Uit het Gemeentearchief Goes

Website Goes in de 18e eeuw
Heel veel gegevens over de 18e eeuw zijn
bijeengebracht op de website
www.goes18e-eeuw.nl
die eind vorig jaar de lucht is ingegaan. Onlangs werd de website
aangevuld met o.a. gegevens uit de rechterlijke archieven. Alle episoden
tot het jaar 1800 zijn nu in tekst en beeld te bestuderen op deze website,
die het karakter van een work-in-progress zal blijven houden.
De website is verdeeld in zeventien tijdvakken. Per tijdvak worden de
thema’s algemene toestand, stadsbestuur, kerkelijke situatie, orde en
veiligheid, zorg, onderwijs, economische bedrijvigheid, gilden en
openbare voorzieningen behandeld.
Stamboomonderzoek
De website is eenvoudig te raadplegen en een rijke bron voor allerlei
soorten onderzoek. Oók voor stamboomonderzoek! De website bevat
veel namen van 18e-eeuwse Goesenaren. Op namen kan eenvoudig
gezocht worden. Om een voorbeeld te geven, de willekeurige
zoekopdracht “Jobse” levert onder meer de volgende vindplaats op:
Gilden (1766 - 1771) Arbeiders-, zakdragers- en bierdragersgilde
Het Sint Jansgilde van de arbeiders en
het Nassaugilde van de bierdragers
trekken in 1767 opvallend veel nieuwe
krachten aan. Tot het Sint Jansgilde
worden vijftien personen toegelaten, te
weten Pieter Toorenaar, Jan Tavenier,
Antoni Benjaminse, Cornelis Dapper,
Adriaan Verschoor, Abraham van der
Visse, Jan Soutendam, Hendrik Galeets,
Pieter de Jonge, Jan Haring, Jan
Geertse, Jacob Pieke, Cornelis Pieterse,
Johannes Voskuijl en Pieter Koppejan.
Pakgoed wordt klaargemaakt voor transport, een karwei
voor het bierdragersgilde, centsprent 18e eeuw. Bron: HMDB Goes

Tot het bierdragersgilde worden elf personen toegelaten, te weten Jan
Temperman, Jan Landschot, Johannes de Kok, Willem Kodde, Paulus

Zuidwegt, Jan Kogelenbergh, Cornelis Kogelenbergh, Pieter Welle,
Johannes Landschot, Cornelis Metzelaar en Benjamin Hooglander.
Ook in 1770 wordt een groot aantal arbeiders en bierwerkers toegelaten,
26 in getal. Het gaat om Lieven van Loo, Joseph van Eghem, Pieter van
Waarde, Anthoni Krombout, Lieven van Loo, Jan van de Poele, Adriaan
Bosdijk, Anthoni Krombout, Joseph de Jongh, Engel de Jongh, Job
Visser, Lieven van Loo Jobzoon, Gerrit de Heere, Jacobus Janse
Poelman, Jacobus van Antwerpen, Frans Coentraats, Gillis de Waard,
Jaques Mosse, Jan Visser, Jozias Menheere, Job Jobse van der Maas,
Pieter Reijnhoud, Pieter Salomonse van Eenennaam, Jacobus Schout,
Lieven Murre en Hendrik Dekker.”
Totstandkoming van de website
Aanvankelijk met de bedoeling een boek uit te geven, deed voormalig
griffier en wethouder Joost Adriaanse jarenlang onderzoek in de collectie
van het Gemeentearchief naar het Goes van de 18e eeuw. Hij
onderzocht vooral de notulen, rekeningen en correspondentie van het
stadsbestuur en de kerkeraad. Onderweg ontstond het idee om geen
boek maar een website te maken: een dynamisch document waarin later
nog nieuwe feiten en inzichten opgenomen kunnen worden en dat
bovendien voor iedere geïnteresseerde eenvoudig en gratis te
raadplegen is.
De website is een coproductie van het Gemeentearchief Goes en de
stichting Musea De Bevelanden. In samenwerking van Joost Adriaanse
en het Gemeentearchief kwam de website tot stand. Het beeldmateriaal
op de website is afkomstig van het Gemeentearchief Goes en Historisch
Museum De Bevelanden. De website werd mede mogelijk gemaakt door
Publicatiefonds Zeeland, JawinoFonds, Goessche Diepfonds en Prins
Bernhard Cultuurfonds Zeeland.
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