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In de warme augustusmaand van het iaar
1756 heerste er in en rond de St.-Janskerk”een
meer dan gewone bedrijvigheid. Kerkbedien-
den. liepen af en aan, sjouwden met latten,
planken en timmergereedschap. Anderen wer-
den er op uit gestuurd om spijkers en nagels te
kopen.

Van de vele schenen die ,door  de Goudse‘
grachten hun vracht!  vervoerden, legde er een
aan tegenover de zuidzijde van de kerk. Hieruit
werden grote wandtapijten en vloerkleden ge-
laden en in de kerk gebracht. Enkele nieuws-
gierige voorbijgangers die informeerden waar-
toe al deze drukte moest dienen, kregen ten
antwoord dat er hoog bezoek werd verwacht.
Al gauw ging het nieuws als een lopend vuurtje
door de stad: op vrijdag 6 augustus zouden
enkele leden van de stadhouderlijke familie de
St.-Janskerk bezoeken. Vele Gouwenaars na-
men zich voor om, indien hun werk het toeliet,
te trachten een glimp van het hoge gezelschap
0 p te vangen.

Welke voorname personen werden er eigen-
lijk verwacht?

Dat was in de ‘eerste plaats Anna van
Hannover, weduwe van de in 1751 overleden
stadhouder Willem IV, haar 13-jarige  dochter
prinses Caroline en de acht jaar oude prins
Willem Karel Hendrik Friso. Tijdens zijn
minderjarigheid trad Anna van Hannover voor
haar zoon op als regentes, met de titel van
Gouvernante. Als dochters  van de Engelse
koning George 11 van Engeland was zij tevens
verwant aan het hertogelijk geslacht van
Brunswijk. Hierdoor kwam men op het idee
om bij dit bezoek extra aandacht te schenken
aan het gebrandschilderde Glas 8 in de St.-
Janskerk. Dit Glas werd immers in 1566 aan de
kerk ten geschenke gegeven door niemand
minder dan hertog Erik van Brunswijk, een
roemruchte telg uit dit geslacht.

Nadat er enige dagen lang intensief overleg
had plaatsgevonden tussen stadsbestuur en
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meeste werkzaamheden richtten zich echter op
het koor van de kerk en de kerkmeesterskamer,
waar de ,ontvangst  van de hoge gasten zich
concentreerde.

Om de ruimte in’het koor van de kerk te
vergroten, werd het houten schot dat de afschei-
ding vormde tussen trouwkoor en catechesatie-
koor verwijderd. Het koor maakte in die dagen
reeds een wat vervallen indruk.

kerkmeesters konden de kerkbedienden aan de
slag. Er was weinig tijd beschikbaar en er moest

Dat was de reden dat enkele decennia later,
in 1773, kerkmeester Bartholomeüs de Moor

veel werk worden verzet. Daaronder waren
allerlei bijzondere taken, zoals een extra schoon-

van Immerzeel plannen maakte om tot renova-

maakbeurt voor de kerk en het bedekken met
tie van het koor over te gaan. Dit resulteerde in

een zeil van het grote Glas 23, dat er voor een
het vervangen van de schotten tussen de pilaren

restauratie gedeeltelijk was uitgenomen. De
door een nieuwe betimmering, de bouw van
een preekstoel of academische katheder (nu
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nog te zien onder Glas 23) en de bekroning van leden van het stadsbestuur door het midden-
het werk: een nieuwe koorafsluiting naar ont- pad van de kerk naar de koorruimte werd
werp van Jacob Otten Husley, tussën  1779 en
1782.

Maar zo ver was ‘het in 1756 nog lang niet.
Om aan het geheel een fleuriger aanzien te

geven, zorgde het stadsbestuur er voor dat er in
Amsterdam wandtapijten werden gehuurd, die
tussen de kolommen aan lange latten werden
opgehangen. Op de vloer werden kleden gelegd.

,geleid.  Hij nam plaats aan het hoofd van de
\ lange tafel, waarbij hij door zijn houding blijk

gaf aan officiële bijeenkomsten gewend te zijn. ’
Reeds op vierjarige leeftijd had hij de hoogste
Engelse onderscheiding ontvangen, nl. in de

Orde van de Kousenband. Dit gebeuren was in
de Oranjezaal van Huis ten Bosch met groot
ceremoniëel  gepaard gegaan. Was hij tenslotte__.

Ook aan sanitaire voorzieningen was ge-
dacht. Zo werden in het Tiendewegportaal
twee “stilletjes” ‘)  en vijf tinnen waterpotten
geplaatst. Hiermee was de eerste toilettengroep
van de St.-Janskerk een feit. zii het slechts voor
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een aag.
Het kleine vertrekje in de hoek van de

kerkmeesterskamer wU&  geheel behangen met

geen kleinzoon van de Koning van Groot-
Brittannië  en Ierland, tevens keurvorst van
Hannover?

Het bij dergelijke gelegenheden gelxuike-
lijke programma werd gevolgd, zoals het aan-
bieden van een gids van de Goudse Glazen,

groen laken. Het enige meubel dat zich hierin
bevond was een gemakje 2), bekleed met het-
zelfde laken, waarin een tinnen waterpot  was
geplaatst. Ook hooggeplaatste personen kun-
nen “hoge nood” hebben. Gezien de omvang-
rijke rokkenmode uit die dagen zal er in deze
beperkte ruimte voor de dames uit het gezel-
schap niet veel comfort hebben geheerst. \

Het verzorgen van een maaltijd èn de dran-
ken voor een zo groot gezelschap zal eveneens
de nodige zorgen hebben opgeleverd. Hiervoor
was echter een deskundige kracht aangetrok-
ken: de Haagse confíseur3).  De Gelleke, die
door het stadsbestuur bij de kerkmeesters was
aanbevolen. Als werkruimte werd de consis-
toriekamer voor hem in gereedheid gebracht.
Van hieruit regelde hij de rangschikking van de
tafels, zowel in de kerk als in de kerkmeesters-
kamer. Omdat in dit laatste vertrek het dé-
jeuner zou plaatsvinden, waren er ter weers-
zijden van de schoorsteenmantel buffetten
geplaatst. De cartons van de Goudse Glazen
werden uit hun bergruimte gehaald om in die
kast eveneens een buffet in te richten. De
Gelleke had blijkbaar grote ervaring in het
organiseren van dergelijke evenementen. Toen
de kerkmeesters rondgingen om de resultaten
te bezien, waren zij hierover zeer tevreden en
ongetwijfeld ook niet weinig verbaasd over de
veranderingen die in de hen zo vertrouwde
kerkruimten hadden plaatsgevonden.

Op vrijdagmorgen 6 augustus was de span-
ning ten top gestegen. Om twaalf uur weer-

(geDunut:‘--t -- ll:n  in een  vergulde band en versierd
m e t  ora njelinten), en het bekijken van de
tekeningen in kleur op perkament, een betere
voorbereiding is bijna niet mogelijk. Vooral
omdat de tekeningen bij de rondleiding langs
de gebrandschilderde Glazen dienst deden,
daarbij vastgehouden door een der kerkmees-
ters. Glazenuitlegger Sadrach van Son kon aan
de hand ervan de Prins op verschillende interes-
sante details attent maken.

Voor de Prins stond er echter nog meer op
het programma. Hij en zijn gevolg verlieten de
kerk om een bij uitstek Goudse tak van
nijverheid te gaan zien, nl. de pijpmakerij. De
keus was hierbij gevallen op het bedrijf van Jan
Danens. Op weg erheen werd de Prins begeleid
door burgemeester mr. Johan de Lange. Wei-
nig kon men toen vermoeden dat de vierjarige
zoon van deze burgemeester nog eens een rol
zou spelen in het leven van de Prins, dan
stadhouder Willem V. Het was zijn latere
echtgenote, prinses Wilhelmina van Pruisen die
in 1787 door de Goudse patriotten werd aange-

klonk levendig ho&fgetrappel,  wat de komst
van de Prins aankondigde. Hij arriveerde bij de
hoofdingang van de kerk in een -+.& ---
paarden bespannen koets. Onder de o:

houden in de Vlist, waarbij mr. Cornelis Johan-
nes de Lange, heer van Wijngaerden, een
belangrijk aandeel had.

In het gezelschap bevonden zich verder de
schepenen François de Mey  en Vincent van
Eyck, evenals de stadssecretaris Hubert van
Eyck en enkele commissarissen van de magi-
straat. Voor hen uit liepen plechtig de vijf
stadsboden “met ongedekten hoofde”. Onge-
twijfeld zal de stoet veel bekijks hebben gehad.

Toen om half twee ook de regentes Anna en
Prinses Caroline bij de hoofdingang van de
kerk arriveerden, werd eenzelfde volgorde van
ontvangst aangehouden. In het koor werden de
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rgelklan-
ken van het door Joachim Hess plechtig ge-
speelde Wilhelmus betrad de Prins de grote
kerkruimte. Wat moet de achtjarige knaap
nietig hebben geleken, toen hij, omringd door

Goudse  predikanten aan de Regentes voorge
steld, alsmede afgevaardigden van de Krijgs-
-,-=  -*----u’ TT  Tr  TT  desgevraagd aan de

laf.
IddU, WSllUlJ  11.ILI-l.  4

officier het wachtwoord &
Na bezichtiging van tekeningen en Glazen

was het tijd voor het déjeuner, Ook de Prins,
inmiddels teruggekeerd van zijn bezoek aan de
pijpenfabriek nam daaraan deel. De eettafel  in



terskamer waar de burgemeester bedankte

” ’ gepermitteerd wierd tot half 7 Ûuren, als wan-- -
neer Heeren Kerkmeesteren, alvoorens op alles

’
deren vÖor  de onderlinge a&istentie hebben
bedankt en na huys reveteerd4)  zijn”.

\ “voor de vigilantie en attentie in alles geobser-
veert”. Na het vertrek van het stadsbestuur

\ ,~hielden de kerkmeesters nog toezicht bij het
\ opbergen van het gebruikte zilverwerk en
: andere kostbaarheden, terwijl “aan eenige fat- :_

soenlijke Burgers deeser Stad op haar versoek
I

de nodige ordres te hebben gesteldt.  malkan-

l Prinses Anna van Hannover in 17.53.

\\ Bijlage. _’
\ Bij haar afscheid had Anna van Hannover

iemand uit haar gevolg opdracht gegeven om-  -
uit haar naam twintig dücäten  onder de kerkbe-
dienden te laten verdelen. Dit werd door hem
aan het kerkbestuur overgelaten; besloten werd
y,y,d,e,gift(:n  guldens, stuivers en schellingen)
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’ aan de organist 15.15,-
‘\ \ ,,  koster Hanzon  ’ 15.15.-

\ ,,  de timmerman
de eerste doodgraver

lo.lo.-~,
lO.lO.-

Schildetij  vermoedelijk van Johann  Tischbein,  een Duits :: de tweede doodgraver 10.10.;
schilder die leefde van i 715-1768.

::
de metselaar Ary van der Pyl lO.lO.-
de uitlegger van de Glazen, 15.15.-

,,  de drie stoelezetsters, te weten
de vrouw van Hanzon,
Baartje Schorel  en Dirkje  van
der Hoeve ieder 5.5.-
dus te samen 15.15.-

105.--,-

de kerkmeesterskamer bood een prachtige aan-

Vanuit het stovenhuis, dät voor deze dag als

blik en was rijk voorzien van vele soorten wijn

wafelbakkerij was ingericht, drongen heerlijke

en verfrissende dranken. Aan deze maaltijd
werd, behalve door de vorstelijke personen,

geuren de kerk binnen, wat ongetwijfeld de

deelgenomen door de baljuw en de vier burge-
meesters, ieder met hun dames. Voor het

eetlust zal hebben verhoogd.

gevolg van de hoge bezoekers was er in de
kooromgang een tafel in gereedheid gebracht.

Ary van der Pyl  verdiendeper  week de helft van
het bedrag dat hij als fooi op deze dag ontving.
Ongetwijfeld waren allen zeer verguld met dit
gebaar.

Het geld werd door de rentmeester aan de
kerkbedienden ter hand gesteld. De metselaar

Voor de kerkbedienden was het een onverge-
telijke dag; voor hen stond terzijde van het
orgel een tafel aangericht. Zij haddeneen niet
gering aandeel in het voorbereidende werk
geleverd. Ongetwijfeld hadden zij er later thuis
heel wat over te vertellen-

Om half vier - de Prins was reeds eerder
vertrokken - kwam een koets, eveneens bespan-
nen met zes paarden, voorrijden om de Prinses-
sen huiswaarts te brengen. Het afscheid van de
Goudse gastheren was zeer hartelijk.

Vermoeid door de inspanning, maar vol-
daan na het welslagen van de ontvangst en de
prettige sfeer waarin deze was verlopen, keer-
den stads- en kerkbestuur terug in de kerkmees-

.-.

Ook de onkosten, gemaakt voor de ont-
vangst in de kerk werden naderhand nauw-
keurig door de substitituut-rentmeester P. Ne-
derhoff opgetekend. Beide geldelijke verantd
woordingen behoren tot de merkwaardigste uit,
de financiële administratie van het kerkbestuur.

De lijst is als volgt: Declaratie van onkosten,
gevallen ter Occasie van de receptie van Sijn
Doorlugtige Hoogheyd, den Heere Prince van
Orange  en Nassau, Erff-Stadhouder, &a  deeser
verEenigde  Provintien, Haare  Koninglijke
Hoogheyd Mevrouwe  de Princesse Gouvernan-
te en Haar Hoogheyd Mevrouw de Princesse
Carolina in de St. Janskerk binnen de Stad
Gouda, op den 6e Augustus 1756.
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