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de municipaliteit (gemeenteraad), mede-
heroprichter van de rederijkerskamer, re-
dacteur van de plaatselijke krant; Gerrit Ca-
rel Coenraad Vatebender heeft belangrijke 
functies gehad in Gouda. En niet alleen in 
Gouda. Hij vertegenwoordigde de stad in de 
Nationale Vergadering in Den Haag. Zijn 
ideëen over de inrichting van het onderwijs 
waren vooruitstrevend.  

Het beeld dat ooit van Vatebender in de Nederlandse 
geschiedschrijving werd gegeven is echter weinig roos-
kleurig. De bekende T.H. Colenbrander, die veel onder-
zoek deed naar de patriottentijd typeerde hem in 1906 
als volgt:

Heb ik mij ooit in iemand bedrogen, zoo is het in dien 
Vatebender van Gouda, Vóór de revolutie, toen hem 
hongerde, schreeuwde hij als een bezetene in zijn 

Gerrit Carel Coenraad Vatebender (1758-1822), 
regent en revolutionair?

Henry Hermsen

1. H.T. Colenbrander, Gedenkstukken der algemeene geschiedenis van 
Nederland van 1795 tot 1840 II (’s-Gravenhage 1906) 502. Blauw was, 
waarschijnlijk, Mr. Jacobus Blauw, geboren in Gouda en lid van de 
vroedschap en kolonel van de schutterij geweest. Hij was een pa-
triot die later zaakgelastigde in Parijs werd.
2. A.M. Elias en P.C.M. Schölvinck, Volksrepresentanten en wetgevers. 
De politieke elite in de Bataafs-Franse tijd, 1796-1810 (Amsterdam 
1991) 237.

courant. Hij treedt bij de verandering het revolutio-
naire pad op tot aan een laantje hetwelk recht op een 
ambt en een plaats in de Conventie uitloopt. Hij slaat 
dien zijweg in en keert nimmer op ‘t rechte pad terug, 
maar blijft in ‘t laantje lanterfanten, om wat excla-
maties over ‘t school-wezen te maken en andere op 
zichzelf goede dingen, maar die nog wel een paar ja-
ren te vroeg komen. Wat verlang ik om met Blauw, die 
hem zoo wel kent, eens hartelijk over al die stukken 
te lachen.1

Tegenover dit beeld staan de drukke werkzaamheden 
van Vatebender die behalve de bovengenoemde functies 
ook nog eens de stad vertegenwoordigde in de landelijke 
politiek en uitgesproken ideeën had over de inrichting 
van het onderwijs. In deze korte biografie wordt het le-
ven en werken van Vatebender belicht en gaan wij na of 
Colenbrander gelijk had. 

Onvoltooide studies

De verbintenis tussen Vatebender en Gouda begon in 
1779 toen hij conrector werd van de Latijnse school in 
Gouda. Oorspronkelijk kwam hij uit Overijssel waar hij 
op 23 augustus 1758 geboren werd in Hasselt. Hij was 
de zoon van de advocaat mr. Jan Christiaan Vatebender. 
Tweemaal begon hij aan een studie. Eerst studeerde hij 
Letteren en Humaniora aan de Universiteit van Harder-
wijk, daarna begon hij aan een studie Theologie in Lei-
den. Beide studies maakte hij niet af.2

Blijkbaar waren deze onvoltooide studies geen belem-
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mering voor zijn carrière want in 1776 begon hij als prae-
ceptor (leraar klassieke talen) aan de Latijnse school in 
Haarlem. De Latijnse school bereidde de leerlingen (al-
leen jongens) voor op de universiteit. Die van Haarlem, 
opgericht in 1389, was één van de oudste scholen in Ne-
derland.

Conrector Latijnse school

Nog maar 21 jaar oud werd de gesjeesde student Vateben-
der een belangrijk man, toen hij in 1779 werd aangesteld 
als conrector aan de Latijnse school in Gouda, de voor-
loper van het tegenwoordige Coornhert gymnasium. Op 

De Latijnse school was voorheen gevestigd in Huize Groeneweg. De ingang 
herinnert nog aan de school (foto Tidinge)

De Latijnse school aan de Groeneweg (samh)
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het moment van Vatebenders aanstelling was de school 
gevestigd aan de Groeneweg. De school stond onder lei-
ding van Dausij, die in 1765 als rector was begonnen en 
ervoor zorgde dat de Latijnse school in Gouda – na een 
moeilijke periode aan het begin van de achttiende eeuw 
– ook landelijk weer goed bekend kwam te staan. Vooral 
bij de aristocratie stond de School goed aangeschreven. 
‘De zonen der meest aanzienlijke families in den lande 
genoten hier hunne klassieke opleiding.’3

Men moet zich overigens geen overdreven voorstelling 
maken van de grootte van de Latijnse school. In goede 
tijden had de school zo’n vijftig leerlingen, maar meestal 
waren het er minder. Uit de onderwijsenquête van 1799 
blijkt dat de Latijnse school op dat moment slechts tien 
leerlingen telde.4

In 1779 ging men op zoek naar een nieuwe conrector. 
De scholarchen, de curatoren van de Latijnse school, 
hadden in 1779 eerst Joannes Bosch, praeceptor aan de 
Latijnse school in Arnhem, gevraagd om conrector te 
worden. Deze zag na enige aarzeling van de functie af 
omdat de school in Arnhem hem per direct tot tweede 
conrector had benoemd wat hem een traktementsverho-
ging van 125 gulden opleverde.5

Vervolgens vroegen de scholarchen in april 1779 Vate-
bender om conrector te worden voor een traktement 
van 600 gulden per jaar. Deze schreef hen de ‘voor hem 
zo favorabele aanbieding met dankbaarheijt te accep-
teeren’.6 Ook kwam hij in persoon naar Gouda om per-
soonlijk zijn dank te betuigen, waarbij hij de scholarchen 
vertelde geen ogenblik te hebben geaarzeld bij het ac-
cepteren van zijn nieuwe post. 

De overstap naar Gouda verliep echter allerminst ge-
smeerd. De Goudse scholarchen, die al sinds januari 
zonder conrector zaten, wilden het liefst dat Vateben-
der binnen veertien dagen zou beginnen. Ze wezen hem 
erop ‘dat ook zijn pecunieel interest daar aan ten hoog-
ste gelegen lag’ aangezien hij pas betaald zou worden bij 
aanvang van zijn conrectoraat.7 En omdat ook in Gouda 
de grote vakantie in juni begon, zou hij zijn conrectoraat 
dan pas in augustus kunnen aanvangen. Vatebender be-
loofde in Haarlem zijn best te doen om de scholarchen 
te bewegen hem eerder te laten vertrekken. Die poging 
had echter geen succes. De Haarlemse scholarchen wil-
den hem niet eerder laten gaan dan na de promotie van 
de leerlingen in juni. Zijn nieuwe broodheren stemden 
dan maar toe dat hij na de grote vakantie zou beginnen. 
Vatebender was blij met dit uitstel kreeg en meldde bo-
vendien dat de curatoren in Haarlem hem hadden be-
loofd dat ze ‘de zaak van zijn Tractement voor de ge-
melde vacantie zoo zouden schikken, dat hij geen reden 
zoude hebben zich des wegens te beklagen’.8

Voor en achterzijde van de promotiepenning van de Latijnse school voor 
Gerard Willem van Toulon, 1794. De leerlingen werden tweemaal per 
jaar bevorderd naar een hogere klas. Na het laatste examen hield de 
beste leerling een redevoering in het Latijn en kreeg dan een grote ge-
denkpenning met de namen van de curatoren en de rector, in dit geval 
Vatebender.(samh)

Overigens bleek Vatebender een relatief goedkope keuze 
te zijn geweest. De meeste kandidaten die de scholarchen 
op het oog hadden, zaten al minstens op een traktement 
van 600 gulden per jaar. De scholarchen vreesden nie-

3. L.A. Kesper, met aanvullingen van J.E.J. Geselschap, Uit de geschie-
denis van het Stedelijk Coornhert Gymnasium te Gouda (Bijdragen ‘Die 
Goude’13) (Gouda 1964) 47.
4. P.Th.F.M. Boekholt, De onderwijsenquête van 1799 (Paterswolde 
2006) 47.
5. Resolutieboek 1764 – februari 1780, Streekarchief Midden-Hol-
land (samh), Archief Latijnse school, inv. nr. 2, f. 188-190.
6. samh, Archief Latijnse school, inv.nr. 2, f. 194v.
7. Ibidem, f 195v.
8. Ibidem, f 200v.
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mand voor het gewone traktement te kunnen krijgen en 
hadden er daarom bij het stadsbestuur op aangedrongen 
een extra subsidie van 150 gulden voor de conrector te 
krijgen. Nu Vatebender voor 600 gulden conrector wilde 
worden, zagen zij van de extra subsidie af.9 Voor Vate-
bender was de nieuwe post een goede stap in zijn car-
rière. Dat hij kon gaan werken met de befaamde rector 
Dausij zal hem ook gemotiveerd hebben.

Rector Latijnse school

Vijf jaar later, in maart 1784, kondigde Dausij zijn ver-
trek naar Amsterdam aan. De scholarchen zagen dat als 
een groot verlies voor de Latijnse school in Gouda. Ze 
probeerden hem nog te overreden om te blijven, maar 
Dausij was vastbesloten te vertrekken.10 Er werd gezocht 
naar een opvolger, die uiteindelijk in eigen kring werd 
gevonden; iets wat sinds het begin van de 17e eeuw niet 
meer was voorgekomen. Conrector Vatebender werd 
aangesteld als rector en hij heeft ‘…met ’t uijtterste 
genoegen ’t voorschreve Rectoraat dankelijk geaccep-
teert…’.11

In zijn nieuwe functie ontving Vatebender een trak-
tement van 650 gulden per jaar en daarnaast een toe-
lage van 200 gulden van de scholarchen. Verder kreeg hij 
100 gulden van de fabrieksmeesters in plaats van turf en 
hout, wat impliceert dat voor zijn eigen brandstof moest 
zorgen. En tot slot kreeg hij nog tien gulden voor het 
onderhoud aan zijn huis waar hij gratis in mocht wonen. 
Dit was niet bepaald een hoog inkomen voor een rector. 
In Amsterdam liep het traktement al naar 1400 gulden en 
in Haarlem 1000 gulden; en ook daar was er nog sprake 
van enkele toeslagen.12

Tegenover dit inkomen van in totaal 960 gulden ston-
den natuurlijk ook verplichtingen. Vatebender moest zich 
houden aan de reglementen van de school en alles doen 
wat een goede rector betaamde om de school tot bloei 
te brengen. Wat onder ‘dit alles’ werd verstaan, stond 
niet expliciet in het reglement vermeld. Verder moest 
hij kostkinderen houden en daarbij werd bepaald ‘…dat 
daartoe tot de huijselijke directie, zoo lange hij onge-
trouwd zal zijn, zijne moeder bij hem zal inwoonen.’13 

9. Ibidem, f 199v.
10. Resolutieboek maart 1780 – 1810, samh, Archief Latijnse school, 
inv.nr. 3, f. 30v-31v.
11. samh, Archief Latijnse school, inv.nr. 3, f. 36v.
12. H.W. Fortgens, Schola Latina. Uit het verleden van ons voorberei-
dend hoger onderwijs (Zwolle 1958) 79-80.
13. samh, Archief Latijnse school, inv.nr. 3, f. 36v-37v.
14. Ibidem, f. 42-42v.
15. Kesper, Coornhert Gymnasium, 47.
16. samh, Archief Latijnse school, inv.nr. 3, f. 114v.
17. Ibidem, f. 117v.
18. Goudasche Courant, 28 december 1795, no. 155.
19. Kesper, Coornhert Gymnasium, 48.
20. G.C.C. Vatebender, ‘Plan van een Nederlands Opvoedings-
school’, in: Mengelwerken der Kamer van Rhetorica, genaemd De 
Goudsbloemen; daer men schrijft: Uit jonste begrepen (Gouda 1792) 
21-136. In het exemplaar in het Streekarchief Midden-Holland zijn 
nog enige andere stukken bijgebonden, samh, Collectie Kemper, 
inv.nr. 35.

Afscheidsrede van Vatebender (samh)
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Vatebender vroeg een vergoeding om zijn moeder met 
haar spullen te laten overkomen, waarop de scholarchen 
besloten hem de zelfde verhuisvergoeding te geven als 
de voorgaande rector, 120 gulden.14 Vatebender bleef 
zijn hele Goudse periode ongetrouwd.

Hoewel hij uitgesproken ideeën had over de inrichting 
van het onderwijs werden deze niet direct in praktijk 
gebracht. Volgens de historicus Kesper die de geschie-
denis van het Coornhert gymnasium te boek stelde, viel 
er met de school niet veel voor, dat vermeldenswaardig 
genoemd mocht worden’.15 Uit het resolutieboek van de 
scholarchen blijkt dat dat Vatebender slechts enkele ver-
anderingen in het curriculum voorstelde. Dit waren geen 
schokkende veranderingen.

Toch lijkt hij de school naar tevredenheid van de 
scholarchen te hebben geleid, want toen hij na elf jaar 
trouwe dienst aankondigde een functie als commies bij 
het Comité van Marine te willen aanvaarden, deden zij 
veel moeite om hem voor de school te behouden. Ze 
stelden voor zijn post als rector ‘…meer honorabel en 
profitabel te maaken’.16 Vatebender bedankte vriendelijk 
voor dit aanbod. Als blijk van hun waardering gaven de 
scholarchen hem 250 gulden bij zijn vertrek.17 In decem-
ber 1795 hield hij zijn afscheidsrede na de gebruikelijke 
halfjaarlijkse promotie van de leerlingen. Hij sprak over 
‘…het Caracter, de Kundigheden en vereischte Zielsge-
steldheid van eenen waardigen Vertegenwoordiger des 
Volks… ’.18 De rector sprak zijn afscheidsrede niet uit in 
het gebruikelijke Latijn, maar in het Nederlands. Kesper 
schrijft haast afkeurend: ‘Zóó drongen in 1795 de nieu-
were denkbeelden door tot in de omgeving van hen, die 
anders, in hunne afgetrokken bewondering voor de klas-
sieke oudheid, bijna onverschillig bleken te zijn voor wat 
er in hunne onmiddellijke omgeving geschiedde’.19 

Onderwijsvernieuwer

Kesper noemt Vatebender terecht een aanhanger van 
‘nieuwere denkbeelden’ op het gebied van het onder-
wijs. Eind 18e eeuw woedde er een heftig debat in de 
Republiek over de vraag hoe het onderwijs het beste kon 

worden ingericht. Vatebender had hier duidelijke ideeën 
over. In 1792 vertrouwde hij zijn ideëen voor het eerst 
aan het papier toe. In een uitgave van de Goudse rede-
rijkerskamer De Goudsbloemen, getiteld Mengelwerken 
der Kamer van Rhetorica, verscheen zijn ‘Plan van een Ne-
derlands Opvoedingsschool’. In de ideale school werden 
zestig kinderen onder leiding van tien leraren en een di-
recteur bekwaamd in Latijn, Grieks, moderne talen, kun-
sten en wetenschappen.20 Dit idee werkte hij in de loop 
van de tijd verder uit. 

In 1793 deed Vatebender mee aan een prijsvraag van 
het Utrechtsch Genootschap van Kunsten en Weten-
schappen. Wetenschappelijke genootschappen schreven 
in die tijd regelmatig prijsvragen uit. Daarmee daagden 
zij de burgers uit om hun ideeën over bepaalde thema’s 
op papier te zetten. Het Utrechtsch Genootschap orga-

De prijsvraag van het Utrechts Genootschap: ‘Welke wijze 
van Opvoeding is de meest verkiezelijke? (samh)
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niseerde in dit jaar een prijsvraag over het onderwerp: 
‘Welke wijze van Opvoeding is de meest verkiezelijke? 
Eene Publique of eene Huizelijke? Welke zijn de Voor-
deelen en Gebreken van die beiden? Is er eene wijze 
van Opvoeding, welke de Voordeelen van beiden, met 
uitsluiting van derzelver Nadeelen, bevat?’ Vateben-
der nam deze gelegenheid te baat en stuurde een uit-
gebreide verhandeling in, waarin hij voortborduurde op 
zijn schoolplan dat hij al in het boekje Mengelwerken had 
gepubliceerd. Hij won de tweede plaats en kreeg een zil-
veren medaille.

In zijn inzending betoogde hij dat zowel de publieke 
als de huiselijke opvoeding nadelen bevatten. Hij zette 
zich vooral af tegen de opvoeding in de thuissituatie. De 
publieke opvoeding via school was in zijn ogen iets be-
ter omdat er onder bepaalde voorwaarden verbeterin-
gen mogelijk waren. Wat volgde was een pleidooi voor 
nationaal onderwijs. Vatebenders uitgangspunt was dat 
de jeugd eigendom was van de staat. Opvoeding en edu-
catie moesten in ruime, frisse gebouwen plaatsvinden, 
gegeven door goed geschoolde leraren die op grond van 
een nationaal onderwijsplan werkten. Dat betekende dat 
het onderwijs moest worden genationaliseerd en gecen-
traliseerd. 

Bovendien vond Vatebender dat voortgezet onderwijs 
niet alleen voor de elite bestemd was. Het moest voor 
alle jongeren openstaan door een stelsel van gesubsidi-
eerde scholen.21 Hij was hiermee de eerste die een ge-
trapt systeem van onderwijs voorstond met onderwijs-
typen die elkaar logisch opvolgden en aan leeftijd waren 
gebonden. Een revolutionaire gedachte omdat, als er al 
sprake was van onderwijs, de lagere school meestal het 
eindpunt betekende.22

Goed onderwijs kon volgens Vatebender alleen op 
kostscholen worden gegeven. Zijn idee was dat alle kin-
deren, zowel jongens als meisjes, rijk en arm, op zes-
jarige leeftijd bij hun ouders werden weggehaald en in 
een kostschool ondergebracht. De leerkrachten moes-
ten goed worden beloond zodat zij alle aandacht op de 
opvoeding zouden richten. Op elke tien kinderen was er 
één opziener. De eerste drie jaren volgden de kinderen 
de Hollandse school waarbij ze naast lezen, schrijven en 

rekenen ook godsdienst en zedelijkheid moesten leren. 
Daarna gingen zij naar de Franse scholen waar het cur-
riculum was uitgebreid met vakken als wiskunde, Frans, 
dansen en schermen. Meisjes mochten vanaf hun tiende 
jaar naar hun ouders teruggaan. De jongens moesten 
tot hun twaalfde op de school blijven. De jongens die 
goed konden leren kregen de mogelijkheid om door te 
stromen naar de Latijnse school met vakken als Latijn, 
Grieks, oudheden, Engels en Hoogduits. De meest ta-
lentvolle leerlingen kregen uiteindelijk de mogelijkheid 
om naar de Academie te gaan om een aantal jaren te 
studeren. Daarbij vielen zij nog steeds onder een streng 
kostschoolregime. 

Om er voor te zorgen dat dit stelsel goed functioneer-
de moesten provinciale commissies van toezicht in het 
leven worden geroepen. Deze commissies inspecteerden 
de scholen, waarbij de aandacht uitging naar de kwali-
teit van het personeel, het curriculum en de staat van 
de gebouwen. Ook hier eiste Vatebender professionali-
teit. Daarom wilde hij dat de commissieleden niet alleen 
vanwege hun maatschappelijke positie werden gekozen, 
zoals in die tijd veelal gebruikelijk was. Zij  moesten ook 
kunnen beschikken over de vereiste inhoudelijke kennis 
van het onderwijs.23

Opmerkelijk aan Vatebenders betoog over de opvoe-
ding is dat het zo’n politieke lading heeft. Ten eerste 
vanwege zijn opvatting dat opvoeding een verantwoor-
delijkheid van de staat is. Ten tweede omdat alle kinde-
ren, ongeacht hun afkomst, het recht zouden hebben op 

21. J.J. Kloek en W.W. Mijnhardt, 1800. Blauwdrukken voor een samen-
leving (Den Haag 2001) 289-290.
22. J.M.G. Leune, ‘Onderwijs en maatschappelijke verandering. Een 
terugblik op 200 jaar onderwijs en onderwijsbeleid in Nederland’ 
in: Tweehonderd jaar onderwijs en de zorg van de Staat (Assen 2002) 
11-48, aldaar 14.
23. Vatebender, Over de opvoeding, 64-80.
24. G.C.C. Vatebender, ‘Over de cultuur der duinen’, in: Mengelwerk 
in ongebonden en gebonden stijl, bevattende Verhandelingen over de cul-
tuur der duinen, de belooningen van verdiensten, en de spelling der Ne-
derduitsche taal, benevens eenige oorspronkelijke dichtstukjes en over-
zettingen (Delft 1802) 10. Elk onderdeel is opnieuw genummerd.
25. Vatebender, ‘Cultuur der duinen’, 11.
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een goede opvoeding. Kinderen van rijke en aanzienlijke 
ouders hoorden daarbij niet bevoorrecht te worden. Ten 
derde vanwege de samenstelling van de provinciale com-
missies van wie de leden vooral op grond van deskundig-
heid moesten worden gekozen. Ten vierde vanwege zijn 
streven naar een fatsoenlijke bezoldiging van de leer-
krachten, wat volgens hem een garantie was voor goed 
onderwijs. De slotsom van dit alles was dat dit onder-
wijssysteem een beter soort mens zou voortbrengen.

Hoewel het onderwijs een middel bij uitstek was voor 
de volksopvoeding zag Vatebender ook andere mogelijk-
heden. In een boekje getiteld Mengelwerk in ongebon-
den en gebonden stijl, waarin naast enkele gedichten, 
ook verhandelingen zijn opgenomen over de cultuur der 
duinen, de beloning van verdiensten en over de spelling 

van het Nederlands ventileerde hij opnieuw zijn opvoed-
kundige gedachten. In zijn bijdrage over de cultuur der 
duinen opperde hij dat ‘de tuchtelingen, de bedelaars, 
de bedeelde armen in of buiten de Godshuizen, en de 
gegageerde Militairen’ geschikt waren om het ruwe 
handwerk te doen dat nodig was om de duinen in cultuur 
te brengen.24 Daarmee zouden ze tot ‘nuttige, misschien 
ook zommige tot braave menschen hervormd worden’, 
wat volgens hem juist een Republikeinse regering tot eer 
zou strekken.25 Hiermee liep hij vooruit op de werkkolo-
niën die later door de Maatschappij van Weldadigheid in 
Drenthe werden gesticht.

Het gedwongen verblijf van Wilhelmina van Pruisen bij de Goejanverwellesluis bij Hekendorp in 1787. (samh)
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Revolutionair

De periode die Vatebender in Gouda doorbracht was een 
woelige. Het was de tijd van patriottische opstand en 
aansluitend de Bataafse Republiek. In 1787 hadden de 
patriotten geprobeerd de macht in handen te krijgen in 
Nederland. De patriottische opstand werd door de aan-
hangers van het Huis van Oranje met steun van Pruisen 
neergeslagen. In diverse steden kwam het tot confronta-
ties. 26 Zo ook in Gouda, waar ongeveer 250 huizen van 
patriotten werden geplunderd.27 

Met de komst van de Franse troepen in 1794 kwam 
voor de patriotten het ideaal van de Bataafse Republiek 
weer in zicht. In veel steden was er een groot revoluti-
onair elan. In voorgaande jaren waren geheime ‘leesge-
zelschappen’ opgericht, die een dekmantel waren voor 
revolutionaire activiteiten. Naar het voorbeeld van Am-
sterdam kozen zij bij de komst van de Fransen revoluti-
onaire comités die de macht overnamen.28 Ook in Gouda 
waren leesgezelschappen actief. Bij de eerste tekenen 
van de Fransen kwamen zij de straat op. De Goudasche 
Courant vermeldde: ‘ ’s Namiddags zijn de Leesclubs op 
de been gekomen, alle voorzien met het bovengem. tee-
ken [de Franse nationale kokarde]’.29

Het is onbekend of de Goudse rederijkerskamer De 
Goudsbloemen ook als zo’n leesgezelschap functioneer-
de. Wel is duidelijk dat veel van zijn leden zitting namen 
in het nieuwe stadsbestuur. Zo werd het bestuurslid Jan 
Couperus, voorheen de baljuw, de nieuwe Maire van Gou-
da en namen onder andere Fredrik Kumsius, advocaat, en 
Jan Jacob Slicher, beschermheer van de Goudsbloemen, 
zitting in het provisionele comité civiel. De laatste was 
een vooraanstaand Gouds burger. Zo was hij scholarch, 
lid van de vroedschap en burgemeester geweest.30 Ook 
de bekende patriot De Lange van Wijngaarden – onder 
wiens leiding in 1787 Wilhelmina van Pruisen bij Goejan-
verwellesluis werd aangehouden – was beschermheer 
van de rederijkerskamer. En ook hij maakte deel uit van 
het provisionele comité civiel.

Vatebender was eveneens vanaf de stichting van de 
Bataafse Republiek politiek actief. Hij werd de eerste 
provisionele president van de tot municipaliteit omge-

doopte gemeenteraad.31 Hij was ook lid van het provi-
sionele comité civiel dat de burgerzaken in de stad be-
handelde.32 

De antirevolutionair Muylwijk beschreef in 1938 in één 
van zijn krantenstukjes hoe Vatebender een rol speelde 
bij de totstandkoming van het nieuwe gemeentebestuur. 
Het patriottencomité riep in 1794 iedere burger op om 
naar de Sint Jan te komen. Daar deed Vatebender tien 
voorstellen, onder andere voor de functie van Maire en 
de commandant van de schutterij. ‘ “Als niemand pro-
testeert, zijn alle 10 voorstellen aangenomen”, conclu-
deerde Vatebender. (…) ’t was heerlijk! zoo geheel zon-
der eenigen invloed van bovenaf, geheel vrij, volgens het 
‘algemeen’ kiesrecht z’n eigen stadsregeering te verkie-
zen!’33 

26. R.A.M. ter Bogt, ‘De Oranjesociëteit in Gouda’, De Schatkamer 1 
(1986-1987) 48-55, aldaar 51.
27. J. Rosendaal, De Nederlandse revolutie. Vrijheid, volk en vaderland 
1783-1799 (Nijmegen 2005), 57-70.
28. Rosendaal, Nederlandse revolutie, 97.
29. Goudasche Courant, 19 januari 1795, no. 8.
30. J.J. de Jong, Met goed fatsoen. De elite in een Hollandse stad, Gouda 
1700-1780 (Hollandse Historische Reeks 5) (z.p. 1985), 370.
31. R. van der Wal, ‘Sterke overheid en mondige burger’ in: P.H.A.M. 
Abels e.a. (red.), Duizend jaar Gouda. Een stadsgeschiedenis (Bijdragen 
‘Die Goude’ 30) (Hilversum 2002) 556-585, aldaar 556.
32. H. Hermsen, ‘Vrijheid, gelijkheid, broederschap. Het (provisio-
nele) comité civiel in Gouda, 1795-1798’, Tidinge 27 (2009) 4-11, aldaar 
5.
33. P.D. Muylwijk, ‘Gemeenteraadsverkiezing te Gouda in 1795’, 
Goudsche Courant 24 december 1938.
34. Rosendaal, Nederlandse revolutie, 21-27.
35. Luk schrijft dat de Gasthuiskapel vanaf 1795 dienst deed als ver-
gaderruimte voor de patriotten. Hij beweert dat Vatebender daar als 
voorzitter van het provisioneel comité ‘menige hete redevoering’ 
zal hebben gehouden. Uit de notulen blijkt dat men vergaderde 
in de burgemeesterskamer. T. Luk, ‘Historie van katholiek Gouda, 
aflevering 2’, Tidinge van Die Goude 20 (2002) 88-95, aldaar 92.
36. De Jong, Met goed fatsoen ,90.
37. Hermsen, ‘Vrijheid’, 6.
38. Ibidem, f. 139v.
39. Ibidem, f. 140v – f. 156.
40. Ibidem, f. 312v. Het is niet precies duidelijk welk instituut Vate-
bender voor ogen had. De term ‘Roomsche Academie’ is niet terug 
te vinden. Misschien doelde hij op (een deel van) de Universiteit 
van Leuven die door de Franse overheersers gesloten werd.
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Zo ging het er in meer steden aan toe. Voor de Ba-
taafse Revolutie was er in veel steden sprake van een 
kleine elite die onderling de baantjes in het stadsbestuur 
verdeelde en de burgers buiten spel zetten. De patriot-
ten hadden er op aangedrongen dat oude burgerrechten 
hersteld werden en dat er een vorm van representatie 
van het volk zou plaats vinden.34 Het afzetten van het 
oude stadsbestuur was dus een logische revolutionaire 
stap. Vatebender en zijn medestanders vulden het vacu-
um dat toen ontstond, met de opmerking dat het provi-
sioneel bestuur vooralsnog twee maanden zou dienen.35 
Daarna zouden verkiezingen worden uitgeschreven om 
een definitief stadsbestuur te kiezen. Overigens was de 
politieke strijd er toch vooral één van verschillende groe-
pen regenten, waarbij oudere regenten vasthielden aan 
hun bevoorrechte posities terwijl jongere regenten wil-
den delen in de macht.36

Het provisionele comité civiel was allesbehalve een re-
volutionaire club. Zij waren er juist op uit de dagelijkse 
gang van zaken zoveel mogelijk normaal door te laten 
gaan.37 Ook Vatebender toonde zich niet echt een groot 
revolutionair. Uit de notulen kan worden opgemaakt dat 
zijn inbreng gering was. De eerste maand na de verkie-
zingen van maart 1795 is hij zelfs helemaal niet aanwezig 
bij de vergaderingen van de municipaliteit. 

Echt actief werd Vatebender pas toen hij in mei 1795 
gevraagd werd om samen met Jacob Bleuland, eveneens 
lid van het provisionele comité, bij generaal Regnier in 
Utrecht te vragen een einde te maken aan de inkwartie-
ring van de Franse cavalerie in Gouda. Deze inkwartiering 
drukte zwaar op de stad. De stad draaide namelijk op 
voor de kosten. Regnier verwees hen naar een andere 
generaal, Mozaü, die op dat moment toevallig ook in 
Utrecht was. Mozäu vertelde hen weer dat ze in Den Haag 
bij generaal Delmas moesten zijn. Hij wilde hun verzoek 
wel doorgeven maar Vatebender merkte op dat hij liever 
zelf de brief overhandigde ‘met de daartoe vereyschte 
aandrang’.38 Vatebender ging vervolgens samen met de 
arts Jan Pieter Kemper, een ander lid van het provisio-
neel comité, naar Den Haag waar generaal Delmas hem 
beloofde een deel van de troepen te zullen overplaatsen 
en de rest in de kazerne onder te brengen. Enkele dagen 

later bracht Vatebender nogmaals een bezoek aan gene-
raal Delmas die hem ditmaal vertelde dat de dragonders 
op vijftig man na en een niet nader genoemd aantal paar-
den, uit Gouda zouden vertrekken. Op 23 mei verlieten 
de troepen de stad richting Den Haag.39

Later kwam Vatebender nog eens uitdrukkelijk aan 
het woord in de municipaliteit toen hij voorstelde om de 
‘Roomsche Academie’ vanuit Leuven over te hevelen naar 
Gouda want dat zou volgens hem een makkelijk voordeel 
opleveren. Hij zei dat de Roomsche Academie werd be-
taald door de roomse gemeenten in Holland. Blijkbaar 
zou de komst van zo’n instituut het prestige van de stad 
kunnen vergroten. De municipaliteit gaf Vatebender dan 
ook de opdracht om samen met Kemper te proberen die 
roomse gemeenten over te halen het plan te steunen.40 
Dit plan stierf een zachte dood. 

Blazoen van rederijkerskamer De Goudsbloemen. (samh)
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Literator

Behalve als rector van de Latijnse school speelde Vate-
bender ook op een andere manier een rol in het Goudse 
culturele leven. Hij was één van de bestuurders van de in 
1786 heropgerichte rederijkerskamer De Goudsbloemen. 
Overigens vergiste hij zich toen hij in zijn inwijdingsrede 
de geschiedenis van dit gezelschap besprak. Volgens 
hem was De Goudsbloemen in 1437 opgericht en bloeide 
de vereniging tot 1648. Daarna leidde het een sukkelend 
bestaan met soms maar één of twee leden.41 De Gouds-
bloemen waren echter al eens eerder heropgericht. In 
1651 was de rederijkerskamer namelijk geliquideerd, om 
vervolgens in 1677 weer te worden opgericht.42 Feitelijk 
was er eind achttiende eeuw dus sprake van de tweede 
heroprichting. 

In het al eerder genoemde Mengelwerken der Kamer 
van Rhetorica zijn essays en gedichten opgenomen van 
leden van de rederijkerskamer. Hierin staan ook twee 
van Vatebenders gedichten, waarvan het in 1792 voor de 
rederijkerskamer geschreven ‘De Lente, veldzang’, ook 
wel bekend als Meivers, vooral een lofzang op de natuur 
was. Het leven in de stad komt er minder positief van 
af...

Zoo, als men mindt in ’t woud, zoo mag m’ op land 
beminnen,
Daer spreekt de tael der ziel in reine eenvouwigheid.
(…)
Maer in de Stad helaes! Mengt valscheid zig met 
eeden,
Hoe meer m’ oprechtheid veinst, hoe meer men on-
trouw voedt;
Verpeste wellust stort verderf in hart en zeeden,
Verleidt den geest en laet den angel in ’t gemoed.43

Het zou interessant zijn te weten welke (Goudse) er-
varingen Vatebender tot deze bittere woorden hadden 
doen besluiten. Mogelijk is het een reflectie op de toen-
malige politieke toestand; immers, de contrarevolutie 
was in volle gang.

Uiteindelijk liet Vatebender in zijn gedicht toch vooral 

Meivers van Vatebender. Uitgegeven door Rederijkerskamer 
De Goudsbloemen. (samh)

zijn opgetogenheid over de terugkeer van de lente spre-
ken. In die zin zou men het als een voorloper van Herman 
Gorters’ beroemde gedicht Mei kunnen zien:

De winter geeft de Lent’ haer’ waerde en schoonheid 
weder,
Hoe lieflijk was mij niet het eerste groen der Meij!
De koesterende Zon, het helder, vruchtbaer weeder,
De frissche morgen-lucht, was schoon, was nieuw 
voor mij.44

Later gaf Vatebender in beperkte oplage nog een bun-
deltje uit, getiteld: Eenige verzen van mij zelv, en eenige 
overzettingen.45
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Naast zijn activiteiten voor De Goudsbloemen was Vate-
bender ook redacteur van de Goudasche Courant. De 
stukken voor deze krant die hij vóór de revolutie van 
1795 schreef, zijn niet bewaard gebleven. In juni 1794 
legde de gemeenteraad hem een publicatieverbod op. 
De baljuw had namelijk een poststuk uit Frankrijk, be-
stemd voor Vatebender, onderschept met de titel “Aan 
mijne Landgenoten”. Dit stuk was volgens het stadsbe-
stuur een gevaar voor volk en vaderland. Vatebender 
werd ter verantwoording geroepen. Hij erkende dat hij 
de redacteur was van de Goudasche Courant en een cor-
respondent had in Frankrijk. Maar wie hem het poststuk 
had gestuurd wist hij niet. Hij verklaarde  ‘…geen inten-
tie gehad te hebben, eenige Correspondentie te voeren 
ten nadeel der Constitutie’.46 Niettemin oordeelde het 
stadsbestuur dat hij niet meer bij de krant betrokken 
mocht zijn. Vanaf maart 1795 mocht hij onder het nieuwe 
bewind, dat hem uiteraard beter gezind was, zijn publi-
caties voortzetten. 

De Goudasche Courant is vanaf 1795 wel bewaard ge-
bleven.47 De artikelen werden echter niet ondertekend 
dus het is niet duidelijk wat hierin van de hand van Vate-
bender was. De krant bevatte vooral proclamaties van de 
opeenvolgende gemeentebesturen en andere overhe-
den.

Nationale politiek

Eind 1795 verhuisde Vatebender naar Den Haag. Daar 
werd hij op 1 januari 1796 commies (klerk) bij het Co-
mité van Marine in Den Haag. Van 5 april tot 10 november 
1796 was hij tevens plaatsvervanger van Couperus, de 
voormalige Maire van Gouda, lid van de Eerste Nationale 
Vergadering voor het district Gouda. 

Hier kreeg hij ook weer de kans om zijn ideëen over de 
inrichting van het onderwijs uit te dragen. Het nieuwe be-
wind wilde namelijk veel zaken in het land op een nieuwe 
manier aanpakken. Voor het onderwijs had de Nationale 
Vergadering een commissie ingesteld die de mogelijkhe-
den van een nieuw onderwijsstelsel moest bestuderen. 
Vatebender gaf hen inzage in zijn uiteenzetting uit 1793. 
Dit was aanleiding voor de instelling van een nieuwe 
commissie ‘tot het beramen van een ontwerp van Nati-
onaal Onderwijs’. Deze commissie ging 20 juni 1796 van 
start. Vatebender was één van de zes leden. 

Uiteindelijk werd in juni 1801 de eerste nationale onder-
wijswet van kracht. Deze wet was van groot belang omdat 
voor de eerste maal het onderwijs tot nationaal belang 
werd verklaard. Onderwijs was vanaf dat moment staats-
zorg.48 In deze wet vinden we dus veel van de ideeën van 
Vatebender terug. De samenhangende trapsgewijze op-

41. G.C.C. Vatebender, ‘Inwyings redevoering’, in: Mengelwerken, 1-
20.
42. J.W. Klein, ‘Uyt jonsten begrepen. Nieuwe gegevens over de 
Goudse rederijkers’, De Schatkamer (Gouda 1999) 1-34, aldaar 9. 
43. G.C.C. Vatebender, ‘De Lente, veldzang’, bijgebonden bij: Men-
gelwerken, 5.
44. Vatebender, ‘De Lente, veldzang’, 7.
45. Dit werk wordt genoemd in: A.J. van der Aa, Nieuw biographisch, 
anthologisch en critisch woordenboek van Nederlandsche dichters, der-
de deel (Amsterdam 1846) 269.
46. Besluiten stadsbestuur 1794, samh, Oud archief Gouda, inv. nr. 
134, f.84v.
47. De Goudasche Courant is te vinden in de Koninklijke Bibliotheek 
in Den Haag.
48. P.Th.F.M. Boekholt, ‘De onderwijswet van 1801 en het begin van 
de Staatszorg voor het onderwijs in Nederland’ in: Tweehonderd jaar 
onderwijs en de zorg van de Staat (Assen 2002) 3-10, aldaar 3.

De Nationale Vergadering (www.geheugenvannederland.nl)

http://www.geheugenvannederland.nl/?/en/items/ATVS02:19128
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volging van schooltypen werd nog niet ingevoerd.
Naast zijn activiteiten als representant van het volk 

bleef Vatebender blijkbaar ook zijn stiel van leraar uitoe-
fenen. In ieder geval is bekend dat hij privélessen gaf aan 
Otto van Eck, de zoon van Lambert van Eck die ook deel 
uitmaakte van de Nationale Vergadering.49 Opmerkelijk 
is dat deze privélessen indruisten tegen zijn onderwijs-
principes. Eerder pleitte hij immers tegen onderwijs in 
de thuissituatie.

De laatste jaren

Vatebender huwde in 1796 in Den Haag met Louise Eli-
sabeth Wilhelmina Slicher, de dochter van mr. Jan Ja-
cob Slicher en Wilhelmina Louisa Quarles. Hij kende zijn 
schoonvader al van de rederijkerskamer en het stadsbe-
stuur. Louise Slicher overleed nog geen jaar na de huwe-
lijksvoltrekking.

Op 22 december 1796 werd Vatebender door de Natio-
nale Vergadering aangesteld als “Translateur in de Latijn-
sche en Fransche Talen”. Deze functie bleef hij tot 1802 
vervullen. Daarnaast kreeg Vatebender een bestuurlijke 
functie in de nieuw gevormde departementen.

Het voormalig gewest Holland werd opgesplitst in drie 
departementen: het Departement van de Amstel, het 
Departement van de Texel en het Departement van de 
Delf. Vatebender werd in juli 1798 lid van het Intermedi-
air Administratief Bestuur van Holland, welke de vorming 
van het nieuwe Departementaal bestuur voorbereidde.

Vervolgens werd hij lid van het bestuur van departe-
ment De Delf vanaf december 1798 tot 1802. Het grond-
gebied van De Delf lag tussen de Maas, de Lek en de Oude 
Rijn. Delft was de hoofdstad. In 1802 werd het departe-
ment De Delf weer opgeheven en werd er een Departe-
ment Holland gevormd, dat binnen de oude gewestelijke 
grenzen van Holland viel.

Vanaf 1802 tot zijn dood was Vatebender hoofdcom-
mies op het postkantoor in Den Haag. Daarnaast was hij 
vanaf eind 1804 agent (zaakgelastigde) van de hertog van 
Saxen-Gotha. Vatebender overleed op 31 januari 1822 in 
Den Haag.50

Besluit

Vatebender kwam als jongeman van 21 jaar naar Gouda 
om conrector te worden. Hij werkte zich op tot rector 
van de Latijnse school en speelde zestien jaar lang een 
belangrijke rol in culturele en politieke ontwikkelingen in 
Gouda. Al met al kan geconcludeerd worden dat hij zijn 
verdiensten voor de stad heeft gehad. Toch rijst er geen 
eenduidig beeld van hem op. En in die zin heeft Colen-
brander misschien wel gelijk. Enerzijds toonde hij zich 
een idealist met radicale vernieuwende ideeën over het 
onderwijs die tot op de dag van vandaag invloed heb-
ben. In de hedendaagse literatuur over onderwijs worden 
de ideeën van Vatebender nog steeds erkend als voor-
uitstrevend. De onderwijshistorici Boekholt en De Booy 
noemen hem de ‘zeer modern aandoende rector van de 
Goudse Latijnse school’ en zijn plannen ‘te radicaal voor 
de toenmalige samenleving’.51 De cultuurhistorici Kloek 
en Mijnhardt nuanceren dit enigszins in hun standaard-
werk over Nederland rond 1800: ‘Vatebenders plannen 
waren pedagogisch en maatschappelijk uitzonderlijk ra-
dicaal, maar toch niet te radicaal om hem de tweede prijs 
te onthouden’.52 Het lukte Vatebender echter niet om zijn 
ideëen in praktijk brengen. En toen hij op latere leeftijd 
weer privéles ging geven, handelde hij er zelfs tegenin. 

Zijn verdiensten zijn blijkbaar ook niet genoeg geweest 
voor een vermelding in het stratenboek van Gouda. Mis-
schien heeft dat te maken met zijn opstelling die soms 
opportunistisch leek of met de kwade reuk waarin de re-
volutionairen van de Bataafsche Republiek lang hebben 
gestaan. Inmiddels wordt genuanceerder over deze peri-
ode gedacht. Misschien leidt dat tot een heroverweging 
en komt er in de nieuwe wijk Westergouwe alsnog een 
Vatebenderstraat of, misschien toepasselijker, een Vate-
benderschool.

49. A. Baggerman en R. Dekker, ‘Opvoeding en onderwijs in de late 
18de eeuw: theorie en dagelijkse praktijk’, Holland 37 (2005) 175-187, 
aldaar 183.
50. Elias en Schölvinck, Volksrepresentanten, 237.
51. P.Th.F.M. Boekholt en E.P. de Booy, Geschiedenis van de school in 
Nederland vanaf de middeleeuwen tot aan de huidige tijd (Assen/Maas-
tricht 1987) 83, resp. 93.
52. Kloek en Mijnhardt, 1800, 290.


