
DE NIEUWE VAANDELS 
VAN DE GOUDSCHE SCHUTTERIJ IN 1784 

(UIT: ,,EEN REGENTENDAGBOEK 
UIT DE 18e EEUW", LXXV) 

"26 Juni 1784 Magistraat 
"Publicatie (Afkondiging) gedaan van de Wapenschouw 

"Bailliu Hoeve Slicher en Blydenberg 
,.d Hr de Lange vraagt off d Hn de Vaandels en Trom

"mels gelieve te zien beantw Ja 
,.off hij uyt naam van de dames [ die ze hadden aange

,,boden] de Vaandels en Trommels mag over geeve Ja 

In de vergadering van burgemeesters op 16 Juni was het ·verzoek 
van den krijgsraad om "extra ordinaris magistraat (buitengewone 
magistraatsvergadering)" tot vaststelling van "het ceremonieel by 
den wapenschouw" niet ingewilligd, omdat de krijgsraad nog steeds 
geen orde had gesteld op ·het ontslag van Preesman. Deze weige
ring diende echter niet ernstig te worden opgena'men; de heeren van 
de magistraat bemoeiden zich veel te •graag met de voorbereiding 
van een plechtigheid, waarbij ook zijzelf een rol zouden spelen. Dit 
blijkt wel hieruit, dat in de "extra ordinaris magistraat" van den 
22sten Juni de kolonel, die ook lid van de magistraat was, verschil
lende vragen ,overt ceremonieel" had gesteld en dat naar aanleiding 
hiervan een afzonderlijke commissie was benoemd. 

Deze commissie had den 25sten Juni rapport uitgebracht en op 
grond hiervan had de magistraat nog dienzelfden dag " goed
gevonden en verstaan "Eerstelyck, dat voor de wapenschouwing 
een gedeelte van het Marktveld, met paaien, en door lopende 
touwen zal worden afgezet, en dat eene publicatie (afkondiging) 
zal worden gearresteerd (vastgesteld) , gelijk gearresteerd werd by 
dezen, waar by een ygelijk werd geinterdiceerd (verboden), binnen 
het beperkte zich te begeeven ( zich binnen de afgezette ruimte te 
begeven) . Zullende dezelve publicatie geregistreerd (opgenomen) 
worden in het Publicatieboek K folio (blad) 115, wordende ook 
de Heer Bailliu verzegt de Dienaars der Justitie te willen ordon
neeren (gelasten) den inhoud dezer publicatie exactelyk ( nauw-



112 

keurig) te doen naarkomen (nakomen): Ten Tweeden, dat Hee~ 
ren Burgemeesteren zouden worden verzogt, overzulks dan ook ver
zogt werden by dezen omme de Stadswerkers te willen gelasten aan 
het Stadhuys, en aan den Slagboom: welke in gemelde afpaling zal 
worden gesteld: gelyk mede overal binnen het afgeperkte, waar zulks 
nodig zal zyn, een wakend oog te :houden; en den Cipier [ van de 
gevangenis] te ordonneeren (gelasten), zich, ter dier tyd. om trend 
cle Balie van het Stadhuys, te moeten houden (bevinden). 

V/yders, dat ten dage der. voorszegde Wapenschouwinge, het 
collegie van de Magistraat, in 't zwart gekleed, des morgens ten 
tien uure zal vergaderen; en dat het zelve, wanneer de Schuttery 
,gerangeerd ( in rij en gelid) zou staan, en alles dien aangaande in 
gereedheyd was, zich zou begeeven, voorgegaan door de 4 Stads
Bodens ,van het tSadhuys, langs de trap aan de linkerzyde, tot voor 
het Front van de Schuttery en zich aldaar plaatsen in dezer voe
gen; De Heer Bailliu, in het midden, de Heeren Burgemeesteren, 
en Schepenen, yder, naar derzelver rang, over en weder, en aan 
yder eynde een der Heeren Secretarissen; zynde de Heer Bailliu 
verzogt gelyk verzogt werd by dezen om, alsdan, een aanspraak, 
ter materie (zake) dienende, uyt naam van Haar Edel Groot Acht
bare te doen; waar op dan vervolgens -de wapenschouwing door 
't Collegie van de Magistraat zou worden gedaan, 't welk zich, daar
na, weder in rang als voren, zou plaatsen voor het Front ten eynde 
de respective compagnien te zie_n .defileeren. En was eyndelyk, noch 
goedgevonden en verstaan, dat van wegens dit College aan de Lee
den en Oud Leed en der Vroedschap benevens de Heeren Raad-pen
.sionaris, en twee Secretarissen van Burgemeesterskamer, als mede 
-de Secretaris van de Weeskamer, door -de Stads-bodens zou worden 
.aangezegt de tijd der wapenschouwinge, en dat de Leeden en 
Oud Leeden der Vroedschap, als ook de Secretaris van de Wees
kamer zouden kunnen van Scheepenskamer gebtuyk maaken." 

Hiermee was het "ceremonieel'' nog niet ten volle -geregeld. Ge
lukkig was de ,,wapenschouw" pas over drie dagen. 

Den 26sten Juni kreeg de magistraat weer gelegenheid om be
palingen voor de plechtigheid te maken. Dit geschiedde naar aan
l_eiding van de vraag van ·de Lange van Wijngaarden, of hij "uyt 
:naam ,der dames" de vaandels zou uitreiken. Eerst werd toen aan 
"voornoemden Heer de Lange verzocht, namens Hun Edel Groot 
Achtb:, de Heeren van de Magistraat, aan dezelve Dames op het 
·Gracieus ten ( op de beleefdste en bevalligste wijze) te willen 
,developpeeren (doen blijken) derzelver gevoeligheid aan (voor) 
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dusdanige Vaderlandslievende blyken en teffens communicatie te 
geeven ( mededeeling te doen) van de gedaane acceptatie ( aanvaar~ 
ding)". Maar vervolgens werd den heer de Lange ook nog ver~ 
zocht, ,.met overleg van de Heer Collonel zorge te dra,agen, dat, 
zoodra de Schuttery, op den dag der wapenschouwing, zal zyn 
gerangeerd ( in rij en gelid zal staan), de kopere trommen en 
Nieuwe Vaendels, in derzelver couverts (hoezen). voor het Front 
worden geplaatst, ten eynde de Heer Bailliu, namens het Collegie 
van de Magistraat, aldaar dezelve, door hun den van voorm: Heer 
de Lange van wegens de Dames geëxtradeerd (uitgereikt). zal ont~ 
fangen; zynde de Heer Bailliu verzegt, om, alsdan, de voorszegde 
Vaendels en trommen, aan de Heer Collonel over te geeven, met 
verzoek die op de convenabelste ( meest geschikte) wyze aan de 
Vaendrigs en Tambours respective ( de betrokken vaandrigs en 
tamboers) te doen ter hand te koomen." De magistraat besloot 
van de door haar genomen beslissingen "extract ( een uittreksel)" te 
geven "aan Gemelde Heer De Lange, ten eynde het zelve te brengen 
ter kennisse van de Dames, Donatrices (schenksters), alsmede aan 
de Heer Collonel der Schuttery alhier." 

Denzelfden dag nog bracht de Lange het extract in den krijgs~ 
raad, die hiertoe in buitengewone vergadering was bijeengekomen. 
Aangezien in dit "extract" aan "den Heer Collonel" was ver~ 
zocht "Vaendels en trommen op de convenabelste wijze aan de 
Vaendrigs en Tamboers respective ,te doen ter hand te komen", 

·was ten slotte de eigenlijke regeling van de plechtigheid aan "den 
heer Collonel", dat wil zeggen aan den Krijgsraad zelf overgelaten. 

Deze besloot, op voorstel van den kolonel, ,,dat alle de 
Rotten ( kleinste zelfstandige afdeelingen) op derzelver, respective 
Loopplaatsen ( appèl plaatsen) praesent zouden moeten zyn, des 
morgens om half tien Uuren, exept ( met uitzondering van) 
de twee Capiteins Rotten van de Compagnien van de Oost Haven 
en Gouwe, welke beiden een quartier Uurs vroeger zouden moeten 
komen, ten einde de Musikanten op hun tyd by ·de twee andere 
Capiteins Rotten zouden kunnen adsisteeren ( aanwezig zijn); zul~ 
lende -de Heeren Officieren verplicht zyn omme van voorszegde 
Loopplaatsen ( exept de Capiteins Rotten) zoo spoedig mogelyk te 
marcheeren naar het Stads Erf, alwaar de generale vergaderpfaats 
(verzamelplaats) der Compagnien zal zyn; 

De Vier Compagnien aldaar bijyeen vergadert, •de geweeren 
gevisiteert (geïnspecteerd) en volgens rang geplaatst ( vervolgens 
in gelederen opgesteld) zynde; zullen dezelve onder geleide van 
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twee Corps musikanten en vyf tamboers, te weten de burgermusi
kanten ( het schutterij-muziekkorps) voor de compagnien van de 
Markt en Oosthaven, en -die, welke van buiten de stad zullen komen· 
voor de Compagnien van de W esthaven en Gouwe, Langs de 
nieuwe Haven en Kleyweg moeten marcheeren naar het Marktveld, 
en zich in parade posteeren ( paradevorm opstellen) in de daartoe 
expres afgeperkte plaats ( afzonderlijk afgepaalde ruimte}. zoodat 
de Compagnie van de Markt zich zal moeten richten naar den 
Korten Tiendeweg en die van de Gouwe, voor of by het Coffyhuis; 

De Com,pagnien aldaar door de beiden adjudanten in ordre ge
steld zynde, zal den oudsten Heer Capitein door de Bode van 
den krygsraad aan den Wel Edn Heer Collonel, welke zich op 
het Stadhuis zal bevinden, kennis Laaten geeven, en by desselfs 
afkomst behoorlyk worden gerecipieerd (ontvangen}; 

Vervolgens zal den Wel Ed: Heer Collonel de Ed: Grt: Achtb: 
H eeren van den Magistraat by derzelver afkomen van voorz: Raad
huis, de burgers (schutters) het ,geweer Laten presenteeren, en alzoo 
hun Ed: Grt: Ach tb: recipieeren (ontvangen}. terwyl vervolgens 
de Musikanten (de heide muziekkorpsen) elkaar in het speelen zul
len vervangen ( om beurten zullen spelen}; 

De extraditie (Het uitreiken} der nieuwe Vaendels en trommen 
verricht zynde, zullen by het doen der revuë (wapenschouwing) de 
Ed: Grt: Achtb: Heeren van den Magistraat eerst door de Wel Ed: 
Heer Collonel, die zig tersto11;d by welgem: hun Ed: Gr: Achtb: 
geadsisteert met ( verzegeld van) d e beiden adjudanten zal voegen, 
en vervolgens zijn WelEd: benevens hun Ed: Grt: Acht: door de 
verdere Heeren Officieren voor het front zynde met de Espontons 
(halve pieken) en Vaendels worden gesalueert (gegroet) 

De revuë of wapenschouwing af gelopen zynde, zullen de vier 
Compa,gnien voor de Ed: Grt: Achtb: Heeren van den Magistraat 
defileeren, door den Wl Ed: Heer Collonel worden opgeleid ( aan
gevoerd), en door zyn Wel Ed: als ook door de verdere Heeren 
Officieren behoorlyk worden gesalueerd. terwijl d e Wel Edn Heer 
Collonel terstond naar (na) het gedane Salut zich zal plaatsen by 
welgemelde Heeren van .den Magistraat, Waar na de resp. Com
pagnien zullen marcheeren naar het Stadserf, en vandaar de vaen
dels met de gantsche Comp.en naar de huizen van de Capiteinen 
worden gebragt." 

De Krijgsraad keurde vervolgens goed, .,na de extraditie (het 
uitreiken) der nieuwe vaendels en kop ere trommels, den Heere de 
Lange, of zoo · er eene bequame (geschikte} gelegenheid te arri-
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pieren (vinden) was, de Damens zelve door eene Commissie be
staande uit den WelEdn. Heer Collonel en de vier Heeren Capi
teins in gepaste termen namens het Collegie te bedanken voor het 
gracieuse geschenk aan de Schutterye dezer Stad •gedaan." 

Ten slotte werd besloten aan -den Magistraat kennis te geven 
,,de verandering omtrent de rang der vaendels by dit college ge
maakt". In afwijking van de tot nu gevolgde gewoonte was namèlijk 
op den 7en Juni door den krijgsraad besloten, .,dat het witte Vaendel 
nopens de rang, zou Changeeren (ruilen) met het blauwe Vaendel". · 
Met andere woorden, het witte vaandel zou ,ditmaal voorop mar
cheeren. 

Aan het eind van ·de vergadering ,deelde de kolonel nog mede, 
"dat hy had bezorgt ( er voor zorg had gedragen) dat de Tamboers 
monteeringen ( uniformen én uitrustingen van de tamboers) in be
hoorlyke ordre waren gemaakt, en •dus met deselven by voórszegde 
Wapenschouwing zouden kunnen fungeeren ( dienst doen)". 

De kapitein Blauw berichtte ten slotte, .,dat hy had bezorgd 
een Corps Musikanten· om by de aanstaande Wapenschouwing te 
adsisteeren ( tegenwoordig te zijn) , en dat deselven hadden aange
nomen des morgens vroegtydig in de stad te zullen zyn." 

"Op 't witte Vaendel Staat voor een devies: Pax quaeritur armis 
"Roode dito Pro aris et focis 
"Blauwe dito Hac nitimur hac tuemur 
"Oranje Vaendel Pro Patria et libertate 
"De Tromme van Koper met 't Goudsche Wapen 

In de "Resolutien (Besluiten) van den Krygsraad" is een 
nauwkeurige beschrijving van de vaandels opgenomen, aldus 
luidende: 

HET WITTE VAENDEL 
VERBEELD DE VREEDE 

in de gedane van een Vrouw, zittende op een Hoop of en 
defensieve ( aan vals- en verdedigings) Wapenen, leunende met de 
regte arm op het wapeschild van ·de Stad, met de gewoone doorn
krans omvlogten, 'houdende in de regte hand een Speer, in de linker 
hand een groene Olijftak, en hebbende om het Hoofd een groene 
nrijrtekrans. By haar legt de Hoorn des Overvloeds met de tekenen 
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van Koophandel en geregtigheid op de grond, waarby een Leeuw, 
die met een Slang zijn grootste Vyand speeld, gevoegd is 

Het devies van het V,aendel behelsd. 

Pax qu.aetitur atmis 
De V reede w.ord d:oot de Wapenen 

verkreegen 

HET ROODE VAAN DEL 
VERBEELD, DE GEWAPENDE SCHUTTERIJ DER STAD 

in de gedaante van een krijgsman 
van het hoofd tot de Voeten toe ge'harnast, of op de oude wijze 

gewapend wordende vertoond in eene bestrijdende houding in de 
Regterarm heeft hij een uitgetrokke Zwaard, en aan de Linkerarm 
het wapenschild van de Stad, met de doornekrans omvlogten; om 
het Lijf de Sjarp van de Stads Couleuren (kleuren), rood en wit, 
en op zyn helm pluimagien van rood, wit en Blauw; 

Hy staat op een Slagveld besaaid met gebrooke wapentuig, dode 
Lijken, vaandels der Spanjaarden en eindelijk verbrooke teekens 
van Slavernij, als, een verbrijzelde Staf van Commando, Juk, ver
scheurde Sentehtien (vonnissen), Kluisters en diergelyke. 

Het devies van het zdv-e is 

Pro aris iet focis 
~oo.r H aatdstede en altaren 

HET BLAUWE VAANDEL 
VERBEELD DE GOUDSCHE MAAGD 

in de gedaante van een Vrouw op eene anticque wijze in het roze
kleur gekleed, en omhangen met een groene Sluijer. Zy heeft op het 
hoofd een Helmet met een Stede Kroon versierd met roode, witte en 
geele pluimagien. Zy word vertoond Staande tegen een gedeelte van 
een Zuil, waar mede de Standvastigheid bedoeld word en rustende 
met haar elleboog op een bijbel. verbeeldende de Godsdienst in de 
eene hand ·houd zij een rol met privilegien en voorregteri, en in de an
dere het Stads Wapeschild met de doorne Kroon omvlogte, en te ge
lijk de Speer der Vrij heid met een roede hoed op deselve, om welke 
Speer geslingert zijn de tekens van de Goudsche Rethorijkamer 
(rederijkerskamer), als hebbende veel toegebragt tot verligting van 
de Natie tegen welke klimmende Goudsbloemen opwassen: Agter 
haar ziet men in het verschiet aan de regterzijde de rivier de Gouwe 
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en aan haar Linkerzijde de Rivier de Y ssel, verbeeld zo ( voorge
steld zoo wel) door twee kruiken, als [door] het verdere bijwerk. 

Het .devies van het zelve is 

H:ac ni.timur, hanc tu;emur 
Op deese Steunen w.ij, dez,e, beschermen wij. 

HET ORANJE VAANDEL 
VER.BEELD DE HOLLANDSCHE 
GEWAPENDE SCHUTTERIJ 

in de Gedaante van een Rode Leeuw, Staande met opge
sparde Kaaken, Vegtenderwijs, houdende in zijn regterpoot een 
uitgetoge Zwaard, en met zyn Linker het wapeschild der Stad, 
leunende tegen zyn borst de Speer der Vrijheid met de rode hoed, 
hij word vertoond Staande in de Hollandsche tuijn. 

Het bijschrift is 

pro patria et libertate 
Voor Vaderland en Vrij heid. 

Van deze vier vaandels zijn er nog twee, het roede en het blauwe, 
in zeer geschonden toestand, in het Goudsche museum aanwezig. 

Dr. Mr. J. SMIT. 
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