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Henny van Dolder

De ontvangst
‘Heden had Gouda het voorrech tt  twee
de vorstelijke persoonen binnen hare grenzen
te zien’, zÖ  begon een verslag in de GÖudsche
Courant van zondag 13 september 1874, een
dag na het. bezoek van Koningin Sophie,
echtgenote van Koning Willem 111, en de oom
van de koning, Prins Frederik.
Op zaterdagmorgen arriveerde de trein die het
hoge gezelschap naar Gouda bracht om 9.43
uur aan het station. Terwijl de trein stopte,
bracht het muziekcorps van de Schutterij het
Volkslied ‘) ten gehore. Begeleid door deze
klanken stapte koningin Sophie als eerste uit de
trein, gevolgd door haar hofdame, gravin Th.
van Limburg Stirum. Uit het gezelschap dat ter
begroeting op het perron aanwezig was, onder
andere bestaande uit vertegenwoordigers van
het gemeentebestuur, stapte een meisje naar
voren dat de vorstin een boeket bloemen
aanbood. Het ‘was  ‘juffrouw Viruly’, vermoe-
delijk een van de acht kinderen van de Goudse
zeepfabrikant T.P. Viruly, die aan de Oost-
haven woonde, in het pand nu bekend als ‘De
Haven’ (nummer 3 1). De koningin, de prins en
hun gevolg werden toegesproken door burge-
meester mr. A.A. van Bergen IJzeI
‘Vandaag’, zo sprak hij, ‘isuer  een lang ge-
koesterde wens in vervt*il;=a  ~P~~Q~’*lll.Ll~ g~~ac+u  .

Hare Majesteit beantv{oordde  de welkomst-
toespraak op charmante wijze. Na de begroe-
ting nam het gezelschap plaats in de gereed-
staande rijtuigen en ging op weg naar de
Sint-Janskerk.

rovhie  van Wiùtembew  (1818-1877).
ey ,,,,,è Òp  Iajuni  1839 met ha&  neef de latere koning
Willem IIl.  Naar een portret van EX.  Winterhalter
(18051873).
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TIDINGE  VAN DIE GÒUDE

Al heel vroeg had zich een grote menigte
Gouwenaars langs de Stationsweg, Spoor-
straat, Kleiweg en Markt verzameld. Bij de
Kleiwegbrug was een erepoort opgericht als
feestelijke entree tot de stad; de huizen langs de
route naar het centrum waren getoo id met de

/
Nederlandse driekleur, afgewisseld IY let  enkele

/ i,‘---

L,...,“,.  .,l,.,,..,  -1,  ,..,.e  c:,,:,,
vv UI LWIUC~~;BC  VICL~~CII  als CCM  ~1jnL~n~lige  hulde
aan de vorstin.4

In het Museum voor Oudheden ’
Tot de festiviteiten georganiseerd ter gelegen-
heid van het 600-jarig  bestaan van de stad
Gouda in 1872, behoorde ook een tentoonstel-
ling van ‘Goudsche Oudheden’. Deze tentoon-
stelling was voor het gemeentebestuur aanlei-
ding om een permanente expositie in te richten
in een deel van het gebouw Arti Legi aan de
Markt (thans VVV-kantoor). Het Museum van
Oudheden werd geopend op 12 mei 1874, de
gedenkdag van de  kroning van Willem IIÍ in
1849. Na de Sint-Janskerk stond een bezoek
aan dit gloednieuwe museum voor de hoge
gasten op het programma, Van de antieke

Het bezoek aan de Sint-Jan voorwerpen werd vooral de miskelk  bekeken
die Jacoba  van Beieren in 1426 aan het Goudse

De notulen van het kerkbestuur in 1874 ver-
schillen sterk met die uit 1756 (zie Tidinge 9

kerk voor iedereen gesloten. Ter illustratie van

(1991) 7-10). Werd het bezoek in 1756 in een
bladzijden-lang verslag gedetailleerd weerge-

de te bezichtigen Goudse Glazen zou men
enkele werktekeningen hiervan (cartons) op de

geven, nu werd het koninklijk bezoek in enkele

grond uitspreiden en een aantal gekleurde
tekeningen van de Glazen op perkament op een

zakelijke bewoordingen afgehandeld. Toen de

tafel in de kerkvoogdenkamer ten toon stellen.
Het dochtertje van kerkvoogd Hoogenboom

kerkvoogden op woensdag 10 september 1874

werd aangewezen om de koningin bloemen aan

vergaderden, werd van het voorgenomen be-
zoek mededeling gedaan en werd besloten dat

te bieden. Aan de organist van de kerk Pieter

de volgende personen in de kerk aanwezig
zouden zijn: de kerkvoogden, de leden van de

Brons Middel werd opgedragen om gedurende

Commissie van Oppertoezicht, de Notabelen
en de leden van de kerkeraad. Verder was de

de rond gang door de kerk het orgel te
bespelen.
De ontvangst bleek deugdelijk voorbereid. Het
gebodene maakte op het gezelschap diepe
indruk. De koningin merkte op dat zij het
betreurde dat het niet mogelijk was om de
schetsen van de Glazen in een kolossaal gebouw
permanent ten toon te stellen. Deze erudiete en
kunstlievende vrouw wist de prachtige ont-
werptekeningen van de Goudse Glazen kenne-
lijk op hun juiste waarden te schatten. Het
bezoek aan de kerk nam meer dan twee uur in
beslag. Bij het afscheid dankte Sophie mede
namens haar gevolg voor de ontvangst, ‘er
tevens uitdrukkelijk bijvoegende, dat hare ver-
wachtingen betreffende de geschilderde glas-
ramen ver overtroffen was’ 2). Ook Pieter Brons
Middel werd in haar dankwoord betrokken
door de waardering die zij uitsprak over zijn
orgelspel gedurende de bezichtiging van de
Glazen.

schuttersgilde had geschonken 3).  De koningin

_ A

nam het waardevolle stuk wel enige malen in de

n a a r  Berga-mbacht.  - -

hand om het te bewonderen. Met tegenzin nam
het gezelschap afscheid; er moesten evenwel
nog andere bezoeken worden afgelegd. De
mannenzangvereniging ‘Apollo’, die bij aan-

Een gelukwens van de Goudsche Courant!

komst in het museum het gezelschap vanuit de

Dat de medewerkers van de Goudsche Courant

vestibule had toegezongen, liet als afscheid nog
een plechtig klinkende ‘Bede’ horen. Koningin

ook in 1874 nauwkeurig op de hoogte waren

en prins namen plaats in een met vier paarden
bespannen rijtuig en onder luide toejuichingen

van wat andere kranten schreven, blijkt uit het

van de samengestroomde Goudse bevolking
verlieten zii met hun gevolg de stad, op weg

volgende bericht van 17 september 1874: ‘De
Rotterdamsche Courant bevat een brief waarin
over het bezoek van H.M. de Koningin wordt
gesproken. De schrijver is blijkbaar niet zeer
goed op de hoogte van de zaken waarover hij
schrijft. Zoo is hij o.a. van oordeel dat in het
Stedelijk Museum van Oudheden alhier ruim-
schoots  gelegenheid bestaat om de schetsen
van de kerkglazen ten toon te stellen. Ieder die
de grootte der schetsen kent en tevens op de
hoogte isvan deuitgebreidheidvan het museum,
ziet terstond de onjuistheid ervan in. Voorts
vertelt de schrijver van genoemden brief dat de
verschillende deelen der Stearine Kaarsenfa-
brieken  door spoorwegen aan elkaar verbonden
zijn. Hij meent waarschijnlijk dat er rails
liggen, waarlangs de wagens worden voortge-
duwd. Dit is echter in vele fabrieken het geval
en de vermelding daarvan was geheel onnoo-
dig. Wij feliciteren de Rotterdamsche Courant
met een dergelijke berichtgever! ’




