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ORDONNANTIE
op de Pest binnen de Stadt
GOUDE

Alsoo de Sieckte van de Pest, ofte Gave-Godts binnen dese Stadt, soo hier
soo daer begint aen te nemen, hoewel als-noch daer van (Godt hebbe lof)
geen groot gebreck en is, ende dat sommige Personen tot wiens huyse de
Peste is, ofte noch is, hen niet en wachten haer conversatie onder den volcke
te hebben, waer door geschaepen soude wesen te volgen meerder infectie ,
ende over sulcks hoogh-noodigh ende dienstigh is, dat daer jegens ende oock
jegens andere misbruycken, dezelve saecke aengaende, werde voorsien, als
mede dat zoo veel mogelijck is ordre worde gestelt, dat de heete Sieckte der
Peste, daer mede de Heer Almachtigh eenige huysen alhier heeft versocht,
ten weynighsten mach voortspruyten, ende de besmettinghe van andere
Perzonen verhindert,
SOO IST, dat den Schout met mijn Heeren van den Gerechte gekeurt ende
geordonneert hebben, keuren ende ordonneren mits desen:
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I
In den eersten / dat niemant wie hy zy / van de Peste
besmet zijnde / noch de gene die in eenige huysen
wonen daer de Peste is ofte geweest is / ofte die
daervoor Schrobsters of Bewaersters dienen ofte
converseren / noch oock mede die hen ordinaris
generen met de Sieckte van de Gave-Godts te
cureren ofte de Medicamenten aen de Patienten
(met soodange Sieckte besmet zijnde appliceren / wie dat sy ook souden
mogen zijn / ’ t zy Mannen ofte Vrouwen / ende ‘t zy of sy ‘ tselve doen
buyten ofte binnen dese Stadt / alle de selve niet en sullen mogen komen op
de Vleysch-marckt / Visch-marckt / Boter-marckt noch in eenige huysen daer
men Waer verkoopt / noch in Publique Kercken / noch andersints onder de
gemeente converseren / binnen ses weeken naer dat sy Sieck geweest ende
daer van opgestaen ende gecureert sullen zijn; dat oock de gene die de
voorschreve Sieckte bewaren ofte over deselve ordinaris gaen endec ureren /
haer insgelijcks sullen moeten onthouden den tijdt van ses Weken op de
publicke Marckten / etc. als voren te komen ofte te converseren op de boete
van ses gulden.

II
Item dat de huysen daer de Pest is / ofte in de welcke yemandt van de Pest is
gestorven / dagelycks de deuren ende de veynsteren, in de benedenste stage
aen de straet responderende geloten sullen moeten blyven den tijdt van ses
Weeken langh geduerende naer dat yemandt aldaer gestorven sal zijn: in
soodanigen verstande nochtans dat deselve huysen / verversinge van lucht te
scheppen / aen de gemeene straeten sullen mogen werden geopent des
nachts / te weten van 's avondts ten thien uyren af tot ‘s morgens ten drie
uyren toe / ende oock des daeghs alleenlyck de bovenste deure; blyvende
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altijdt de onderste deure soo vast gegrendelt ofte laegh gewervelt / dat men
die van buyten metter handt niet en sal konnen openen.

III
Item dat oock niemandt van het huysgesin (wiens huyse van de Pest
geinfecteert is) vermogen sal op de stoepe ofte voor de deur te sitten ofte
staen / binnen den tijdt van ses Weken naer dat yemandt aldaer van de Peste
gestorven sal wesen / op de boete als voren.
Item dat indien in soodanige huysen daer dese Siekte komt ende yemandt
daer aen overlijdt / Winckel-Neringe gedaen wort / deselve hare Neringe niet
in’ t openbaer mochte oock in’t heymelijck ofte ‘ verborgen sullen mogen
doen of vervolgen / den voorschreven tijdt van ses Weken geduerende /
noch ook eenige Waren ofte koopmanschap voortsetten voor haer deuren /
op de Markt of op de straten / misgaders geene goederen ofte Waren uyt
eenige Pesthuysen ofte van buyten dese Stadt inkomende sullen mogen
verkoopen / ofte door andere doen verkoopen / of oock eenige kleederen /
dekens / lakens bedden oft andere goederen uyt soodanige huysen komende
mogen hangen op de straten om te verluchten, ‘t en waere des nachts op de
uyren als vooren / ende als boven / aen ofte uyt de veynsters vande huysen
daer de persoon ofte personen gestorven zijn / op pene als voren.

IV
Dat geene huysen daer in yemand van de Pest sal zijn gestorven / int geheel
ofte deel weder sullen moghen worden verhuert ofte by yemandt bewoont /
dan by de gene die ten dage van de laetste overlijdende daer inne woonden /
voor ende alleer thien Weken (naer dat de laetste overleden persoon daer
uyt gedragen is) sullen zijn omme gekomen: Ende dat soodanige besmette
huysen naer de eerste ses Weken / alvorens we lgereynight / gewasschen /
schoon gemaekt ende soo veel mogelick is gesuyvert sullen wesen / sonder
dat oock degene die in soodanige besmette huysen gebleven zyn / yemandt
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metter woon sullen mogen in-nemen / ‘t en waere alleenlyck tot bewareinge
van de huusen enden goederen daer inne zijnde / op de boete als voren.

V
Dat men van nu voorts aen geen stroo / ofte andere dingen die men
verbranden mach / uyt de Pesthuysen op ‘s Heeren straten ofte in 't water sal
mogen werpen / maer dat yder-een gehouden sal zijn 't selve binnens huys
aen bondelkens te verbranden / met soodanige toeversicht dat daeruyt geen
brandt en werdt veroorsaeckt / oft selve met sacken te dragen buyten de
Stadt op eenige Staelinge; ende vergaende 'tgene men niet branden mach /
dat men 't selve by nacht / ende niet by dage of by avont / in 't water sal
wopen / oppene als voren.

VI
Mitsgaders soo waer yemandt van de Peste gestorven is / t zy Jonck ofte
Oudt / dat men aldaer niet en sal mogen maken eenige rosenhoedekens /
ofte bloemen of lelyenbladeren op de kist leggen / maer dat de kisten
alleenlijck bedeckt sullen worden met een swart dood-kleet op pene als
voren

VII
Item dat alle Burgeren ende. Inwoonders gehouden sullen wesen haer
honden op te sluyten ende binnens huys te houden ofte daermede langhs
straet gaende aen een leydts vast gebonden te hebben / op pene dat de
selve Honden / door degene die daer toe gestelt sal worden vry ende sonder
eenigh jegen-seggen doot geslagen sullen werden / ende soo wie dengenen
die daer toe gestelt sal werden / daer over yets misseyde / naer riep /
qualijck aensprack / infurieerde / ofte misdede / sal t'elckens verbeuren
twaelf gulden.
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VIII.
Belastende mede wel expresselijck / dat niemant op de Begraeffenisse inde
huysen van den overleden / daer yemant van de Peste is gestorven / wijn /
bier / ofte eenigen dzrnck sal mogen schencken / op de verbeurte van vijf entwintigh gulden.

Aldus geresumeert, gearresteert, ende gepubliceert ter Poeuye van 't
Stadthuys der Stadt Goudae den 10. Mey 1655. by tCollegie van de
Magistract. J: de Vrye.
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