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Inleiding
De bevrijding van de Fransen in 1813 was,
evenals de capitulatie van de Duitsers in 1945,
het einde van de onderdrukking van Nederland.
Hoewel men de gebeurtenissen aan het eind van
dat jaar ook wel beschreef met ‘de opstand van
1813’ was die opstand zeker niet algemeen.
Vooral de leidende klasse had niet de neiging
om zich tegen de Fransen te verzetten. Velen
van hen bekleedden een overheidsfunctie’  en
hadden zich helemaal vereenzelvigd met het
Franse gezag. Zij hadden geen behoefte aan een
opstand, maar zagen het veel meer als hun taak
de orde en rust te bewaren. Ook hun eed van
trouw aan de Franse keizer zal hen afkerig
hebben gemaakt van opstandigheid, evenals de
vrees voor de Fransen, die toch nog dichtbij
waren en terug konden komen. Toch zagen
velen van hen uit naar de ‘a.s. verlossing’, ook
in Gouda, zoals in dit relaas zal blijken. Bij ‘het
volk’ was echter duidelijk veel meer een geest
van opstandigheid merkbaar ‘Vaderlandsliefde’
of iets dergelijks moet men hierbij echter niet te
veel als achtergrond zoeken. Eerder waren de
grote armoede en de zware belastingdruk oorza-
ken van het in beweging komen van het volk.
Een georganiseerd verzet, zoals in de Tweede
Wereldoorlog, was er in het geheel niet. De
onrust ontstond min of meer spontaan. Die
‘verlossing van 18 13’ was in feite niet te danken
aan een opstand of de komst van geallieerde

troepen. Maar door het vertrek van de Fransen
ontstond een vacuum  en daarmee de gelegen-
heid om de vrijheid te grijpen Dat deed men,
met vrees en beven2

Onrust
De nederlagen van de legers van Napoleon in de
Russische veldtocht in 1812 en in de Volkeren-
slag bij Leipzig ( 16-  19 oktober 18 13) kondig-
den het eind aan van de Franse macht in Neder-
land. De eerste aanleiding voor onrust hier te
lande was begin november 18 13 de komst van
vluchtende Franse ambtenaren uit Noord-West-
Duitsland en Oost-Nederland. Hun aanwezig-
heid demoraliseerde de hier aanwezige Franse
ambtenaren en militairen. Zo ontstond er een
klimaat waarin heel gemakkelijk en op veel
plaatsen onrust onder de bevolking kon ont-
staan. En dat gebeurde ook: op 9 en 13 novem-
ber in Den Haag, op 10 en 12 november in
Leiden, op 12 november in Rotterdam, op 14
november in Krimpen a/d  IJssel en Moerkapel-
le, op 15 november in Amsterdam en in meer
plaatsen.”

Geen regeringloosheid in Gouda
Gouda had met alle belangrijke plaatsen in
Holland goede verbindingen, zowel over land
als over water. Reizigers brachten vanzelfspre-
kend ook berichten en geruchten mee over de
onrust en ongeregeldheden elders. Doordat
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Gouda ook streekcentrum was, verspreidde zich
de daar ontstane onrust als een lopend vuur naar
de omliggende gemeenten. Om ‘regeringloos-
heid’ en dus chaos te voorkomen vormden een
aantal mensen in Gouda (en ook elders) een
Provisioneel (Voorlonirr)  Bestuur. De meesten
van hen waren tevo&n onder de Fransen al
stadsbestuurder geweest.

vrijdag 29 oktober 1813

Feestje
Drie dagen later bleek dezelfde mr. Ligtvoet van
Leeuwen echter heel andere ‘gevoelens’ te
hebben. Dat wordt duidelijk uit een brief* die
D.F. Réal, een hoge Franse  politieambtenaar,
schreef aan G.A. de Stassart, de prefect van de
Monden van de Maas. Dit prefectuur besloeg

Bronnen ongeveer het grondgebied van de huidige pro-
In het hierna volgende relaas over het in 18 13 vincie Zuid-Holland. Zijn functie was enigszins
vrij worden van Gouda en enkele dichtbij lig- vergelijkbaar met die van de Commissaris van
gende  gemeenten worden de dagelijkse aante-
keningen van het Provisioneel Bestuur4 op de

de Koningin. Hij was in feite de superieur van
de maire van Gouda. Volgens de inlichtingen

voet gevolgd, aangevuld met gegevens uit ande-
re bronnen en literatuur. Het is een chronolo-
gisch verhaal, dat eindigt op 9 december 18 13,
de dag waarop ook het Provisioneel Bestuur van
Gouda Willem 1 officieel als Souverein Vorst
van het vrije Nederland erkende.

die Réal verkregen had (zelfs in zo’n laat stadi-
urn werkte de Franse spionage nog!), had de
maire met nog enige andere heren op 29 oktober
18 13 de Engelse berichten over de nederlaag
van de Fransen bij Leipzig met voldoening
gelezen en daarop een feestje gevierd.
Onder de feestvierende heren bevond zich ook ’

dinsdaa  26 oktober 1813
G.W. Lehman. Hij had een nogal avontuurlijke
levensloop achter zich. Bij zijn aankomst in
Gouda kwam hij uit Amerika, waar hij onder

Municipale Raad
Wanneer de berichten over de nederlaag van
Napoleon bij Leipzig de bewoners van Gouda
voor het eerst hebben bereikt. is niet bekend.

andere luitenant van de militie in Baltimore was
geweest. De Fransen duidden hem aan met
‘Leyman un Prussien’. Hij was dus waarschijn-
liik een Pruis. Hii was sinds 1812 griffier’ van

Aan de Municipale Raad’  van Gouda was op 26
oktober 1813 nog niet te bemerken, dat het
einde van de Franse overheersing in zicht was.
Op die dag hield de Raad een vergadering en
daarin werd een adres aangenomen, dat ter
gelegenheid van de verjaardag van de keizerin
Marie Louise, de gemalin van Napoleon, aan
haar zou worden gezonden. De vergadering
stond onder leiding van de maire’  mr. J.E. Ligt-
voet van Leeuwen, die misschien ook de tekst
had voorgesteld.7
Het adres was een voorbeeld van onderdanig-
heid, zoals de beginregels al laten zien. Die
luiden: ‘Doordrongen van de gevoelens van de
zuiverste verkleefdheid, beijvert zich de Muni-
cipaliteit van Gouda (,..) aan de voet des troons
uwer Majesteit zijn hulde van getrouwheid te
brengen.’ Zij ondertekenden met: ‘De zeer
ootmoedige, zeer onderdanige en zeer getrouwe
onderdanen: de leden van het Stedelijk bestuur
der Stad Gouda.’ Deze stijl is voor ons twintig-
ste-eeuwers volkomen onbegrijpelijk. Maar in
die tijd was deze houding tegenover hoog ge-
plaatsten heel gewoon. Dat er een andere tijd op
komst was, was aan het adres niet te bernerken.
Misschien verwachtten ze die nog niet. Of an-
ders was het wellicht veiliger om zich daar niet
over uit te laten.

de  maire van Gouda en tevens luiienant-adju-
dant van kapitein J. Blanken, de commandant
van de Sedentaire Nationale Garde te Gouda.
Misschien heeft hij al voorbereidingen voor een
opstand willen treffen, want hij zou, volgens
dezelfde brief, de maire aangespoord hebben
om de 250 geweren en de 1200 patronen, die op
het stadserf  bewaard werden, niet aan de prefect
over te geven als die er om zou vragen. Hij
werd op 16 november (om die reden?) door de
Fransen gearresteerd en naar Frankrijk afge-
voerd. Onderweg wist hij echter te ontsnappen.
Later (omstreeks 22 november) kreeg hij in
Rotterdam het commando over de le compagnie
vrijwilligers, waarmee hij naar Dordrecht trok
om de Fransen daar te helpen verdrijven.

zondag 31 oktober 1813

Twee dagen na het feestje waren de Protestantse
predikanten van Gouda, eveneens volgens de in-
lichtingen van Réal, twee aan twee bij de maire
gekomen en hadden hem geluk gewenst met de
aanstaande omwenteling. Gelukkig voor alle
betrokkenen is de brief nooit aangekomen.
Prefect De Stassart was al op 17 november uit
Den Haag naar Gorkum gevlucht.
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woensdag 17 november 1813

Oploop
l’b Ltww~t  tmn xrlrxrhtpnrle  Ernncp  nmhtpnnrpn
Yb  ,\“IIIOC vs.&11 * LLAUIILVIIU”  I 1 UI*“”  -**“CV..-  VL1

demoraliseerde niet alleen hun landgenoten,
maar veroorzaakte bii het volk ook hoop OD  een

door Schoonhoven dat generaal Molitor uit
Utrecht met troepen naar Schoonhoven zou
komen om de stad te straffen. ‘In duizend ang-
aten  heslnnt  men de vlo  xran  & tnren  tP habn.r*-*- v-y---- ------ -- -26 .ULI  u-” C”L”II  c.” **u*v**.

Ondertussen was diezelfde dag nogmaals een
groot aantal boeren de stad binnengetrokken.

LT3y”M&16u  “IILIIL”E\““L* A”“II  “y , **v  . v***v-*  *v  *Y

in Den Haag ook nog het gerucht ging dat de
keizer dood was, ging iedereen daar de straat op
en was de stad vol oranie, In Leiden was dat on

.

_ _ _  ..--  -.-  _--.-
10 november al niet veel  anders. De Bijltjes &
Amsterdam begonnen op 15 november de geha-
te douanehuisjes in de brand te steken, nadat
generaal Molitor met zijn troepen die dag de
stad had verlaten. l”
Gouda lag niet op een eiland. Ook daar kwamen

in

- --- -__  -- _-____ --J -----~“U”‘” ***vw  v’“**J.s.  -1

waren zelfs min of meer gewapend. Gelukkig
veroorzaakten zij geen moeilijkheden en ver-
trokken weer zonder ‘baldadirzheden’  . De Fran-u
sen kwamen niet. Maar de vlag werd die dag
ook niet meer uitgestoken.

Moordrecht13
Niet alleen in Schoonhoven, maar ook in Moor-
drecht,  Gouderak, Ouderkerk en Nieuwerkerk
was de toestand in Goud2  + mr7m3k van  nnrnst

Y..,uuv**  “‘>” *vI*I*v

------D--  ---

-------__--

deld. l1

donderdag 18 november 1813

Onrust in Gouda
Het is zeker dat het ook op deze dag in Gouda
onrustig is geweest. Directe berichten hier over
zijn er niet. We weten het uit de tweede hand
dnnr  crehem-tenissen  in Schoonhoven en  Moor-
-*vv**c  v**  uw.,* r‘ vv*-***-  _̂  --- -- ---_-  - __--
Oudewater had,

Schoonhoven12
Op donderdag is het van ouds marktdag in
Gouda. 1Jit  de verre omrreving  trokken vroeger

VY  v* D _v________  ----- --- __--_ _--~~- -~~

rlrprht  en  rlnnr  nrnhkmen  die de maire van

-au  **-w  -----^^- ---- ---
stuimig’. Maar ondanks het feit dat de Franse
ambtenaren die ochtend uit het dorp waren
vertrokken, bleef de Moordrechtse bevolking
rustig. Dat veranderde echter toen om vijf uur
enige dronken dorpelingen uit Gouda kwamen.
Zij eisten op een opgewonden toon van de maire
dat hij de vlag uit de toren zou laten steken, Hij
weigerde dat, maar deed toch de toezegging dat
in Moordrecht de vlag uitgestoken zou worden
als dat in Gouda ook zou g-ebeuren.

. -*-  - 1 --*- - - - -  --__  _--
dat in Goudlinderdaad  de vlag op de toren was
uitgestoken en ook dat de stad in rep en roer
was. Door de uit Gouda terugkerende menigte
was het in de omliggende gemeenten, zoals
Gouderak, al eerder onrustig rreworden,  Men

_- CJ----------

Het  bleef  nog  rustig  tot  die Rvnnd  hekend  werd

_ - -_-  __.  - -. - -

l
boeren naar de stad, wa& ze elkaar sprakenwen begon daar de klok te 1uiden”eG  bleef daarmee
ook op de hoogte kwamen van het laatste lang doorgaan. Mede daardoor ontstond er ook
nieuws, Aan het eind van de middag trok een onder de bevolking van Moordrecht onrust. Een

! aantal hoeren uit Bergambacht.  getooid  met otxewonden  menigte trok door het dom.  Het--__- -- _ ------ -.-- ~~  - , v

oranje, naar Schoonhoven. Ze waren die dag in
Gouda op de markt geweest en waren klaarblij-
Ireliik  aanofwtnkt=m  rlnnr  flp nnnlnt  die  fIam

e&te  doel was eeñ  aantal uithangbord& die
blijkbaar het meest als symbolen van de Franse
nverheersinp  werden  puien  7~ hdr3en te  ma-

X\“‘AJ” UULl~““C”*x”**  uvv*  -1 -*Yw”- -*., ---

heerste, In de stad Schoonhoven eisten zij dat de
vlag uit de toren gestoken zou worden,-anders
zouden ze oproer maken. Dat maakte blijkbaar
zoveel indruk, dat maire Keuchenius met spoed
en in overleg met de ‘aanzienlijksten’ van de
stad een voorlopig stadsbestuur samenstelde.
Dat bestuur kwam de volgende dag bijeen en
een van de besluiten was om de vlag uit te ste-
ken. Eveneens besloot men dat de volgende
zondag een dankdag zou zijn. Maar van een
dankdienst in de kerk kwam niets. Op de zater-
dag er voor (20 november) ging het gerucht

- -----------(7 -~ - ovy*v**.  -1 **  ...yuI** ..- ***-

ken met de belastingen, biivoorbeeld met de ta-
baksaccijns, die zeer gehaat was. Notaris W.
Blok was de eerste bij wie men een bord kwam
opeisen. Hij weigerde het over te geven en nam
zelfs een nogal dreigende houding aan. Ondanks
aandringen van de maire en van zijn eigen:
vrouw bleef hij weigeren. ‘Gijlieden moet niet
denken dat ik voor een dronken boel bang ben’,
zei hij. Uiteindelijk zwichtte hij toch en gaf het
bord af. Notaris Van Staveren  en Bureaulist
voor de Tabak Van Geelen gaven hun borden
zonder dralen af. De borden werden aan stukken
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geslagen en daarmede was blijkbaar de woede vrijdag 19 november 1813
van de menigte voorlopig bekoeld. Die avond
was het in Moordrecht tenminste verder rustig. Erepoorten
De volgende ochtend liet de maire inderdaad de Op deze dag viel in Gouda de erepoort ten offer
vlag uitsteken. Hij hield de situatie echter zo aan de feestvreugde. ‘* Deze erepoort was op 29
veel mogelijk in de hand. Hij gaf bijvoorbeeld oktober 1811 opgesteld ter verwelkoming van
de sleutels van de toren niet af. De klok liet hij keizer Napoleon en zijn gemalin Maria Louise,
bij tijd en wijle door de klokkeluider luiden. Dat toen zij op reis van Rotterdam naar Utrecht door
was in andere dorpen anders: daar werd de klok Gouda kwamen. Voor mr.A.J. van der Does, die
soms urenlang en ook wel gedurende de gehele toen nog plaatsvervangend maire was, beteken-
nacht geluid. Voor notaris Blok had zijn aan- de de ontvangst van het keizerlijk paar een
vankelijke weigering om het bord af te geven teleurstellende ervaring. Nadat hij aan de stads-
nog onaangename gevolgen. Op de avond van grens de keizer de gouden stadssleutels had aan-
die dag posteerde zich een menigte voor zijn geboden, ‘verwaardigde’ deze zich hem nog
woning. Voordat de maire dat kon voorkomen, enige vragen over Gouda te stellen, maar ver-
ging een aantal ruiten van zijn huis aan digge- volgde al heel spoedig zijn reis.
len.  De notaris voelde zich zo bedreigd dat hij De keizerin, die even later kwam, passeerde de
zijn huis ontvluchtte en een veilig heenkomen Goudse hoogwaardigheidsbekleders aan de
zocht. Nog op 4 december 18 13 durfde hij niet stadsgrens stilzwijgend. Zij gebruikte in het huis
naar huis terug te keren. van de maire nog even de lunch, maar vertrok

ook met spoed, zonder enige aandacht aan
Oudewater Gouda besteed te heben.  Van een officiële ont-
Hoewel er in Oudewater nog geen sprake was vangst, waarop de maire gehoopt had, kwam
van ongeregeldheden of dergelijke, was het daar helemaal niets.” Door het volk werd de poort
toch te merken dat er in Gouda wat aan de hand met de bijbehorende versieringen in stukken
was. De maire van die stad, Joh. Justus Montijn, gehakt en op de Markt in brand gestoken.
schreef op 20 november 18 13 in een brief14  aan Ook in Moordrecht en Gouderak werd de ere-
de maire van Gouda”, dat vier mannen uit poort voor Napoleon in brand gestoken. In
Gouda gepoogd hadden in zijn gemeente onrust Moordrecht probeerde de maire nog zijn dorps-
te verwekken, ‘zeker om hem (zich) zelven te genoten over te halen de poort te bewaren. Als
verrijken’, voegde hij eraan toe. Hij had dat die overgeschilderd zou worden, kon men hem
echter tegen kunnen gaan, maar zij hadden in de toekomst nog goed bij andere gelegenhe-
gedreigd met ‘een groote hoop uit Gouda’ terug den gebruiken, meende hij. Zij dachten daar
te komen. Hij vroeg daarom aan de maire van anders over en dus ging ook in Moordrecht de
Gouda om dat zoveel als in zijn vermogen lag te brand in de erepoort.
voorkomen, ‘daar de gevolgen zoo  wel voor hun
als ook voor mijne brave ingezetenen noodlottig Provisionele Regering in Gouda
zoude  kunnen zijn.’ Of het bestuur van Gouda Diezelfde dag vaardigde maire Ligtvoet van
hiervoor nog actie heeft ondernomen, is niet Leeuwen weer een Notificatie” uit, nu samen
bekend, met adjunct-maire21 J.A,  Willet en vrederech-

te?2 A.H. van Wijn. Daarin verklaarden zij dat
Notificatie in Gouda het nodig was, dat in Gouda een regeringloos-
De stad was dus op 18 november een toneel van heid moest worden voorkomen” Zij riepen daar-
(grote?) onrust, zoals blijkt uit de gebeurtenissen om de voornaamste leden van het stadsbestuur
in Schoonhoven en Moordrecht. Waaruit die on- van vóór 1795 op om naar het stadhuis te ko-
rust heeft bestaan, is niet duidelijk. ‘Relletjes’ of men en een Provisionele Regering te vormen.
‘baldadigheden’ zouden zich niet voorgedaan Bovendien drongen zij in deze notificatie er bij
hebben. Dat zou men kunnen concluderen uit de bevolking nog eens op aan om de orde en
een ‘Notificatie’ l6 die maire rnr.J.E. Ligtvoet rust te bewaren. Zij beloofden het volk boven-
van Leeuwen die dag nog publiceerde. Hij zei dien een dag van vreugde en vrolijkheid op
daarin zelfs dat hij ten hoogste voldaan was over stadskosten, Blijkbaar kenden zij de Proclamatie
‘de goede en vreedzame gezindheid’ van de in- van G.K. van Hogendorp in Den Haag, die al op
woners van de stad, in tegenstelling tot die in an- 18 november was bekend gemaakt. Daarin werd
dere gemeenten. Hij achtte het echter toch tot ook dezelfde belofte aan het volk gedaan. Aan
zijn plicht ‘een ieglijk te vermanen en op te deze belofte is nooit voldaan, evenmin als aan
wekken om in die zo heilzame gevoelens te blij- die in Gouda.
ven volharden.’ Juist die dag waren de (weinige) Er werd inderdaad een ‘Provisionele Regering’
Franse ambtenaren uit de stad vertrokken.‘7 gevormd. Wij zullen die verder met ‘stadsbe-
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stuur’ aanduiden, Behalve de drie hierboven ge- zondag 21 november 1813
noemde heren hadden daarin zitting rnr.  G. van
Harencarspel Decker, mr. D.G. van Teylingen Rotterdam en andere plaatsen
en mr. J.A.  van der Does, die alle drie vóór De eerste bewaarde aantekeningen beginnen

l 1795 tot de Oranjegezinde regenten hadden met het verslag van Van Teylingen en Van Wijn
behoord.23  In de laatste jaren van de Franse tijd over hun hiervoor vermelde bevindingen de

/ hadden zij in Gouda bestuursfuncties bekleed. vorige dag in Den Haag. Zij hadden daar ook
Het Stadsbestuur is nog op 19 november bijeen gehoord dat er in Rotterdam een nieuw stadsbe-

i geweest. Van deze vergadering zijn geen aante- stuur was gekomen. Dat het bestuur van die stad
keningen bewaard gebleven. De eerste aanteke- door vreesachtigheid niet tot daden kwam, kon
ningen zijn van 21 november.24  Daaruit blijkt men in Gouda niet weten.
dat besloten is, dat Van Teylingen en Van Wijn Hoe was de situatie in andere plaatsen, vooral
naar Den Haag zouden gaan om er achter te die dicht bij Gouda liggen? Verschoor (zijn
komen hoe de situatie daar was. functie was stadsarchitect) meldde het bestuur.

dat op de toren te zien was, dat in Schoonhoven
de vlag uithing. Maar in Woerden28,  Bodegra-

zaterdag 20  november 1813 ven en Oudewater was dat niet het geval.

JI In Den Haag Franse ambtenaren weg
Van Teylingen en Van Wijn arriveerden zater- Er was een brief ontvangen van M. Imans.29  Die
dagmiddag in Den Haag. Zij hoorden spoedig meldde dat hij de functie van ambtenaar voor de
dat prefect De Stassart al op 17 november naar

i
inschrijving der hypotheken en der domeinen op

Gorkum gevlucht was. Wie nu het opperbestuur zich had genomen, omdat de Franse ambtenaren/ in handen had, was hun niet duidelijk. Volgens verdwenen waren. Hij stelde voor de heer Van
informatie zouden dat G.K. van Hogendorp en Beusichem tot waarnemend ontvanger te benoe-
L. van Limburg Stirum zijn. Dus gingen zij met men. Een beslissing of reactie werd niet ver-
hen praten. Die zullen de Goudse heren wel meld.
verteld hebben, dat zij het opperbestuur (nog)
niet hadden. En ook dat zij juist deze dag ge- Kapitein Blanken
poogd hadden met hulp van regenten van vóór Daarna kwam kapitein J. Blanken ter vergade-
1795 een Voorlopig Algemeen Bestuur te vor- ring. Hij was commandant van de in Gouda
men. Maar dat was mislukt door de besluite- gelegerde 5e cohorte van de Sedentaire Nationa-
loosheid en vreesachtigheid van deze (meest le Garde3’  Dit legeronderdeel verving eigenlijk
oude) heren.25 Zodoende konden zij aan de de stedeiijke schutterij, die de Fransen onbe-
vertegenwoordigers van Gouda niet veel mel- trouwbaar vonden. De 5e cohorte was samenge-
den. Zij beweerden dat zij van de Prins een steld uit dienstplichtigen uit Gouda en omge-
oppervlakkige opdracht gekregen hadden. Zij ving. De officieren en onderofficieren waren
hadden een commissie naar Engeland gezon- gerecruteerd uit de voornaamste Goudse fami-
den26  om de Prins  te zoeken, want men wist niet lies. Zij hadden de eed van trouw en gehoor-
waar hij zich bevond. Ze vertelden ook, dat zaamheid aan de Franse keizer afgelegd.
volgens geruchten er voor de wal van Scheve- De taak van de Nationale Garde was, behalve
ningen Engelse schepen zouden liggen. Een het verdedigen van het eigen grondgebied tegen

t pink27  was er op uit gezonden om te zien of de buitenlandse vijanden (de Engelsen), ook het/
Engelse vloot voor de kust lag. Later die dag onderdrukken van opstand in het binnenland. De
bleek dat er geen Engelse schepen op zee te 5e cohorte had die taak in de stad Gouda. Nomi-

# vinden waren. Van Teylingen en Van Wijn naal  bestond een cohorte uit 4 compagnieën van
hadden aan Van Hogendorp en Van Limburg elk 150 manschappen. Waarschijnlijk had de

/
Stirum nog duidelijk gemaakt, dat zij niet graag nationale Garde in Gouda deze sterkte niet.
de ingezetenen en de regering van Gouda in Kapitein Blanken kwam met de mededeling, dat
‘onaangenaamheden’ wilden brengen. Zij be- in plaats van de afwezige G.W. Lehman tot zijn
doelden waarschijnlijk, dat zij, wegens de onze- adjudant was benoemd J. Imans31  (zoon van de
kere toestand, moeilijkheden voor Gouda wil- reeds genoemde M.  Imans), Verder deelde hij
den voorkomen. Van Limburg Stirum beloofde mee, dat hij door zijn functie in de 5e cohorte
nog dat hij een expresse-bode zou sturen zodra dikwijls en onverwachts buiten de stad zou zijn,
er belangrijk nieuws was. zoals ook bleek uit een brief van generaal San-

dick (waarschijnlijk de re$onale  commandant
van de Nationale Garde). Hij was daardoor
niet langer in staat het commando over de stad
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te voeren. Hij stelde daarom voor dat comman- stad uit was, liet men aan kapitein Ten Brum-
do aan kapitein Ten Brummelen op te dragen. melen naar de sleutel van dat kamertje vragen.
Deze wist van de benoeming, maar wilde graag Hij had de sleutel niet; kapitein Blanken had die
een schriftelijke aanstelling. meegenomen, Omdat commandant Van der

Hoeve de geweren toch nodig had voor zijn vrij-
willigers, besloot het stadsbestuur het offî-

zondag  21 november 1813, k middags 5 uur cierskamertje open te laten breken.

I
Tijdens deze beraadslagingen kwam er plot-

Nog meer Notificaties seling een alarmerend bericht binnen, dat de
De Notificatie met de namen van de leden van heren hartkloppingen moet hebben bezorgd.
het Provisioneel Bestuur was gereed om gepu- Van der Hoeve meldde namelijk, dat er buiten
bliceerd te worden. Men besloot ook aan de de stad drie wagens met Fransen in aantocht
bevolking van Gouda bekend te maken, dat de waren. Hij vroeg toestemming om met een

. stedelijke belasting als te voren ingevorderd zou sterke wacht naar de poort te gaan om te zien
worden. Dat was vooral in het belang van de wat er aan de hand was. Toen hij terug kwam
Godshuizen33  en de arme, behoeftige ingezete- kon hij melden dat het geen Fransen waren,
nen,  Eveneens stelde het stadsbestuur vast dat maar uit het Franse leger gedeserteerde Pruisi-
de inschrijving in de door de Fransen ingevoer- sche  soldaten. Zij kwamen uit Amerongen en
de Burgerlijke Stand gehandhaafd zou blijven. wilden zich in Den Haag bij het Hollandse leger

voegen. Het is voor te stellen dat na dit bericht
Brief van kapitein Blanken een zucht van verlichting werd geslaakt. De
Kapitein Ten Bnunmelen, die daarop ter verga- soldaten kregen brood en kaas en werden door-
dering  kwam, had een brief bij zich van zijn col- gestuurd naar Rotterdam. Dat kwam goed van
lega, kapitein Blanken. Die bleek zijn houding pas, want juist een dag tevoren was daar gene-
geheel veranderd te hebben. Hij was nu van me- raal  Sweerts de Landas met een legertje uit Den
ning dat nu er een nieuwe regering (bestuur) Haag aangekomen en hij kon goed versterkin-
was, hij en de Nationale Garde zich als ontsla- gen gebruiken.
gen konden beschouwen. Hij was daarom van
plan zijn manschappen af te danken. Wat er
verder besproken is, werd niet vermeld. Het maandag 22 november 1813, S middags 5 uur
stadsbestuur kon de plannen blijkbaar niet te-
genhouden, zoals het de volgende dag zou be- De Nationale Garde ontslagen
merken. Het openbreken van het officierskamertje is

waarschijnlijk niet nodig geweest, want tijdens
deze vergadering was kapitein Blanken weer

maandag 22 november 1813, 5 middags 2 uur aanwezig. Wat er met hem besproken is, wordt
in de aantekeningen niet vermeld. Het zou kun-

Het officierskamertje  opengebroken nen zijn dat het stadsbestuur behoorlijk geïrri-
Deze vergadering was bijna geheel gewijd aan teerd was door het gedrag van de kapitein. Hij
de perikelen met kapitein Blanken en zijn Natio- werd in ieder geval met zijn Nationale Garde

I nale Garde. Op de vergadering kwam mr. F. van ontslagen. Zijn manschappen konden zich, als
der Hoeve. Hij behoorde ook tot de regenten-! zij dat wilden, melden bij de Vrijwillige Gewa-
klasse van vóór 1795 en was commandant van pende Burgerwacht om zo te helpen de orde en
de Gewapende Vrijwillige Burgerwacht. Hij de rust in de stad te handhaven. Ze werden door
meldde het stadsbestuur dat kapitein Blanken het stadsbestuur bedankt voor de aan de stad

? inderdaad de manschappen van de Nationale gedane diensten. Dit zou nog schriftelijk beves-
Garde had afgedankt. Echter niet helemaal, tigd en gepubliceerd worden.
want de kapitein had ook order gegeven, dat zij

1 die avond toch nog op wacht moesten. Hij had
de geweren die onder zijn berusting4 waren, dinsdag 23 utovember  1813
opgeborgen in het officierskamertje- in het
stadhuis, Van der Hoeve zelf had ook de be- Nogmaals: de Nationale Garde
schikking over een paar geweren en over wat Diezelfde nacht nog waren Van Wijn en de nog
jacros (= patronen). Die had hij laten opbergen niet eerder genoemde Hoffman in Rotterdam
in de ‘Vierschaar’, ook in het stadhuis.3 Hij had geweest en hadden daar generaal Sweerts de
daaraan voor zijn vrijwilligers niet genoeg. Hij Landas gesproken, en hem onder andere ook de
had dus ook geweren nodig uit het offícierska- problemen met de Nationale Garde in Gouda
mertje. Omdat men wist dat kapitein Blanken de voorgelegd. Hij had hun gezegd dat het stadsbe-
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stuur van Gouda hem schriftelijk moest berich- opgehouden.’ ‘ Alle aanzienlijken komen in de
ten over de weigering van de Nationale Garde regeering. ’ ‘Het volk krijgt een vrolijken dag op
om dienst te doen. Hij zou dan de nodige orders gemeene kosten.’ ‘ De oude tijden komen weer-
geven. om. Oranje Boven!’ Met een tweede Proclama-
Tijdens de avondvergadering die dag was er ook tie werd bekend gemaakt dat er een Voorlopig
nog een brief van de generaal binnengekomen. Algemeen Bestuur was gevormd (‘God helpt die
Daarin verklaarde hij het eens te zijn met het genen, die zich zelve helpen’) en dat zou blijven
ontslag van de Nationale Garde door het stads- tot de komst van de Prins. In de derde Procla-
bestuur. Hij ontsloeg de leden daarvan tevens matie werden alle landgenoten, namens de
van hun eed van trouw aan Napoleon. Van de Prins, ontslagen van hun eed van trouw aan de
Goudse Nationale Garde is daarna nog eenmaal keizer der Fransen. De Hollandse ambtenaren
iets vernomen. Toen op 30 november 1813 het moesten op hun post blijven, zodat er geen
gevaar dreigde dat de Fransen uit de richting chaos zou ontstaan en zo nodig de taken van de
van Schoonhoven zouden komen, heeft Van der verdwenen Franse ambtenaren op zich nemen.
Hoeve ze nog eens opgeroepen.
De oorzaken van de problemen met de Nati- Adviezen van generaal Sweerts de Landas
onale Garde zijn niet helemaal duidelijk. Het is Bij het bezoek van Van Wijn en Hoffman die
mogelijk dat kapitein Blanken en zijn officieren nacht aan generaal Sweerts de Landas in Rotter-
het niet eens waren met de activiteiten van het dam hebben zij van hem ook nog enkele advie-
corps Vrijwillige Gewapende Burgers. Generaal zen voor Gouda meegekregen Gouda moest per
Sandick in Leiden, de directe meerdere van expresse aan Den Haag om 150 manschappen
Blanken, trad om een soortgelijke reden af.36 met het benodigde kruit vragen. Verder zou
Het kon ook zijn dat hun eed van trouw aan de Gouda iemand naar Utrecht moeten zenden om
Franse keizer zo zwaar woog, dat ze meenden te zien of daar al geallieerde troepen waren
niet onder een ander bewind te kunnen dienen aangekomen. Ook vond hij regelmatige contac-
Dat kwam meer voor.37 ten van Gouda met hem en met Utrecht belang-

rijk. Het stadsbestuur van Gouda was het niet
Drie Proclamaties van het Voorlopig Alge- helemaal eens met de generaal. Die extra troe-
meen Bestuur in Den Haag pen waren niet nodig, want het was in de stad
De expresse-bode, die Van Limburg Stirum op toch in de beste orde? (De komende nacht nog
20 november aan Van Teylingen en Van Wijn kwamen ze tot een radicaal andere mening!)
beloofd had, heeft hij misschien twee dagen Over de andere adviezen werd in de aantekenin-
later naar Gouda gezonden met een drietal Pro- gen niets gezegd. Van der Hoeve zou echter
clamaties,  Op 2 1 november had Van Hogendorp binnenkort naar Rotterdam gaan om met de
weer een aantal regenten van vóór 1795 bijeen- generaal over het een en ander te spreken. Het
geroepen, nu aangevuld met patriottische be- stadsbestuur deed de generaal nog de suggestie
stuurders uit later tijd. Ook tijdens deze verga- om de straatwegen naar Utrecht te beveiligen,
dering  kwamen de heren niet tot een besluit. zodat de verbindingen in stand zouden blijven
Uiteindelijk besloot Van Hogendorp aan de
besluiteloosheid een eind te maken. Hij nam de Misbruik van de situatie
verantwoordelijkheid op zich voor de vorming Het blijkt toch dat er enige tijd verwarring in de
van een Provisioneel Algemeen Bestuur. Hij stad is geweest. Een aantal mensen had gepoogd
werd daarbij krachtig gesteund door L. van daarvan misbruik te maken. Er waren slachters
Limburg Stirum, A.F.J.A.  van der Duyn van die ‘beesten en varkens’ hadden geslacht zonder
Maasdam  en andere, eveneens minder vrees- de stedelijke belasting betaald te hebben. Ver-
achtige  mannen. scheidene turfkopers hadden voorraad ingesla-
Het eerste dat deze Voorlopige Regering deed, gen ook zonder daarover belasting betaald te
was het uitvaardigen van de reeds genoemde hebben. Vanzelfsprekend werd dit niet geac-
drie Proclamaties. Tijdens de vergadering van cepteerd.
deze dag blijken zij ook in Gouda aangekomen
te zijn, met het verzoek ze alle publiciteit te
geven door ze af te kondigen en aan te plakken. dinsdag 23 november 1813, Ls avonds 7 uur
Ze worden dezelfde dag nog in Gouda bekend
gemaakt. De bekende eerste Proclamatie, die al Deserteurs
op 18 november verspreid was en in Gouda Die dag waren er 50 à 60 deserteurs de stad
bekend moet zijn geweest, had een nogal jui- binnengekomen, afkomstig van verschillende
chende toon: ‘Oranje Boven! Holland is vrij.’ plaatsen. Vrijwel zeker waren dit Pruisen uit het
‘De koophandel herleeft, alle partijschap heeft Franse leger. Zij wilden in dienst van het nieu-
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we Hollandse leger. Dat Hollandse leger be- woensdag 24 november 1813
stond in het begin voor een groot deel uit gede-
serteerde Pruisen. Er werd ten spoedigste een Woerden
kamer in de kazerne (de St.  Joris-doelen) klaar- De volgende dag kwam er weer een brief binnen
gemaakt. Ze zijn de volgende dag weer verder met een alarmerende inhoud. Die was nu af-
gegaan, waarschijnlijk naar Den Haag, waar komstig van Jongbloed in Bodegraven. Hij

i
Van Limburg Stirum bezig was met de opbouw schreef dat de Hollanders Woerden hadden
van het leger. veroverd en met de Fransen slaags waren ge-

l raakt. Zij waren terug geslagen. De Hollanders
Contacten liepen als hazen, schreef hij.
De heer J. Smaasen was met een brief van het Het antwoord van Generaal Sweerts de Landas
stadsbestuur naar Oudewater en Schoonhoven op de brandbrief van die nacht was eveneens
geweest om daar contacten te leggen. Mr. Ligt- binnengekomen, ook met slecht nieuws. De
voet van Leeuwen was met hetzelfde doel naar* generaal kon de gevraagde 150 manschappen
Bodegraven geweest en had daar afspraken onmogelijk zenden; hij had al 850 man naar
gemaakt met ene heer Jongbloed. Hij had daar Dordrecht gezonden en meer kon hij niet mis-
generaal De Jonge ontmoet die daar - niet toe- sen.

q vallig”” - was. Hoewel uit de brief van Jongbloed niet blijkt
Omdat de Franse troepen nog steeds dichtbij hoe dramatisch het in Woerden was afgelopen,
waren (in Utrecht en in Gorkum) en dus het ge- veroorzaakte die toch weer grote schrik in
vaar bestond dat de Fransen de kant van Gouda Gouda. Per kerende post werd generaal Sweerts
op zouden komen, was het belangrijk dat het de Landas weer gevraagd om militaire bescher-
stadsbestuur tijdige informatie daarover zou ming. Om de ernst van de situatie duidelijk te
krijgen, zodat het maatregelen kon nemen Die maken, was een verkorte weergave van de brief
avond kreeg men al informatie uit Schoonho- van Jongbloed aan de expresse-brief bijge-
ven. De heer Koetsveld van Ankeveen had een voegd.
bode gezonden met een brief die alle inlichtin- De stad Woerden, waar op 17 november de
gen gaf die in Schoonhoven over Utrecht, Gor- Oranjevlag uit de toren was gestoken, werd op
kum en Dordrecht bekend waren. De bode 19 november weer door de Fransen bezet. Om-
vertrok die nacht om 2 uur nog met een bedank- dat Leiden zich daardoor bedreigd voelde, had
brief voor de heer Koetsveld van Ankeveen. Den Haag generaal De Jonge met een oranje-

legertje naar Woerden gezonden om de stad op
te eisen. De verovering verliep vlot, want de 25

dinsdag 23 november 1813,  ‘s  nachts  half een overgebleven Franse soldaten gingen op de
vlucht. De volgende dag echter kwamen de

Expresse-brief uit Alphen Fransen terug met 1600 man en toen liep het
Het stadsbestuur was door mr. Ligtvoet van fout, ook omdat men in de stad daartegen geen
Leeuwen op dit middernachtelijke uur opgeroe- voorzorgen had genomen. De stad werd her-
pen voor een expresse-brief van kolonel De overd. De Fransen hielden in Woerden ver-
Bruin uit Alphen a/d  Rijn met een voor Gouda schrikkelijk huis: 21 gesneuvelden, 26 burgers
alarmerende inhoud. De kolonel, commandant vermoord, vele gewonden, plundering en
van de Nationale Garde in Leiden en opvolger brandstichting. Generaal De Jonge moest zijn

: van de al genoemde generaal Sandick, schreef leven redden door de vlucht. Kolonel De Bruin
in deze brief, dat hij bevreesd was dat de Franse was voorzichtiger geweest, want hij was met
troepen in Utrecht zich in de richting van Gouda zijn Leidse Nationale Garde niet verder gegaan
zouden terug trekken. Hij adviseerde direct met dan tot Alphen a/d  Rijn.39*
spoed aan generaal Sweerts de Landas om sol- Overal in de omgeving voelde men zich nu be-
daten  te vragen voor de bescherming van de dreigd, niet alleen in Gouda. De waarnemend
stad. De brief van de kolonel bracht de schrik er bestuurder van Haastrecht, S. Bisdom van Vliet,
in en het stadsbestuur zond direct een bode (te schreef bij voorbeeld een brief aan het stadsbe-
paard, zoals toen gebruikelijk) naar de generaal stuur van Gouda met het dringende verzoek een
in Rotterdam met het dringend verzoek om paar manschappen aan hem af te staan om zijn
minstens 150 soldaten. gemeente te beschermen. Gouda kon ze niet

leveren. Hij moest zich zo spoedig mogelijk
daarvoor wenden tot generaal Sweerts de Land-
as in Rotterdam, werd hem geadviseerd.
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Dordrecht
De generaal kon dus geen soldaten naar Gouda
zenden, omdat hij ze dringend nodig had voor
Dordrecht. Dit feit en de gebeurtenissen in
Woerden, maken duidelijk, hoe gevaarlijk de si-
tuatie in Holland nog was door de aanwezigheid
in Utrecht en Gorkum van Franse troepen.
Vanuit Gorkum had op 20 november de ge-
vluchte prefect De Stassart naar Dordrecht een
dreigbrief gezonden en voor een waarde van
honderdduizend gulden (en later nog meer) aan
voedsel geëist op straffe van een militaire actie.
Dat laatste gebeurde op 22 november. Na een
kort bombardement gaf Dordrecht, die nauwe-
lijks een verdediging had, zich over. Na 24 uur
trokken de Fransen weer weg, met buit. Op 24
november kwamen ze echter weer terug. Nu
werden zij, door de vrijwilligers van generaal
Sweerts de Landas uit Rotterdam, gelukkig
verjaagd. Hetzelfde gebeurde ook op 30 novem- l Gouda
ber, nu voor de laatste maal.40

Nachtwacht woensdag 24 november 1813, ‘s  middags 5 uur
Die dag (24 november) kwam bij het stadsbe-
stuur van Gouda ook het Rapport van sergeant Gouda niet te verdedigen
M.H. Weldijk van de nachtwacht der Rustbe- Het was dus denkbaar dat de Franse troepen uit
waarders (= Vrij willige Gewapende Burger- Utrecht zich inderdaad in de richting van Gouda
wacht) ter sprake. Het is interessant enoeg om

$
zouden terugtrekken. Wat moest Gouda doen als

hiervan een gedeelte over te nemen. ’ zij voor de poorten verschenen? Commandant
‘Differerende patrouilles hebben gestadig rap- Van der Hoeve van de Vrijwillige Gewapende
porten gebracht van eene zekere afstand, waar- Burgerwacht had daar een duidelijke mening
schijnlijk Bergambacht of op eenig ander Dorp over: de stad was tegen de Fransen niet te ver-
in de Crimpenerwaard, een sterk klokgelui te dedigen. Als zij zouden komen, moest men ze
hebben gehoord, en wel van gisteren middag zonder meer binnen laten. Zijn Vrijwillige Ge-
vier tot heden morgen zeven uuren,  en tevens op wapende Burgers konden niet meer doen dan
eene nog verdere afstand te hebben horen schie- baldadigheid in de stad voorkomen en volk dat
ten.’ ‘De Schipper van het Bodegraafsche van buiten kwam tegen houden.
schuitje gaf bericht aan den Heer Van der Hoe- De heer Van Tiel, die de nacht tevoren met de
ven (die zich daarheen zelf met eenige man- expressebrief naar Rotterdam was geweest, ver-
schappen begeven had) als dat er in Utrecht telde het stadsbestuur nog, dat de generaal hem
7000 Fransen waren met 16 stukken geschut, en mondeling had beloofd dat hij dadelijk 50 gewe-
dat er burgers van Leiden, Haarlem etcetera met ren naar Gouda zou afzenden. De heer
even zo veel geschut heden op Utrecht zouden Hoffman, die diezelfde dag ook als ijlbood-
aanrukken, en dat er van de kant van de Vecht schapper  naar Rotterdam was geweest, meldde
600 man op diezelfde stad marscheerden, ver- dat de 50 geweren en een vaatje kruit inmiddels
ders, er waren geene  passagiers,’ Blijkbaar aangekomen waren.
gonsde het toen, evenals in de Tweede Wereld-
oorlog, van de (dikwijls onjuiste) geruchten. De
klacht van de sergeant dat de lantaarn aan het donderdag 2.5 november 1813
stadhuis al om een uur uit was, werd meteen
verholpen. De lantaamvulders kregen de op- Scheepvaart naar vijandig gebied?
dracht er voor te zorgen dat de lantaarn tot 5 uur Commandant Van der Hoeve meldde het stads-
in de ochtend bleef branden. bestuur dat hij een schip had aangehouden dat

onderweg was van Amsterdam naar Antwerpen.
Hij was van mening dat er geen schepen op weg
naar vijandelij k gebied mochten worden doorge-
laten. Op een vraag hierover aan het Algemeen
Bestuur in Den Haag kreeg men na enkele da-
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gen als antwoord dat de commandant inderdaad
juist gehandeld had.

vrijdag 26 november 1813

Bruggen in de ‘s-Gravenweg weggehaald
Ook in het hoofdkwartier in Rotterdam was men
bevreesd voor een Franse dreiging uit de rich-
ting van Utrecht. Bij het stadsbestuur kwam het
bericht binnen, dat door het hoofdkwartier be-
sloten was alle bruggen in de ‘s-Gravenweg af
te breken. Deze weg, in de buurt van Nieuwer-
kerk, was een onderdeel van de straatweg tussen
Gouda en Rotterdam. Ook zouden de ponten bij
Capelle en Gouderak weggenomen worden.
Men stelde voor de Haastrechtse Brug, even
buiten Gouda, ook af te breken, om zo de ver-
binding met Oudewater en Woerden af te snij-
den. Of dit inderdaad is gebeurd, is niet bekend.
Waarschijnlijk niet, Van der Hoeve is deze dag
naar Rotterdam gereisd, zoals al eerder was
afgesproken. Hij zal er beslist over gesproken
hebben.

daardoor de onbetaalde rekeningen al een be-
drag van f 14.460.42 Het stadsbestuur steunde
het weeshuis al van ouds met grote subsidies.43
Tijdens de vergadering van deze dag verschenen
twee regenten van het weeshuis voor het stads-
bestuur. Zij hadden van het college van regenten
opdracht om de nood van het godshuis (= wees-
huis) en de algemene armen van de stad onder
het oog van de stadsbestuurders te brengen. Zij
verzochten dringend om de volgende dinsdag
een subsidie te mogen ontvangen. Het stadsbe-
stuur had nog niet zo lang geleden al getoond
open te staan voor de nood van de godshuizen
en de algemene armen. Op 2 1 november had het
al verklaard dat ook om die reden de stedelijke
belasting ingevorderd moest worden. Het be-
stuur beloofde nog niets, maar zou de komende
maandag er over praten en een beslissing ne-
men. Hoe die beslissing is uitgevallen, werd ook
later niet vermeld. Zeker is dat de regenten in
hun werk voor de armen niet in de steek zijn
gelaten.

Werving van soldaten
Van admiraal Kikkert in Rotterdam was een
order ontvangen dat gepubliceerd moest worden
dat iedereen uitgenodigd werd om dienst te
nemen; voor de marine kon dat in Rotterdam,
voor het leger in Den Haag. Het stadsbestuur
was het hiermee helemaal niet eens. Het gaf
geen pas, vond het, dat men onder de huidige
(gevaarvolle) omstandigheden in Gouda met
trommelslag of publicaties soldaten wilde wer-
ven. Dit werd aan Van der Hoeve, de comman-
dant van de Vrijwillige Burgerwacht, medege-
deeld. Niettemin werd het bevel van de admiraal
toch gepubliceerd.

Machtsmisbruik
Het stadsbestuur is zeer ontstemd over het ge-
drag van enige Vrijwillige Gewapende Burgers.
Die hadden op eigen gezag goederen opgehaald
en zelfs hadden zij enige mensen gearresteerd,
Het stadsbestuur accepteerde vanzelfsprekend
dit machtsmisbruik niet. Van der Hoeve krijgt
de opdracht dit voortaan te voorkomen.

zaterdag 2 7 november 1813

Regenten van het weeshuis in de zorgen
De armoede in Gouda was groot. Al ver voor
1795 was de bedrijvigheid in Gouda sterk terug
gelopen. De maatregelen van de Fransen, zoals

zaterdag 27 november 1813, ‘s avonds 6 uur

het ingevoerde continentale stelsel in de strijd Het tuchthuis ook in zorgen
tegen Engeland, hadden de economische toe- De maire, 1111:  Ligtvoet van Leeuwen, was blijk-
stand nog meer verslechterd. De scheepvaart baar ook regent van het Tuchthuis. Dat lag aan
verminderde en daardoor verloor Gouda ook de Groeneweg en was geen instelling van de
een belangrijk deel van haar inkomsten. Onder stad meer. De problemen waren zo groot gewor-
de bevolking heerste grote werkeloosheid. En den dat hij nu het stadsbestuur kwam vragen om
werkeloosheid betekende geen inkomsten en een voorschot van f 500. Door het uitblijven
dus schrijnende armoede en leven van de bede- van de achterstallige betalingen weigerde de
ling,  De algemene armen, dus degenen  die geen vaste leverancier van het tuchthuis al sedert 2
bij stand ontvingen van de kerkelijke diaconieën, januari 18 13 nog langer brood en soep te leve-
waren daarvoor afhankelijk van de regenten van ren. Om in de nood te voorzien had de admini-
het weeshuis. Die regenten waren in grote pro- strateur daarna de aankopen zelf gedaan. Nu
blemen. Hun inkomsten waren sterk vermin- was het zover dat de bakker en de aardappelver-
derd, onder andere door de ‘tiërcering’, waar- koper weigerden nog langer te leveren als er
door de rente op staatsschulden met een derde voor de avond niet was betaald.
werd verminderd. Dat kostte het weeshuis al Het stadsbestuur had alle begrip voor de pro-
.f 3330 per jaar. Aan het eind van 1810 beliepen blemen van het tuchthuis, maar de stadskas  liet
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niet toe, om ook maar enige penningen voor te den de Fransen om en verdwenen met spoed
schieten. Het adviseerde de administrateur om naar Schoonhoven. De commandant daar be-
de problemen direct aan het Algemeen Bestuur sloot toen meteen terug te gaan naar de andere
in Den Haag voor te leggen. kant van de Lek. Zij namen daarbij wel de veer-

boot en alle andere beschikbare boten mee. Die
avond kwamen toevallig 30 kozakken uit

zondag 28 november 1813 Utrecht in Schoonhoven binnen. Daarmee was
het gevaar verder geweken.

Hollandse en Pruisische soldaten De komst van de Fransen in Schoonhoven was
‘s Avonds om half acht was een officier met 66 ook in Gouda bekend geworden, evenals de
Hollandse en Pruisische soldaten de stad bin- verkenningstocht langs de Vlist. Van der Hoeve
nengekomen, met 2 stukken geschut, Zij kwa- liet ogenblikkelijk de Nationale Garde opkomen
men uit Rotterdam en vertrokken de volgende en zette een aantal wachtposten uit in de rich-
dag weer. Waarheen zij gingen, werd niet ver- ting van Haastrecht. Een ijlbode werd direct
meld. De Pruisen, en misschien ook wel de naar Den Haag gezonden met het dringende
Hollanders, waren gedeserteerde soldaten uit het verzoek om militaire hulp.44
Franse leger. Ze behoorden zeker niet tot het Na het verdwijnen van de Fransen uit
geallieerde leger. Pruisische soldaten van dat Schoonhoven verdween vanzelfsprekend ook de
leger arriveerden pas op 2 december in Gouda. spanning in Gouda. Of er die avond ook in

Gouda nog kozakken zijn binnen gekomen,
zoals in Schoonhoven, is niet bekend. Het is

maandag 29 november 1813 goed mogelijk, want diezelfde dag nog worden
aan de besturen van een aantal dichtbij liggende

Soldij gemeenten de opdracht gegeven om paarden
Namens de officier kwam Van der Hoeve de voor militair transport te leveren. Na deze dag is
volgende ochtend het stadsbestuur vragen om Gouda, evenmin als Schoonhoven, niet echt
uit de stadskas  de soldij van de Pruisische en meer door de Fransen bedreigd.
Hollandse soldaten te betalen. Het bestuur voel-
de er blijkbaar niet veel voor. Kreeg men dat
ooit terug? Het zou aan het Algemeen Bestuur woensdag 1 december 1813
in Den Haag vragen hoe het in deze soort zaken
moest handelen. Niettemin gaf het bestuur een Detachement cavalleristen
bedrag van f 89 voor de officier. Deze dag kwam een detachement cavalleristen

uit Den Haag de stad binnen. Zij waren in op-
dracht van Zijne Majesteit de Prins naar Gouda

dinsdag 30 november 1813 gekomen. (Hij was pas op 30 november in
Scheveningen aan land gegaan!) Het bleek de

Een dag vol spanning militaire hulp te zijn, waarom de vorige dag met
Voor Gouda moet dit een dag vol spanning ge- een ijlbode was gevraagd. Gelukkig waren ze nu
weest zijn, hoewel in de aantekeningen daarover niet meer nodig. Na enige verversingen konden
niets is vermeld. Het dreigende gevaar kwam ei- zij weer vertrekken.
genlijk via Schoonhoven uit Gorkum. Deze stad
was een bolwerk op de straatweg van Holland Landelijke inzameling
(Amsterdam) naar Frankrijk. De stad werd nog Zoals uit de gebeurtenissen van de vorige dag
geregeld versterkt, bijvoorbeeld door de op 27 blijkt, waren de Franse troepen nog steeds een
november uit Utrecht vertrokken Franse troe- gevaar. Zij waren nog altijd dichtbij. Een goede
pen. krijgsmacht was daarom dringend nodig. Een
De dreiging voor Schoonhoven, en daardoor van de eerste taken van de Provisionele Rege-
ook voor Gouda begon pas goed, toen er deze ring in Den Haag (en ook van de Prins na zijn
dag 300 Fransen uit Gorkum de Lek over kwa- aankomst) was dan ook de vorming van een
men. Tijdens de onderhandelingen van de com- leger. Vooral Van Limburg Stirum hield zich
mandant met het stadsbestuur van Schoonho- daarmee bezig. De komst van een detachement
ven, werd een gedeelte van de troep op verken- cavallerie  deze dag was al een bewijs dat men
ning gezonden langs de Vlist, dus richting niet helemaal machteloos was.
Haastrecht (en Gouda!). Volgens het verhaal In Rotterdam was admiraal Kikkert bezig met
kwam halverwege de Vlist plotseling een boer de opbouw van de marine, zoals op 26 novem-
aanlopen, met gescheurde kleren, luid roepend: ber al bleek. Voor de opbouw van een krijgs-
‘De kozakken! De kozakken! ’ Vol schrik keer- macht was echter veel geld nodig. En geld was
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er bijna niet. Om daarin te voorzien schreef de
regering namens de (nog niet aanwezige) Prins
een collecte uit. Met een Proclamatie wekte zij

Dit was het begin van een bijna dagelijkse door-
tocht van troepen. Het gevolg was dat het stads-
bestuur van Gouda in allerlei behoeften van de

ook de ingezetenen van Gouda op om ‘hulp en
bijstand’ te verlenen door ‘ ‘s Lands kas te stij-

troepen moest voorzien. Ze hadden nodig: paar-

ven ten behoeve van onze Zee- en Landmacht.’
den, wagens, haver, hooi en stro. Om daar voor

Door het stadsbestuur van Gouda werd direct
te kunnen zorgen schreef het brieven aan de be-

gereageerd door een commissie te benoemen die
sturen van dichtbij liggende gemeenten en re-

deze inzameling moest regelen. Die commissie
quireerde (vorderde) alles wat er nodig was en

bestond uit de heren P.J. Poot, mr. A. van de
waarvoor de stad zelf niet kon zorgen.

Kerckhoven  en P.F. van Kuffelen van Hoge-
Een enkele keer leverde dat problemen op, zoals

veen. Zij hielden in de regentenkamer van het
blijkt uit de brief van de provisioneel bestuurder

St. Catharina-gasthuis zitting om de burgers van
‘der Steede  en Lande van Haastrecht’, S. Bis-

Gouda gelegenheid te geven hun gaven in de
dom van Vliet. Hij schreef daarin, dat hij al

offerkist te doen. Op 18 december was op deze
schriftelijk en mondeling had uiteengezet, dat

manier nog maar f 3 13.13.4 binnengekomen.
hij de door het bestuur van Gouda gerequireerde
paarden niet kon leveren, omdat doortrekkende

Het stadsbestuur vond blijkbaar dit resultaat te
weinig, want het besloot om op maandag 20
december tot een open-schaal-collecte langs de
huizen. Dat bracht meer op, want op 23 decem-
ber bleek een bedrag van ruim f 2300 opge-
haald te zijn, Dat was een bescheiden bedrag
vergeleken met de totale landelijke opbrengst
die ongeveer 13 ton bedroeg. Gouda was dan
ook een zeer arme stad.

troepen regelmatig al paarden hadden gevor-
derd.  Hij was vooral verontwaardigd dat het
Goudse stadsbestuur gedreigd had de paarden
met militaire middelen te komen halen. Het lijkt
er op, schrijft hij, ‘dat in plaats van vrijheid wij
aan de slaafsche banden der steden op dit oog-
enblik gekluisterd worden’. Dat kon de intentie
van Zijne Hoogheid niet zijn, meende hij. Hij
leverde de paarden dus niet.

Gemeenteontvanger
De ontvanger van de stedelijke belasting, J.A.
van der Burch,  had voor zijn taak geen nieuwe
instructies. Volgens de oude instructies moest
hij een schriftelijke opgave van de ontvangsten
zenden naar de Minister der Keizerlijke Schat-
kist te Parijs, een naar de Directeur der Centrale
kas in Holland en een was bestemd voor de
maire. Dat was nu niet helemaal van toepassing
meer. Op zijn vraag hoe hij dat in het vervolg
moest regelen, werd hem geadviseerd daarover
met de ontvangers van andere steden overleg te
plegen. Het stadsbestuur zelf wilde in ieder
geval ook een opgave van de ontvangsten krij-
gen.

donderdag 2 december 1813

vrijdag 3 december 1813

Kozakken en leveringen
Binnengekomen zijn: 500 à 600 kozakken. Ook
zij werden bij de burgers ingekwartierd. De
aangeschreven gemeenten zorgden voor de
leveringen: Zevenhuizen 30 mud haver ‘ten
dienste  van  onze bondgenoten met welks aan-
komst binnen uwe muren wij Ued. hartelijk
gelukwensen’. Zuid- Waddinxveen 15 mud
haver. Noord-Waddinxveen een niet genoemd
aantal wagens. Boskoop kon de gevraagde
wagens met twee paarden niet leveren. Er waren
nog maar twee dergelijke wagens in de gemeen-
te aanwezig en die waren onmisbaar. Losse
paarden waren nog wel te leveren. Zoetermeer
liet 100 mud haver en 2000 bossen stro leveren.

Willem 1 Souverein Vorst
Dit was een belangrijke dag, al was dat in
Gouda niet te bemerken: in Amsterdam aan-
vaardde Willem Frederik, Prins van Oranje-
Nassau, de souvereiniteit over het vrije Neder-
land ‘onder waarborg eener  wijze constitutie’,
die de vrijheid zou waarborgen, zoals hij in een
Proclamatie verklaarde.

Doortrekkende troepen en requisities
‘s  Middags om 4 uur kwamen binnen: 160 man
cavallerie  en 120 man infanterie Pruisische
troepen. Ze werden bij burgers ingekwartierd.

zaterdag 4 december 1813

Kozakken
‘s Avonds kwamen 500 kozakken binnen. Zij
bivakkeerden op de Markt. Een ooggetuige in
Amsterdam gaf een verslag van wat hij zag.45  Er
is geen reden om aan te nemen dat de kozakken
in Gouda anders waren: ‘In welke kleeding zy
hun woestenyen hadden verlaten durf ik niet
beslissen, doch zeker is, dat zy op hun tocht van
daar naar Amsterdam nogal wat aan hun op-
schik hadden toe- en afgedaan. De een droeg
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een Chineesche muts, een overjas met kragen werd. Gepubliceerd werd, dat iedereen die lust
die misschien aan dezen of genen Pruisische had om zijn Vaderland en Oranje te dienen zich
Overste had behoord; een ander was in een dadelijk kon vervoegen aan het bureau van de
buitgemaakte huzaren-monstering uitgedoscht, kolonel, dat gevestigd was in het huis de ‘Admi-
waarover een witte makmantel golfde; een raal  Tromp’, de woning van Catharina Goud,
derde had een Poolschen  jas en een grenadiers- Vogelenzang, letter E, N 114, te Gouda. Hij zou
muts op het hoofd; sommigen waren met sabels, dadelijk aangenomen worden en zijn handgeld
anderen met degens of dolken gewapend doch bekomen.
allen met pistolen en ellenlange speren. Zulke
vervaarlijke krijgers die bovendien smeerkaar- woensdag 8 december 1813
sen met klare boter aten, had men te Amsterdam
nooit gezien.’ Prins Narischkin
Van Haastrecht was een brief binnengekomen Een officier meldde het stadsbestuur de komst
met de mededeling dat er dadelijk vier paarden in Gouda van Prins Narischkin, de commandant
waren afgezonden. van de gezamenlijke kozakken in Nederland.

Nog diezelfde dag kwam er een brief binnen
zondag 5 december 1813 van de adjudant van Prins Narischkin Daarin

verzocht hij het stadsbestuur de volgende dag
Nog meer doortrekkende troepen om één uur gereed te houden: ‘2 verdekte (over-
Deze dag arriveerde een regiment van ongeveer dekte) wagens, waarvan een met vier, de andere
1330 Russische soldaten in Gouda en bovendien met twee paarden bespant. Een Boerewagen met
een corps kozakken van ongeveer 1000 man- 4 paarden bespant tot het transporteren der
schappen. Zij werden bij de burgers ingekwar- Krijgskas van Gouda naar Utrecht. Het hoofd-
tierd. Ook voor deze troepen werden weer om- kwartier (van de generaal) zal tegen een à twee
liggende gemeenten aangeschreven voor de uuren  in Gouda zijn. ‘46
leverantie van hooi, haver, stro en wagens.

Bezoek van Willem 1 aan Gouda en Rotter-
maandag 6 december 1813 dam

Tijdens de vergadering van deze dag verschenen
Burgerwacht en verjaardag Willem VII ook de heren Van Alphen en Poot. Er waren
Er was een brief binnengekomen van kolonel blijkbaar geruchten dat Z.H. de stad Gouda met
B.F. van Bouckenrode die belast was met de een bezoek zou vereren. Beide heren vroegen
organisatie van de burgerwacht. Hij wilde een aan het stadsbestuur toestemming om met een
opgave van de ingezetenen van Gouda die ge- groot aantal ingezetenen hun opwachting bij de
schikt waren voor dienst bij de burgerwacht. Vorst te mogen maken. Zij zouden zorgen voor
Men zou langs de huizen gaan om iedereen op een lijst met namen.
te schrijven. Een paar dagen later was de lijst Van de Commissaris-generaal van het Departe-
klaar. Er blijken 3 128 personen op voor te ko- ment van de Monden van de Maas (= Zuid-
men. Daaruit werden 3 compagnieën gevormd Holland) was een brief ontvangen met de mede-
met 12 officieren. deling dat op 9 december 18 13 de Prins voorne-
Op voorstel van Van der Hoeve werd de ver- mens was zijn plechtige intrede in de stad Rot-
jaardag van Z.D.H.H.  Willem VII (dus de latere terdam te doen om van de ingezetenen daar de
Koning Willem 11) met ‘enige publieke tekenen hulde als souverein Vorst van Nederland in
van blijdschap’ gevierd. Hoe dat feit gevierd is, ontvangst te nemen. Hij nodigde het stadsbe-
werd niet vermeld. Misschien waren er vlaggen stuur van Gouda uit een commissie af te vaardi-
op de toren van de St. Jan en carillonspel. gen ‘om ook den wensch uwer stadgenooten

over te brengen en aan den Vorst het opperge-
dinsdag 7 december 1813 zag van uw stad op te dragen.’ In de commissie,

die naar Rotterdam zou gaan, werden benoemd:
Wervingsofficier mr. J.A. van der Does, mr. F. van Harencarspel
Zoals vermeld zag ook Willem 1 het als een van Decker en mr. D.G. van Teylingen.
zijn eerste taken een leger te vormen. Dat was
niet alleen belangrijk voor de veiligheid maar donderdag 9 december 1813
ook voor de zelfstandigheid van het land, De
aantekeningen melden dat er in Gouda de wer- Willem 1 in Gouda tot Souverein Vorst ge-
vingsofficier kolonel J.E. Phaff was aangeko- proclameerd
men. Het stadsbestuur ging met zijn komst Op deze dag werd officieel door het Provisio-
accoord en zorgde er voor dat hij ingekwartierd nee1  Bestuur van Gouda de Proclamatie gepubli-
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ceerd, dat ook in Gouda zijn Doorluchtige
Hoogheid de Prins van Oranje-Nassau als Sou-
verein Vorst was uitgeroepen. Tegelijkertijd
namen de drie afgevaardigden van de stad
Gouda in Rotterdam deel aan de plechtigheden
bij de intrede van dezelfde Vorst. Zij hebben
ook met hem gesproken. Hij kon voorlopig niet

7~od  want hii

391 e.v.  De maire van Moordrecht, W. de Timmerman,
moest aan de officier van de Rechtbank van Eerste Aan-
leg te Rotterdam, informatie geven over de gebeurtenis-
sen in zijn dorp op 18 en 19 november 18 13. Aan zijn
brief heb ik een en ander ontleend.

naar Gouda komen, had hij hun ge-,,,,  . . U.IL  LLxJ
was in Den Haag meer van nut.

Slot
‘De oude tijden komen weerom’, voorspelde
Van Hogendorp. Voor Gouda werd deze voor-
spelling voorlopig niet bewaarheid. De stad
bevond zich aan het eind van de Franse tijd in
een die
moede. !

dal van economische malaise en ar-
7  Het duurde nog vele iaren voor er in

1 4 ) Ingekomen stukken bij de maire, 2de halfjaar 1813.
S H M  I n v . n r . 1 . 1 0 . 0 1 . 2 6 8 .

1 5 ) Hij meende, ten onrechte, dat mr. A.H. Metelerkamp
maire van Gouda was.

1 6 ) Bekendmaking. SHM 1816/1920  inv.nr.1810.  Een DU-
blicatie, zoalseen  Notificatie, werd gedrnkt met grote
(gotische) letters, en blijkbaar bestemd om op allerlei
plaatsen opgeplakt te worden.

1 7 ) J. de Rek, Van Kabinetten, Koningen en Klompenvolk,
1975, blz. 164.

1 8 ) Zie noot 13, blz. 394.
1 9 ) Verslag bezoek van Napoleon aan Gouda, SHM GA

Gouda, inv.nr.l.lO.01.268.
20) SHM 1816/1920  invnr.1810.
2 1) Wethouder.
2 2 ) Voorloper van de kantonrechter.
2 3 ) Dr. J.J. de Jong, Met goedfatsoen, 1985, blz. 339, 375

Gouda  weer enige welvaart zou te
rt.%n A,,-..,.,  :,--,, 1^L  1- ..-----L

WQS  UCL~IUAII  J~IIUII~;I  ual  ue Vorst  geen qa naa
voor een bezoek aan Gouda. Men had bii hem
vooral de belangen van de stad wi
gen’. Misschien had zijn hulp to
kunnen zijn. Op 2 december 11

rug keren. Het
*1  I

----- --.J  ------
llen ‘voordra-
en al van nut
313 droeg de
van Van Ho-
over aan (de

25)
26)

Provisionele Algemene Regering
gendorp  het bestuur van het land
latere koning) Willem 1.
De Provisionele Regering van Gouda bestuurde
de stad nog tot 22 maart 18 15, toen drie burge-
meesters en een vroedschap, door Willem 1

en 341.
2 4 ) Deze aantekeningen volg ik verder op de voet.

1 Zie noot 2, blz. 160.
1 J. Fagel en H. de Perponcher waren op 19 november

18 13 uit Scheveningen naar Engeland vertrokken. Kapi-
tein Wanthier  was met hetzelfde doel naar Duitsland
gezonden. Men vond hem in Londen.

2 7 )
2 8 )

Vissersvaartuig met ronde boeg en platte kiel.
Woerden was op 19 november weer door de Fransen be-
zet!

2 9 ) Marinus Imans, (46 iaar), afkomstig uit Zierikzee. was
medicus en in laterejaren wethouder van Gouda, ’

3 0 ) Waarschijnlijk de enige militaire troepen die in die tijd
in Gouda aanwezig waren. (Troupes sedentaires = troe-
pen, die niet te velde gebruikt worden.)

3 1 ) Johannes Imans (21 jaar) was in 1817 procureur voor de
van eerste aanleg te Rotterdam.benoemd, hun taak overnamen. Dat voorlopige

bestuur heeft in een moeilijke en gevaarvolle
tijd belangrijk werk voor Gouda verricht. Daar-
voor en voor de persoonlijke moed om die taak
in november 18 13 op zich te nemen, verdienen
de bestuurders onze bewondering.

Rechtbank121,  n,.?.-  l.L-c.JL, VC;ILC:  V~U  was waarschijnlijk door de feiten achterhaald.
Generaal Sandick, die ook commandant was van de
Leidse Nationale Garde, achtte zich op 18 november uit
zijn functies ontslagen door de activiteiten van het corps
Vrijwillige Gewapende Burgerwacht te Leiden. Hij werd
opgevolgd door (luitenant-)kolonel  De Bruin, die we
ook nog tegen zullen komen. De generaal was dus op 21

N O T E N
1) Stadhouder Willem V had uit Oranienstein aan de Lahn

in brieven aan een aantal regenten zijn zege gegeven aan
het weer aanvaarden van ambten tot ‘welzijn van het
lieve Vaderland’. H. Algra, Ende dispereert niet, 111 z.j,,
blz. 91.

2 ) G.D.  Homan,  Nederland in de Naooleontische tiid 178.S

en het Gasthuis.
3 3 )

november niet meer de superieur van kapitein Blanken.
De inrichtingen van liefdadigheid, zoals het Weeshuis

3 4 )

1

181.5,
4

1978, b l z . 166.
3 ) Dr. H.T. Colenbrander, Inlijving en op.sf~nA  1012
4 ) Streekarchief Hollands Midden (SHM)

‘U,&U,  1,IJ.
; OA Gouda -’

I WMilnnl
Inv. 1.10.01.280.

5 ) Gemeenteraad, die weinig inspraak had. -___.  I -. - -.-  I.
273.

6) Burgemeester.
7 ) Dat is echter niet zeker, want het kwam wel voor dat

zo’n tekst werd ‘voorgesteld’ door b.v.  de prefect of de
onderprefect.

8 ) W. van Maanen, Gouda-Schoonhoven-Il~~lnnnrt  in*“-.m”y”“r  * ,  11..

Gedenkboek der
11~. 331, De

werden

Het ‘officiers- of schoutekamertje’ is het eerste
kamertjes, rechts aan het ‘voorplein’ in het stadhuis.

3 5 ) De ‘Vierschaar’ is de tweede kamer, rechts aan het
‘voorplein’ in het stadhuis. Daar werd vóór 1795 door
Schout en Schepenen recht gesproken.

36) Zie noot 30.
3 7 ) Admiraal C.H. Ver Huell was vanwege zijn eed aan

Napoleon niet bereid de Nederlandse vloot aan Willem 1
over te dragen.

38) Hij was commandant van het Oranielegertie dat die dan
Woerden zou veroveren. Zie 24 november,

3 9 ) Colenbrander, Inlijving en opstand. blz. 306.
40) Ibidem.
41) Zie noot 4.
4 2 ) Mr. J.E.J. Geselschap, Het Verenigd Wees- en Aalmoe-

zeniershuis te Gouda 1495-1972, in: Gouda zeven eeu-
wen stad, 1972, blz. 258.

43) Ibidem, blz. 268, en Dr. J.J. de Jong, Met goedfatsoen,
blz. 31.

44) G.J.W,  Koolemans Beunen,  Gedenkboek, blz. 337-339.


