten, vergunt aen de stad Gouda. 

20-01-1653 Octroy. 

03-04-1654 Octroy. 
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16-05-1615 Onroerende goederen van weeskinderen. 

23-03-1646 Oproer in de kerk. 

14-04-1595 Ordonnantie daerop raed ende rentmeester-generael van Noord-Holland, vanwege de graeffelijckheyd van Holland, in presentie van (...) 

verpachten sal de wage ter stede van der Goude voor den tijd van drie jaren ... ingaende primo mey eerstkomende anno (...) in ponden van 

XL grooten Vlaems 't stuck. 

26-08-1727 Ordonnantie en conditiën waerna de heeren kerkmeesteren van Janskerk ... zullen verpagten het slag-gelt van alle huysraet, inboedel, etc. 

08-01-1691 Ordonnantie en keure op 't bijten en openen van stadsgrachten. 

30-09-1741 Ordonnantie en reglement, waernae de beurtschippers, varende van ... Gouda nae Middelburgh, ..., sigh sullen hebben de reguleeren. 

14-11-1615 Ordonnantie en voorwaerde waerop verpagt sal worden het regt van de turftonnen van den turf die in de stad Gouda, aen de cingels en de 

jurisdictie van dien, en bij de steenplaetsers in Gouderack opgedaen zal worden. 

15-04-1710 Ordonnantie ende instructie voor de inbrengsters van de bank van leeninge ... 

14-10-1619 Ordonnantie ende instructie, gemaakt bij den geregte der stad Gouda, op 't stuk van de telders, die men vanwege der voorsz. stede stellen 

zal in de huyskens aen de vesten, omme opsigt te hebben op de molens ende molenaars, als ook op de bakkers. 

14-11-1691 Ordonnantie ende keuren van de weeskamer der stad Gouda. 

08-06-1680 Ordonnantie ende lijste van de gabelle, die betaelt moeten werden voor de passagie van 't heck, staende op de Dorrekade in 't zuydeynde 

van Waddinxveen. 

04-04-1715 Ordonnantie ende lijste van de gabelle, die betaelt moeten werden voor de passagie van het heck, staende op de Dorrekade in 't zuyd-eynde 

van Waddinxveen. 

11-04-1695 Ordonnantie ende reglement op het meeten van schorse, taen en gemaale runne ... 

08-12-1693 Ordonnantie ende reglement voor de veerschippers van de stad Gouda op Antwerpen. 

08-12-1693 Ordonnantie ende reglement voor den commissaris over de beurtschippers op ... Walcheren in Zeeland, mitsgaders voor de beurtschippers 

hetselve veer bevarende. 

28-04-1734 Ordonnantie ende reglement voor het St.Elisabeths gasthuys of oude vrouwen-huys, binnen de stadt Gouda 

15-10-1689 Ordonnantie ende reglement waernaer de ijckerschippers, varende van Amsterdam op Gouda ende vice versa van Gouda op Amsterdam, 

haer precise sullen hebben te reguleren. 

15-10-1689 Ordonnantie ende reglement waernaer de ijckerschippers, varende van Amsterdam op Gouda ende vice versa van Gouda op Amsterdam, 

haer precise sullen hebben te reguleren. 

10-05-1655 Ordonnantie geëmaneert op de contagieuse sieckte binnen de stadt Gouda. 

1725 Ordonnantie geëmaneert tot voorkominge en tegens den brand ... 

24-10-1692 Ordonnantie gemaeckt uyt kracht van 't octroy ... nopende de gabelle der passanten en reysende luyden ... de nieuwe trekvaert of trekpad 

tusschen ... (Amsterdam en Gouda) gebruyckende van ... 

23-10-1714 Ordonnantie gemaeckt uyt kragte van het octroy ... nopende de gabellen der passanten en reysende luyden ... de nieuwe trek-vaert of trek-

pad tusschen ... (Amsterdam en Gouda) gebruyckende ... 

02-10-1655 Ordonnantie op 't loon der bidders, geschencken der begraeffenissen ende 'tgene daeraen dependeert binnen de stadt Gouda. 
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10-12-1695 Ordonnantie op 't stuck van den brand 

26-08-1694 Ordonnantie op het recht van de kraen ... 

28-07-1768 Ordonnantie op het schuiten-veer tusschen de steden Leyden en Gouda. 

02-01-1683 Ordonnantie op het stuck van de librije der stadt Gouda. 

07-11-1654 Ordonnantie op het vieren ende onderhouden van den sondagh ende andere geboden vierdagen. 

08-09-1682 Ordonnantie op het wageveer tusschen de steden Goude ende Rotterdam. 

25-03-1691 Ordonnantie tegens 't trekken van 't mes en ander gewelt. 

02-03-1654 Ordonnantie van de banck van leening der stadt Gouda. 

20-02-1644 Ordonnantie van de clapluyden der stede van der Goude, mitsgaders de ronden ofte ganghen dewelcke de ordinarize clapluyden ende 

noothelpers bij nachte langhs de straten sullen moeten doen ende houden. 

1725 Ordonnantie van de gabelle en van het vrachtloon, gestelt op de schuyten en reysende luyden de nieuwe treckvaert tusschen Amsterdam en 

Gouda gebruyckende, gemaeckt in krachte van octroy van ... 

06-04-1658 Ordonnantie van de gabelle en van het vrachtloon, gestelt op de schuyten en reysende luyden de nieuwe treckvaert tusschen Amsterdam en 

Gouda gebruyckende, gemaeckt in krachte van octroy van ... 

20-02-1685 Ordonnantie van de Haestrechtse brugge. 

29-01-1632 Ordonnantie van de policyekamer deser stede van der Goude. Van nieus oversien, verbetert ende vermeerdert. 

30-03-1694 Ordonnantie van de stadsexcijns op de wage binnen de stad Gouda. 

22-09-1680 Ordonnantie van de stadtsexcijns op de wijnen ende mee binnen de stadt Goude. 

18-06-1633 Ordonnantie van de vierschare der stede van der Goude. Begrijpende mede eenige andere politycqe zaken ende costumen derzelver stede. 

Vannieuws oversien, verbetert ende vermeerdert. 

05-09-1607 Ordonnantie van de vierschare der stede van der Goude. Begrijpende mede eenighe andere politycke saken ende costuymen derselver 

stede. 

22-09-1692 Ordonnantie van den excijns op de wijnen ende mee binnen de stad Goude. 

14-05-1732 Ordonnantie van het heck, staende op het Amsterdamse rijpadt. 

13-03-1719 Ordonnantie van het straet-geld, gelegen (!) tusschen de steden Gouda en Rotterdam. 

09-03-1711 Ordonnantie van het straetgeld gelegen tusschen de steden Gouda en Rotterdam. 

28-03-1704 Ordonnantie van het straetgeld, gelegen (!) tusschen de steden Gouda en Rotterdam. 

26-06-1640 Ordonnantie van het Utrechtse wagenveer der stad Gouda. 

07-11-1603 Ordonnantie van kalk, tras ende duyksteen. 

14-09-1665 Ordonnantie volgens dewelcke ten behoeve deser stadt Gouda verpacht sal werden den accijs op de gebrande wijnen en gedistileerde 

wateren. 

19-11-1691 Ordonnantie voor de politiemeesters ofte commissarissen van de kleyne saecken der stad Gouda. 

26-01-1733 Ordonnantie waernae den veerman van het veer binnen Capelle op den IJssel aen de Nieuwe Herbergh, sigh sal hebben te reguleeren. 

24-07-1694 Ordonnantie waernaer (bij provisie) ten behoeve van het Aelmoesseniershuys der stad Gouda sal verpacht ofte gecollecteert worden het 
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recht van het mande- en sackgeld, waermede den turf ... sal opgedaen worden. 

04-05-1705 Ordonnantie waernaer de schuytevoerders, varende van der Goude op Bodegraven ende wederom ... haer precise zullen hebben te 

reguleren. 

18-07-1693 Ordonnantie waernaer verpacht sal worden den excijns op 't beestiael. 

18-07-1693 Ordonnantie waernaer verpacht sal worden den excijns op 't gemael. 

18-07-1693 Ordonnantie waernaer verpacht sal worden den excijns op 't hardkoorn. 

18-07-1693 Ordonnantie waernaer verpacht sal worden den excijns op de bieren. 

26-08-1694 Ordonnantie waernaer verpacht sal worden den excijns op de huyden, etc. 

21-09-1693 Ordonnantie waernaer verpacht sal worden den excijns op den azijn. 

30-03-1694 Ordonnantie waernaer verpacht sal worden den excijns op den turf. 

15-12-1744 Ordonnantie waernaer verpacht sal worden den excijns op het coorn binnen de stad Gouda. 

30-03-1694 Ordonnantie waernaer verpacht sal worden den excijns op het sout. 

16-04-1698 Ordonnantie waerop ... burgermeesteren en thesaurier der stad Gouda verpacht hebben 't verlaet terzijden de Reewijckse weteringe ende 't 

erf daerbij leggende ... 

06-11-1734 Ordonnantie wegens 't betalen der gabellen, van de trek-vaert tusschen de steden Amsterdam en Gouda. 

04-04-1667 Ordonnantie, gemaeckt bij mijn ed. heeren burgermeesteren ende regeerders der stad Dordrecht, mitsgaders de ed. heeren burgermeesters 

ende regeerders der stad Gouda, waernaer de voerluyden, berijdende het veer tusschen beyde de voornoemde steden, hun preçize zullen 

hebben te reguleren. 

31-01-1640 Ordonnantie. De heeren magistraten der stadt Goude hebben tot beter ordre van de waege geordonneert ende gekeurt 'tgene hiernaer 

volght. 

25-02-1741 Ordre en reglement op het exerceren van de schutterije der stad Gouda. 

23-07-1675 Ordre en reglement op het plaetsen van de kramen op de jaarmarkt binnen de stad Gouda. 

21-05-1661 Ordre en reglement voor de boterkruyers. 

16-07-1712 Ordre en reglement voor de potte-backers, tot voorkominge van brand, omme gevoegt te werden achter hun gilde-brief. 

12-05-1666 Ordre ende reglement in 't toekomende t'observeren bij diegenen dewelcke haer als jagers laten gebruycken op 't Jaeghpadt tusschen de 

steden Amsterdam ende Gouda. 

12-03-1726 Ordre ende reglement in 't toekomende t'observeren bij diegenen dewelcke haer als jagers laten gebruycken op 't Jaegpadt tusschen de 

steden Amsterdam ende Gouda. 

20-03-1690 Ordre ende reglement op 't gebruyck van de slangbrandtspuyten ... 

01-10-1716 Ordre ende reglement op 't gebruyk van de slang-brand-spuyten ... 

10-05-1664 Ordre ende reglement op de koornmolenaers binnen de stadt Goude. 

22-11-1662 Ordre ende reglement op de scholen binnen de stadt Goude. 

17-10-1729 Ordre ende reglement voor de jagers en haer knechts op het Jaegpad buyten de stad Gouda. 

10-09-1683 Ordre ofte reglement waernaer den commissaris ofte toesiender van de turfdragers, alsmede de turfdragers, haer sullen hebben te 
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reguleren. 

28-12-1718 Ordre op de wijken binnen de stad Gouda en de jurisdictie van dien, mitsgaders instructie ende reglement voor de wijkmeesters over 

deselve gestelt. 

30-01-1721 Ordres te observeeren bij opkomende extraordinaris hooge watervloeden. 

08-12-1646 Pachters niet te hinderen. 

26-03-1737 Paerde-markt binnen de stad Gouda. 

25-03-1738 Paerde-markt binnen de stad Gouda. 

03-04-1739 Paerde-markt binnen de stad Gouda. 

15-04-1670 Paerdemarckt binnen de stadt Gouda. 

19-07-1617 Peylinge tappers biertonnen. 

22-07-1614 Privaten op zeylen en lokkingen. 

16-04-1740 Publicatie 

05-03-1694 Publicatie over 't wegloopen van de kinderen van de wees- en aeleëmoseniershuysen binnen de stad Gouda. 

05-11-1727 Publicatie tegens het klappen met zweepen. 

20-09-1695 Publicatie. 

12-10-1723 Publicatie. 

26-01-1734 Publicatie. 

31-07-1742 Publicatie. 

01-05-1747 Publicatie. 

09-05-1747 Publicatie. 

19-08-1748 Publicatie. 

30-04-1749 Publicatie. 

20-12-1749 Publicatie. 

16-05-1615 Quakzalvers. 

13-09-1704 Reglement en lijste op 't verhuuren van de dood-kleeden en rouw-behangsels binnen de stad Gouda. 

30-01-1730 Reglement en ordre op het begraven der dooden binnen de stad Gouda bij avond. 

30-01-1730 Reglement en ordre op het begraven der dooden binnen de stad Gouda bij avond. 

04-01-1656 Reglement of ordre op de binneschuyt varende op Rotterdam. 

20-01-1734 Reglement op de uytdragerije binnen de stad Gouda. 

08-03-1747 Reglement op het gebruyk van stadts koets. 

04-02-1737 Reglement van de vragt-, kruy- en sleep-loonen, tussen de slepers deser stad, en de voerluyden, kruyers, en slepers van Stolwijkker-sluys. 

01-02-1727 Reglement voor de branders of ruw-stookers ... 

19-06-1744 Reglement voor de knegt en kruyer op de Leydsche schuit. 
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19-05-1700 Reglement voor den keurmeester van den turf. 

04-09-1705 Reglement voor keur-meesters en andere steen-backers, plaetsende onder het ressort van de verpagtinge der stad Gouda. 

08-05-1686 Reglement waarnaar de oudemannen haar hebben te reguleren. 

08-12-1693 Reglement waerna de commissaris van de ijckerschippers, varende tusschen ... Amsterdam en Gouda zig zal hebben te gedragen. 

19-12-1590 Remonstrantie aen sijne excellentie mijn heere den stadthouder ende capiteyn generael over Hollant ende aen de heeren edelen mitsgaders 

borgemeesters, schepenen, raden ende vroedschappen van de steden van denselven lande. 

05-10-1709 Renovatie van de keure, raeckende de voorkoopers van eyeren, kopjes-boter en kaes. 

31-08-1740 Renovatie van de keuren, rakende de voorkoopers van eyeren, boter en kaes. 

19-09-1741 Renovatie van de keuren, rakende de voorkoopers van eyeren, boter en kaes. 

02-02-1706 Renovatie van de ordre ende het reglement op de schoolen binnen de stad Gouda. 

1691 Rolle van de wijcken waernaer een yder in 't bijten van de stadtsgrachten hem sal hebben te reguleren. 

14-05-1616 Schotse koolen. Brouwers. 

18-10-1611 Schuiten in de Carnemelksloot niet te wiggelen. 

29-01-1624 Secreten schoon te maken. 

23-07-1611 Stadsbruggen of andere werken of goederen niet te breeken. 

15-11-1685 Stoepen bestroyen, huysen besmeeren en zeer hart bellen; de calange deswegens op den eed; advertentie. 

12-02-1692 't Stelen van lood binnen de stad en de omleggende thuinen. 

27-07-1691 't Stellen en plaetsen der kaaswagens en andere op de markt. 

16-10-1742 Vacantiën voor de ... heeren van de magistraet der stad Gouda. 

23-07-1667 Van baden. 

26-08-1664 Verbod komkommers, pompoenen en pruymen. 

12-06-1660 Verbod tegen 't schieten en 't vangen van wild buiten de stad. 

11-04-1697 Verbod van quade deuyten. 

25-11-1688 Verbodt van geen broodt, blom ofte meel van buyten de stadt te brengen binnen deselve. 

02-11-1674 Verboth van quade deuyten, schellingen, dubbele en enckele stuyvers. 

04-09-1668 Verboth van snoode quade stuyvers ende deuyten. 

15-06-1675 Verboth van snoode quade stuyvers ende deuyten. 

25-01-1620 Vergaderingen van remonstrantsgezinden verboden. 

31-12-1675 Verhuyringe van 't huys te Capelle op den IJssel. 

04-04-1715 Verpachting van de gabelle over de Dorrekade in 't zuyteynde van Waddinxveen. 

14-03-1735 Verpaghtingh van de gabellen, van de straetwegh tussen Gouda en Rotterdam. 

20-10-1683 Verwisseling van loden van 't Alemoseniershuys. 

05-02-1660 Vreemde stoffen. 
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28-12-1647 Vreemden niet geadmitteerd. 

08-10-1678 Waarschouwen tegen 't begraven of dompelen bij avond. 

13-10-1668 Waarschouwing aan de werkbazen. 

23-09-1688 Waarschouwing inkomen van pijpaarde. 

13-08-1668 Waarschouwing nopens de bezegeling van landen en erven buiten de stad. 

02-01-1687 Waarschouwing tegen 't schieten van vuurpijlen en 't maken van samerottingen. 

28-04-1695 Waarschouwing tegen 't uitsmijten van glazen en schenden van stoepen en pothuysen. 

07-09-1675 Waarschouwing tegen 't voorkoopen van hoenders, eendvogels, snippen en leeuwerken. 

04-10-1680 Waarschouwing tegen het inslaan van bieren buiten geëikt vaatwerk. 

12-12-1680 Waarschouwing van het staan op de kaak. 

10-07-1673 Waarschouwing verbodt van schieten. 

07-09-1675 Waarschouwing verkopen doode vogelen. 

07-09-1675 Waarschouwing voorkopen van hoenders, entvogels, snippen, leeuwrikken. 

15-04-1679 Waarschouwinge asraperij. 

22-06-1697 Waarschouwinge ende keure tegens de moetwil der matrosen en soldaten. 

30-06-1671 Waarschouwinge tegen 't vissen buyten. 

02-07-1697 Waarschouwinge tegens de moetwilligheyd der matroosen en soldaten, gemaeckt bij de ed. achtb. heeren burgermeesteren ende regeerders 

der stad Amsterdam. 

17-02-1733 Waarschouwinge tegens ingebraghte verrotte kennip. 

25-05-1669 Waarschouwinge. 

16-07-1729 Waarschouwinge. 

10-09-1729 Waarschouwinge. 

16-10-1747 Waarschouwinge. 

13-10-1748 Waarschouwinge. 

24-10-1710 Waerschouwinge ende keure tegens de moet-wil der matrosen en soldaten in de jaeg-schuyten. 

01-12-1708 Waerschouwinge tegens het aensteken en werpen van duyveltjes, klackebossen en voetsoekers op de publyque straten. 

12-09-1733 Waerschouwinge tegens het beleenen van panden buyten de bank van leeningh. 

30-11-1715 Waerschouwinge tegens het inbreken, beklimmen of bestelen van huysen en erven, hetzij door daken, deuren, vensters of andere sluytinge, 

etc. 

07-09-1675 Waerschouwinge, mitsgaders ampliatie en renovatie van de keure tegens het vloecken ende sweeren. 

23-07-1733 Waerschouwinge, tegens het inbrengen van natte bedurve kennip, en om de hespels op haer behoorlijke groote te maecken. 

02-04-1737 Waerschouwinge, tegens het ommegaen, veylen, en verkoopen, van linnewerkken, speldewerkken, ende andere diergelykke waeren by de 

huysen. 
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11-10-1732 Waerschouwinge, tegens het schieten, aensteken en werpen van duyveltjes, klakkebossen en voetsoekers op de publyque straten. 

18-09-1734 Waerschouwinge, tegens het schieten, aensteken, en werpen van duyveltjes, klakkebossen, en voetsoekers, op de publyque straten, het 

behangen van stads bruggens met linne en wolle kleederen, en het opschieten van vliegers. 

14-07-1668 Waerschouwinge. 

29-12-1674 Waerschouwinge. 

24-01-1675 Waerschouwinge. 

31-01-1675 Waerschouwinge. 

1677 Waerschouwinge. 

06-02-1675 Waerschouwinge. 

30-04-1675 Waerschouwinge. 

07-09-1675 Waerschouwinge. 

07-09-1675 Waerschouwinge. 

17-07-1677 Waerschouwinge. 

26-04-1679 Waerschouwinge. 

24-08-1681 Waerschouwinge. 

06-04-1688 Waerschouwinge. 

23-05-1689 Waerschouwinge. 

28-11-1693 Waerschouwinge. 

11-04-1697 Waerschouwinge. 

25-03-1698 Waerschouwinge. 

01-07-1698 Waerschouwinge. 

01-07-1698 Waerschouwinge. 

05-01-1699 Waerschouwinge. 

25-07-1699 Waerschouwinge. 

10-07-1703 Waerschouwinge. 

16-10-1713 Waerschouwinge. 

13-02-1714 Waerschouwinge. 

01-02-1716 Waerschouwinge. 

25-01-1718 Waerschouwinge. 

29-01-1732 Waerschouwinge. 

09-10-1734 Waerschouwinge. 

06-09-1735 Waerschouwinge. 

20-04-1739 Waerschouwinge. 
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19-09-1739 Waerschouwinge. 

16-07-1748 Waerschouwinge. 

15-04-1749 Waerschouwinge. 

14-05-1616 Wagenaersjongens. 

21-02-1609 Wagthuisjes. 

11-07-1643 Wormen zoeken. 

19-04-1612 Zwaanen niet te verstooren of verjagen. 

 

 


