


TIDINGE  VAN DIE GOUDE

Naast Bentinck werd onder anderen ook schip-
persknecht Maarten van Klaveren tot erelid be- I

lange tijd van de kansel gehouden in verband
met vermoede patriotse  svmpathieën  - toonde

noemd:  hij had zich verdienstelijk gemaakt bij
de (orangistische) plundering te Middelburg,
einde juni 1787!

Ondanks het feit dat de Oranjesociëteit er
door haar strakke reglement bij het stadsbestuur
(aanvankelijk) goed opstond, veroorzaakten
sommige leden onrust en commotie door hun
gedrag in of nabij de stad - vaak escaleerden
tegen erkende patriotten gerichte plaagstootjes
- alvorens de omwenteling tot stand kwam via
een niet-spontane doch geplande en systema-
tisch  uitgevoerde plundering in de nacht van 17

dat aan. Verde; werden velepublicaties botweg
genegeerd en bleef men voortdurend ageren te-
gen zowel patriotten als militairen. Het ideaal
der sociëteit, een orangistische stadsregering,
bleek evenwel een illusie. Bij de remoties in
maart 1788 sloot de Goudse elite de rijen,
slechts acht overtuigde patriotten moesten van
het kussen. De Oprechte Vaderlandsche Socië-.
teit toonde zich na 1788 daarom nog slechts een
passieve bewaakster van het Oranjeregime, zon-

op 18 september.
Zij werd nog vergemakkelijkt door het ont-

breken van effectieve tegenstand (vele schutters
waren omgegaan) en de wetenschap van Pruisi-
sche  steun in geval van nood. Een incident rond
de van Goejanverwellesluis terugkerende vrij-
korporist Huibert Bik, pijpmakersbaas uit de
Keizerstraat, hitste de Oranje-aanhang op. Hij

der politieke betekenis. Het meer of minder uit-
bundig vieren van verjaardagen voerde de bo-
ventoon.  Interne ruzies ontstonden en financieel
kreeg de sociëteit het met het jaar moeilijker,
niet in het minst vanwege het sedert 1788 sterk
dalende ledental. In 1790 betrok de sociëteit
een ander pand aan de Markt, op de hoek van
de Kerksteeg: het logement ‘Boskoop’. De
huurverhoging, die kastelein Severijn de Vries
van ‘Het Harthuis’ de commissarissen in het
vooruitzicht stelde, vormde de reden voor die

werd nabij Sint Jan, ter hoogte van de Koster
Gijzensteeg, uitgedaagd en verwondde toen een
orangistische dagloner uit Haastrecht, die daar-
aan bezweek.

Bik vluchtte snel in de patriottensociëteit aan
de Kerksteeg, doch haast dol geworden leden

verhuizing.

LEDENTAL

van de Oranjesociëteit eisten wraak, hetgeen ge-
schiedde in de vorm van grootscheepse plunde-
ringen en tahijke opstootjes. Veel huizen van
patriotten moesten het ontgelden, grotendeels
aan de hand van vooraf opgestelde lijsten. Fre-
derik van der Hoeve en andere orangistische lei-
ders gaven met flambouwen tekens, die de gra-
datie van het te verrichten ‘werk’ aangaven, zo
meldt ons pottenbakker Hillebrand van Rossen,
zelf eveneens slachtoffer van een ‘helse meute’.
Ook het statige pand van De Lange van Wiin-
gaerden aan de Westhaven, waar tegen
de Kamer van Koophandel zetelt, were

Iwoordig
1 ‘be-

De oranjesociëteit kende, voorzichtig geschat,
maximaal zo’n 340 à 350 leden. Het totale le-
dental  over de eerste drie bestaansjaren bedroeg
- de onzekerheid omtrent het aantal, dat louter
in het topjaar 1788 (264) lid is geweest in acht
genomen - tenminste 300. In 1794 kende zij
nog slechts 42 leden. Dat het hier gaat om klei-
ne aantallen is juist.

Desalniettemin dient in het oog te worden ge-
houden dat Gouda rond 1790 nog slechts circa
12.000 inwoners kende (tegen  het midden der

werkt’.

PLUNDERVOLKJE

Huisraad dreef in het water en kost1 jaarheden
bleken geroofd. Het plundervolkje werd in dit

18de eeuw, met een toen nÖg  bloeiende pijpen-
industrie, waren dat er bijna 20.000). Boven-
dien was het merendeel daarvan ‘onvermogend’
- niet vreemd in een stad van handwerksh%den
en middenstanders - en zodoende niet in staat
de contributie te voldoen. Overigens kende ook
de patriottensociëteit betrekkelijk weinig leden.
Maatschappelijk gezien behoorde, afgaand op

alles kundig bijgestaan door Pruisische huzaren,
een onderzoek  naar de betaling voor-het Middel

door het stadsbestuur nota bene als rustherstel-
op het Trouwen en het Begraven, eenderde  van

lers binnengehaald!
de leden tot de vermogenden. Bovendien be-
stond de groep leden uit de sociale klasse der

Met geld of drank werd het ‘lagere volk’ onvermogenden zeker niet louter uit de aller-
geactiveerd. Dat was niet alleen afkomstig van armsten!
vermogende burgers maar zelfs van leidende fi-
guren der sociëteit, zoals commissaris Preesman

Vanwege de typische Goudse sociaal-econo-

Buys. Opmerkelijk is overigens dat slechts een-
mische omstandigheden vielen velen uit de zo-

zevende deel van de leden en nog wat aan hen
geheten kleine burgerij qua inkomen in die klas-

verwante personen deel uitmaakten van de
se.  De sociëteit kende opmerkelijk veel midden-

plunderaars.
standers onder haar leden. Opvallend is dat on-

De Oranjesociëteit kon zich na het grote op-
geveer  eenkwart van de leden meer dan twee

roer politiek laten gelden, vooral vanwege de
gulden, het minimumbedrag, aan contributie

zwakke positie van het stadsbestuur. Het sle-
betaalde en dat een respectabel aantal woonde
in ‘gegoede straten’, zoals Haven, Gouwe en

pende predikantenprobleem - ds. Smit werd Turfmarkt.
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T I D I N G E  V A N  D I E  G O U D E

Mijn onderzoek naar het Middel, de betaalde
contributie, het beroep en het adres toont aan
dat in Gouda de politieke scheidslijn in de strijd
tussen patriotten en prinsgezinden dwars door
alle sociale klassen liep. (noot 3).

Het ledenbestand van de Goudse patriotten-
sociëteit bewijst zulks evenzeer. Het is dus on-
juist te veronderstellen dat de orangisten over
het algemeen tot het ‘lagere volk’ behoorden en
hun tegenhangers tot de gezeten burgerij. In een
buitengewone vergadering van het stadsbestuur,
toen municipaliteit geheten, op 27 januari 1795
werd uiteindelijk besloten over te gaan tot slui-
ting van de kamers waar de oranjesociëteit
placht te vergaderen.

Doch daarmee was de wraak der patriotten,
die net de komst der Fransen opnieuw het heft
in handen hadden gekregen, nog niet gestild.
De voornaamste orangisten ontvluchtten Gou-
da, evenals hun tegenhangers in 1787, terwijl
achterblijvende ex-leden der sociëteit zich dien-
den aan te passen aan de veranderde politieke
omstandigheden om rechtsvervolging te ontlo-
pen.

drs. T. Oussoren.

IR6.12. 24-09-1787:
Noor 2: Aldus andxel  XXIII  van het qJemen$  der rociCteit,  Gemeente-archief Gouda, Archief Opreeh-
te Vaderlandrhe  Sociëta  inv.  nr. 3;
Noot  3: Ook elders was dat wel het geval. 7nak  m Amsterdam. Zie Van Manen Wermeulen,  ‘Het lagere
volk van Amsterdam in de atriJd  tussen  patriotten  en orqegeinden  178.1800’, m: TvSF  6 (1980) 331.
356 en 7 (1981)  3-42.


