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Wet jaar 18 11 was voor N
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Zouden er nadere berichten won---
ontvangen, dan werden de kerkmeesters
hiervan direct op de hoogte gesteld. Men kan
zich voorstellen dat deze bekendmaking op
het stadhuis en in de kerk de nodige
opschudding teweegbracht!

Enkele maanden later op 17 oktober kwam
de bevestiging van het bericht, dat “Zijne
Majesteit den Keizer deze Stad met Hoog
Desselfs tegenwoordigheid zal vereren en bij
die gelegenheid apparent*2)  de kerk dan ook
zal bezichtigen”. De iuiste datum was nog  niet

-----_-- -.

In september van hetzelfde jaar begaf de1 . . . _ _
kerzer  zich met zijn gemalin op reis, vergezeld
van een schitterende hofstoet. Hij zou een
bezoek gaan brengen aan de bij Frankrijk
ingelijfde gebieden. Via Antwerpen, Zeeland
en Dordrecht ging de reis naar Utrecht.
Overal was de bevolking op de been om‘het
keizerlijk paar enthousiast toe te juichen.
‘Soms trachtte men zelfs zo dicht mogelijk bij

bekend. Als  goede kerkmeesters nam men -----
echter het zekere voor het onzekere en werd

. alvast begonnen met het opstellen van een
voorlopig programma.
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1 Dit luidde ongeveer als volgt:^_I_  2  4 1 -*
rr

1.  aan ae kerkmeester Smits zal wordèn
verzocht de keizer bij aankomst in de kerk
in de Franse taal te verwelkomen. Zou
echter de gezondheidstoestand van zijn
echtgenote (die op dat ogenblik blijkbaar
ernstig ziek was) dit voor hem onmogelijk
maken, dan zou de kerkmeester Voorduyn
of de rentmeester deze taak moeten

de stoet te komen, om het paard var Ap
keizer met de hand te kunnen 2nnrnl

De maire*l\  wan  Amsterd:
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bekend: “Naardien de stad eerstdaags de
onschatbare eer en het geluk zal genieten
Hunne Majesteiten binnen hare muren te
ontvangen.. .“.

Erepoorten, vlaggen, schouwburgvoor-. . .

overnemen -
e uitles

stelhngen,  versierde pleinen en grachten,
vuurwerk, admiraalzeilen, niets was in de
hoofdstad nagelaten om het keizerlijk paar
zoveel mogelijk eer te bewijzen en genoegen te
doen. Ook werden bezoeken gebracht aan
Broek in Waterland, Texel en Zaandam.
Het werd een ware triomftocht voor de keizer.  .
en zijn gevolg.

2. men zal de keizer een Franstalig_ _.____  ~
van de Goudse Glazen aanbieden,
gebonden in rood marokijn*3)

3. bij het binnentreden van de keizer zal he
orgel worden bespeeld en moet de organ
Joachim Hess “zodanige mwiek  rnAkPn
als de v
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vaardigheid en honeur*4) !

van een Souverein vordert” -

Maar waar kwam het bericht vandaan dat
‘Napoleon op deze reis ook Gouda zou
bezoeken?

De eerste brief hierover ‘werd voorgelezen in
de vergadering van de kerkmeesters van  de
St.-Jan op 2 augustus 1811. De voorzitter
deelde mee dat de maire van Gouda bericht
had ontvangen dat Zijne Majesteit de Keizer
op zijn reis door het land onder meer een
bezoek aan Gouda zou brengen. “In dat
geval”, zo schreef de burgemeester, “zal door
de stadsregering een ontvangst worden
voorbereid, waarbij waarschijnlijk de
St.-Janskerk met een bezoek zal worden \

vereerd. Met deze wetenschap”, aldus het
schrijven, “zullen de kerkmeesters zich op een
ontvangst moeten voorbereiden
overeenkomstig de rang zodanig een vorst
waardig”.
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l Napoleon hield Gouda voor gezien.. . .



4. op de vloer van de kerkmeesterskamer zal
een tapijt worden gelegd. De lessenaar
(hier’wordt waarschijnlijk een van de twee
eiken kistjes bedoeld, die nog in het

illen.  De kerkmeesters

kerkarchief aanwezig zijn),. waarin de
geschilderde platen van de kerkglazen
bewaard worden moet daar eveneens
voorhanden zijn - \

5. de grote werktekeningen (de Cartons)  van
de Glazen  zullen in di  kerk worden ’
uitgelegd -

6. de grote deuren onder het orgel zullen
worden opengezet en al de stoelen  in het
middenpand opgenomen -

zouden komen te vervz
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en hiermee in., Maar niét de kerkeraad.
deze hetzelfde bericht van de maire
rg dat de diensten in de St.-Janskerk
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predikanten J. W. Bussingh  en H.
Meerten  onmiddellijk afgevaardigd naar de
kerkmeestersvergadering om daartegen
protest aan te tekenen. Tevens brachten zij het
verzoe :k van de kerkeraad over om de beide
dienstc rn te doen plaatsvinden in de Waalse
Kerk 2 3an  de Oosthaven, de tegenwoordige
Gasthuiskapel.

7. alle kerkbedienden moeten in het gebouw i
aanwezig zijn, “behoorlijk in het Swart
gekleed.”

De kerkmeester Smits, die bij deze \ \
vergadering afwezig was, zou door de
voorzitter van de voorbereidingen op de

rden gesteld.
jen later, op dinsdag 22 oktober

was men al weer in vergadering bijeen. De
voorzitter bracht verslag uit van zijn bezoek
aan de kerkmeester Smits. De laatste had hem
echter niet kunnen ontvangen “uythoofde der
allerdroevigste omstandigheid waarirxdesselfs
huysvrouw zich bevond”. Men twijfelde dan
ook sterk of Smits wel aanwezig zÖu  kunnen
zijn “wegens zijn aller beklagenswaardige
omstandigheid”. Daarom begon kerkmeester
Voorduyn alvast maar aan zijn welkomstrede
in het Frans.

Inmiddels waren alle voorbereidingen
a+dTen lb  nrmnict HPCC haii  ht4nnfd Gin
o ---------.  I  -  “b.+“‘Y’ ALW””  LI...-  VVZVV~U -J”

best te doen om aan de verwachtingen van de
kerkmeesters te voldoen,

ident-kerkmeester ging persoonliikDe presi
naar het stadhuis om de maire Öp-de  hoogte
te stellen van de stand van zaken. Door de
overige leden van het college was hem
nadrukkelijk verzocht er bij de burgemeester
vooral op aan te dringen dat niet alleen de
kerkmeester, maar ook hun echtgenoten bij de
ontvangst aanwezig zouden mogen zijn.
In hoeverre zal hierbij de wens van de
kdkmeestersvrouwen  van invloed zijn,’ +.

. geweest? Ongetwijfeld‘hadden zij zich al
weken lang bezig gehouden met de vraag: wat
moet ik aantrekken bij die gelegenheid?
Misschien waren diverse naaisters al bezig met
het vervaardigen van toiletten naar de mode

\
Blijkbaar vonden de Kerkmeesters het

aanstaande keizerlijk bezoek van meer
gewicht, want het antwoord aan de
predikanten was, dat de Waalse Kerk buiten
hun beheer viel. Strikt genomen was dat wel
zo, maar er waren toch nauwe banden met
deze Franse gemeente, daar de Hervormde
Gemeente jarenlang de kosten van
avondmaalswijn en -brood benevens de
schrijfbehoeften van de Waalse Kerk voor
haar rekening nam. Bovendien, zo werd ter
verdediging aangevoerd: “alle voor-
bereidingen in de kerk zijn al getroffen”.

van de toen hëersende  Franse “Empire-stijl”.
-~-  ---(7---  ---

Iedereen was die zondágmo?gen 27 oktober
rerk aanwezig, behalve de keizer.
re  op het laatste ogenblik van het
<  afzag is niet bekend. De stoet
!rde  wel op dinsdag 29 oktober de

Op zaterdag 26 oktober kwam men nog
eenmaal bijeen om zich ervan te overtuigen
dat alles gereed was. Officieel was het bezoek
van de keizer aangekondigd voor zondag 27
oktober. De maire had besloten dat de
zondagse erediensten in de St.-Janskerk
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rens van Gouda, waar de keizer door
A. J, van der Does werd begroet.



SE VAN DIE GOUDE:

De gemeente Gouda dong mee met het
restauratie-project rond de Sint Jan, waarvan
ook de gerestaureerde kerk zelf deel
uitmaakte, Zoals inmiddels bekend is. werd
Gouda - samen met een groep andere
Europese steden - onderscheiden met een
diploma.

Op voorstel van voorzitter ing. A. J. M.
Houdijk  verstuurde ‘Die Goude’ de
Engelstalige brochure naar prins Charles.
Hij staat bekend als een hoeder van het Britse
monumentenbezit en kwam diverse malen in
het nieuws met zijn kritisch oordeel over
nieuwbouw en aantasting van het historische
Londense stadsbeeld. Omdat de inspanningen
van de Prins parallel lopen aan die van
‘Die Goude’, werd hem het Goudse boek
toegestuurd.

Flying Offreer  Susanna Perk& liet in een
briefj afkomstig van het Buckingham Palace,
het volgende aan onze voorzitter weten:

“Dear  mr. Houdijk - thank yor for your
letter qf 28th November 19M  addrexced  tn thp

t

- _ ____._.  ------  -- -.--

Alle opwinding en voorbereic” Imgen waren
Prince-of  Wales andfor enclosing your

voor niets gew - * * *
brochure. 1 shall seek an oppertunity to lay  tl..-iìs

leest.  In de kerkmeesters-.notulen wordt met geen woord over
before The  Prince of Wales who,  I am sure, wil1

. * de afloop be most interested and would wish me to thank
ran  aeze zaak g e r e p t . you for taking the trouble to send it”.

Henny v;sn  Dolder’ Zo hoort u het ook eens uit Engeland: prins
Charles zal zich zeker buigen over de Goudse
monumenten-brochure en is zeer

* 1) in de Franse tijd benaming voor bur
* 2) waarschijnlijk-
’ 3) een zachte leersoort
*  3) eer

gemeester
belangstellend naar ons waardevolle Goudse
monumentenbestand.

es

20th January 1989

Prins Charles heeft via zijn particuliere
Thank you  for yaur  letter of 28th November 1988

addressed to The Prime of Wales and fbr enclosing your
brochure.

secretaris Oudheidkundige Kring ‘Die Goude’
bedankt. Onze kring had afgelopen jaar aan
de prins van Wales een Engelstalige brochure
over Gouda opgestuurd,

I shall seek an opportunlty  to  lay this before The
Prime of Wales who, 1 am sure, wil1  be most Interested  and
would wish me to thank you for taking thc trouble to send

Het ging daarbij om de brochure die door
de gemeente Gouda is samengesteld, als
aanvrage voor erkenning door de Europese
monumentencommissie Europa Nostra.

Deze overkoepelende Europese culturele

i t .

organisatie reikt ieder jaar medailles en
diploma’s uit aan steden, die zich hebben
onderscheiden op het gebied van de
monumentenzorg.
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Flyìng Officer Susanna  Pcrkins, GRAF

Mr A J M Houdijk

l Deze brief ontving ‘Die Goude’ vanuit het
Buckingham Palace .


