DE DOOP VAN DEN ZOON
VAN DEN BALJUW Mr. VAN TOULON
(UIT "EEN R.EGENTENDAGBOEK
UIT DE 18-e EEUW", LIJ

,.19 Mey 1776 Gedoopt 't kind van Mr Martinus van Tou.lon,
"waarover Heeren Burgemeesteren als peter gestaan hebben en de
"naam verkregen van Johannes Goudanus van Toulon
"Burgemeesteren zijn ten 1 uur vergader op 't Stadhuys, van
"daar gereden in koedtsen, met: ,d e 4 boden vooruyt na 't Huys
"van Mr M. v. Toulon van daar ½ 2 Uuren na de kerk, in
"koetsen met hare paruyken op, vervolgens de kerk uyt zynde na
,,'t huys van voornoemde Toulon, en aldaar de caneel Stok geroert,
"en heeft zulx aan de Stad gekost
"tot een present bekomen
"aan de Bodens
"aan de dienders
"ieder koetsier
"ieder ~negt
"in de kraamkamer
Mr. Martinus van Toulon was in het jaar 1776 baljuw van Gouda
en als zoodanig nummer een van de regeerende heeren. Vandaar
dan ook, dat de vier burgemeesters, die in rang onmiddellijk op hem
volgden, ·hem ter zake van deze blijde familiegebeurtenis hulde
wenschten te bewijzen. Bijzonder druk hadden de burgemeesters
het in die Meimaand van het jaar 1776 niet, want uit het kamerboek
blijkt, dat zij alleen aan de voorbereiding van -die doopplechtigheid
een vrij groot aantal vergaderingen besteedden. De eerste van die
vergaderingen had op 5 Mei 1776 plaats gevonden. De "Heer
praesident Burgemeester van den Burch had op -dien dag ter kamer
voorgedragen", dat "Vrouwe Adriana Maria van Eyck huisvrouw
van den Heer Mr Martinus Toulon Bailliuw en Schout zo verre
was geavanceerd, dat binnenkorten haare bevalling wierdt te gemoet
gezien". Hij had dan ook "gemeendt aan Heeren Burgemeesteren
in consideratie (overweging) te moeten geeven om op het voor~
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-beeld van vroegere tyden. waar in hetzelve meermaalen by diergelijke
gelegenheden was geschied, aan welgemelden Heer Bailliuw en aan
Mevrouw des selfs Eéhtgenoote van Stadswegen het Peterschap te
offereeren ( aan te bieden) over het kind waar van wel gemelde
Vrouwe stondt te bevallen". De andere drie burgemeesters waren
het met dit voorstel eens, echter alleen voor het geval, dat een
zoon zou worden geboren. Er werd besloten, dat -de twee voorzittende burgemeesters, .,met en benevens ,d en Raadpensionaris. zig
zouden vervoegen ten huize van den Heer Bailliuw van Toulon. en
aan denzelven Heer en aan Mevrouw deszelfs Echtgenoote communicatie te geven ( mededeeling te doen) van deeze Resolutie ( dit
-besluit) met een bijgevoegd -Compliment ter materie ( te dezer zake)
dienende".
In de volgende vergadering, op 6 Mei 1776. waarin geen enkel
ander punt op de agenda stond dan het peterschap. brachten ,d e
beide voorzittende burgemeesters verslag uit van hun zending. en
deelden mede, .,dat welgemelde Heer en Vrouwe hun Weledele met
alle behoorlijke distinctie (onderscheiding) hebbende ontvangen,
op het hooren van die honorabele offerte ( dit eervol aanbod) in
gratieuse termen ( met sierlijke woorden) het geoffreerde ( aangeboden) Peterschap zeer dankelijk hadden geaccepteerd ( aanvaard) met betuiging van beiden ten hoogsten sensibel (gevoelig)
te zyn voor de bijzondere eer hun WelEdele en hun huis door eene
zo favorabele Resolutie ( gunstig besluü) en aanzienelijke bezending
a'angedaan."
Den hierop volgenden dag was het weer "Kamer". Deze zitting
werd hoofdzakelijk gehouden om den baljuw in de gelegenheid te
stellen "om andermaal en in persoon Heeren Burgemeesteren in derzelver Kamer te komen bedanken, gelijk -de eer hadde bij deeze te
doen voor de bijzondere attentie en singuliere (bijzondere) eer aan
zijn WelEdele en zijne geliefde Huisvrouw met hunne gansche
Familie door de voorgemelde offerte (het bovengenoemde aanbod)
bewezen."
In de zitting van 9 Mei was het peterschap niet aan de orde. In
de zitting van 14 Mei daarentegen was het weer het belangrijkste
punt van be-h andeling. De baljuw kwam persoonlijk "voordraagen,
dat deszelfs Huisvrouw, op eergisteren -des morgens ten negen uuren
van een welgeschapen Zoo_n bevallen zijnde. zijn Wel Edele daar
van terstond de vereischte Notificatie (kennisgeving} in persoon
aan -den tweeden Heer Burgemeester, by absentie (afwezigheid)
van den Heer President hadde gegeeven".

86
Hij had nu de · eer "die Notificatie (kennismaking) nader aan
(tegenover) haar Edele Groot Achtbare te repeteeren (herhalen),
zijn jonggeboornen zoon in der zelver benevolentie (welwillendheid)
en protectie (bescherming) aanbeveelende, en zig verzekerd houdende, dat ·dit voor zyn Wel Edele zo heugcheelyk Evenement ( gebeurtenis), ook niet onaangenaam zoude zijn aan Heeren Burgemeesteren, alzo haar Edele Groot Achtbare hier door gelegenheid hadden
om der zelver gratieuse Resolutie ( genadig besluit) van den 5 deezer
loopende Maand ,effect te ·doen sorteeren ( gevolg te doen hebben)."
De baljuw vroeg verder, .,welken dag Heeren Burgemeesteren zouden gelieven te bepaalen tot de administratie (toediening) van den
H. Doop aan den jonggeboorenen en in wat voegen ( op welke wijze)
haar Edele Groot Achtbare zouden goedvinden te reguleeren ( regelen) het ·Cerimonieel, 't welk bij die Occasie (gelegenheid) zoude
behooren te worden geobserveerd (in acht te worden genomen).
Verder informeerde hij "welke naam van stadswege aan den Doopeling zoude worden gegeeven". Ten slotte verzocht hij, dat Heeren
Burgemeesteren "zo_uden gelieven te gouteeren ( goed te keuren),
dat de jong geboorene van wegens de Familie door Vrouwe Johanna
Helena van der Graaf de Vapour Huisvrouw van syn Wel Ed.
Broeder den Heer Mr Lodewijk van Toulon, Raad en Oudschepen
der Stad Gorinchem, ten H. Doop met opgaave van den naam
Johannes, wierde gepresenteerd (gehouden)".
De "Heer President BurgeIIJeester" bedankte den "Heer Baljuw"
voor des zelfs gegeeven Communicatie ( mededeeling) en feliciteerde
hem wegens dit gelukkig Evenement (gebeurtenis) met een Compliment ter materie dienende ( hierop betrekking hebbende), met bijvoeging, dat Heeren Burgemeesteren op de poincten (punten) by
zyn W elEd. geproponeerd (voorgesteld) nader zouden delibereeren
(beraadslagen) en van ·derzelver goedvinden aan hem Heer Bailliuw
de behoorlijke kennisse (kennisgeving) doen geworden".
Nog in dezelfde zitting kwamen de door den baljuw "geproponeerde poincten" in ·b ehandeling. Er werd besloten, ,,dat de Doopplegtigheid zou plaats hebben op den tyd van de Namiddags Predicatie op aanstaande Zondag, zullende zijn den 19 deezer loopende
Maand". Er ·deed zich echter dadelijk een bezwaar voor. Van de
twee jongste burgemeesters in rang was de een de schoonbroeder
·en de ander de schoonvader van den baljuw. Zou men nu een
commissie benoemen bestaande uit de beide oudste burgemeesters,
dan waren toch· alle vier burgemeesters bij de plechtigheid aanwezig
en dan zou die commissie van twee burgemeesters niet tot haar recht
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komen~Deze moeilijkheid moest en zou uit den weg geruimd worden.
De burgemeesters besloten dan ook om alle vier "als Gevaders
(peetvaders), verzeld van den Heer Raadpensionaris en ~an den
Secretaris van derzelver Kamer (burgemeesterskamer) bij de voorszegde doopplegtigheid te assisteeren". Zij besloten verder den
baljuw mede te deelen, dat "van Stadswege" aan den Doopeling de
naam Goudanus zou worden gegeven en dat zij verder alles goedkeurden, wat de baljuw hun ter zake van den doop had voorgesteld.
Daarmee was de taak van de burgemeesters nog niet afgeloopen.
Er moesten nu nog "ten spoedigsten worden ontworpen en gereguleerd (geregeld) de verdere poincten (punten), betreffende de
solemniteiten ( plechtige handelingen), -die bij de voorszegde gelegenheid zouden -dienen in agt genomen te worden".
De Heer President Burgemeester" nam op zich den Baljuw van
.,dit geresolveerde ( hetgeen besloten was)" in kennis te stellen.
Op 15 Mei werd nog een korte vergadering van burgemeesters
gehouden, die weer geheel aan de doopplechtigheid was gewijd. In
deze vergadering werd goedgekeurd een nader voorstel van den
baljuw, inhoudende, dat Vrouwe Johanna Helena van Toulon, gebooren van der Graaf de Vaj:,our, bij het ten doop ·houden van het
kind zou worden geaccompagneerd (vergezeld) en geassisteerd
(bijgestaan) door Vrouwe Clara Cornelia van Eyck, Huisvrouw van
den Heer Gerard Willem van· Blij-denbergh Raad en Oud Schepen
deezer Stad.
Vrijdag 17 Mei 1776 had er weer een belangrijke zitting in burgemeesterskamer plaats. In -d eze vergadering werd de doopplechtighe~d
tot in de kleinste bijzonderheden geregeld; in het kamerboek staan
hierover zes bladzijden folio volgeschreven.
Voor d e burgemeesters, -d en raadpensionaris en den secretaris
van Eyck, die op Zondag den 19en Mei om 1 uur namiddag "by den
anderen (elkaar)" moesten komen "op het Stadhuis in Burgemeesterskamer, allen in het zwart gekleed, en met mantel, bef en
Quarrépruik geadjusteerd ( statiepruik op)" zouden vier "koetzen"
ter beschikking staan. Drie ,daarvan zouden dadelijk worden gebruikt, .,terwijl de voorszegde vierde koets zig tegen het gemelde uur
meede aan het Stadhuis zou moeten laten vinden". In drie "koetzen", .,de vierde koets ledig agteraanvolgende" zouden ·de zes
afgevaardigden plaats nemen en naar het huis van den baljuw worden gereden. Hierbij zou de eerste koets worden "gepraecedeerd
(voorafgegaan)" door de vier Stadsbodens in het zwart gekleed
en hebbende hunne Bosschen ( onderscheidingsteekenen) op de
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Borst", terwijl ,;de Livreybediendens zouden gaan ter wederzijde
van ydere Koets". Zooals men ziet, voelden de toenmalige regenten
zich z-eker niet van ]ageren rang dan de regeerende vorsten. Nauwkeurig was de weg voorgeschreven, waarlangs de "Train (stoet)"
naar het huis van den baljuw op de Turfmarkt zou rijden. Voor het
huis van den baljuw zouden de zes afgevaardigden uitstappen. De
"Train" moest dan doorrijden, op den Kleiweg keeren •e n vervolgens
opnieuw voor het huis van den baljuw voorkomen. De baljuw,
"gekleed in 't zwart, omhangen met -den Mantel, en hebbende zyn
deegen op de Zyde, als Graaflijkheids officier", zou in het eerste
rijtuig plaats nemen.
"Graaflijkhèids officier" beteekende vertegenwoordiger van de
Staten van Holland en West- Friesland.
Dit rijtuig zou worden voorafgegaan door een "van 's _H eeren
dienaren ( agent van politie), en een tweede met een Livrybediende
ter wederzijde van dezelve Koets".
In de tweede koets "zouden plaats nemen de twee Mevrouwen,
_die het Kind ten Doop moesten presenteeren met den Doopeling
gehouden door de Baker". Dit rijtuig werd voorafgegaan door den
Cipier (gevangenbewaarder)". De twee laatste rijtuigen waren bestemd voor de zes afgevaardigden van de stad. Nauwkeurig was
verder beschreven, hoe de stoet naar de kerk zou rijden, hoe zou
worden uitgestapt en hoe de stoet door de kerk zou gaan. In de
kerk zouden "de beide M-evrouwen, met den Doopeling en Zijne
Baker, worden voorgegaan doo'r den Cipier en twee van 'S Heeren
Dienaars, om ruimte te maken, en geovlgd van de twee Livrey
bedienden, die by de tweede koets hadden geassisteerd". Zij moesten "zig regts aff begeeven naar het Doophek". Daar stonden "twee
armstoelen en eene andere voor de Baker, nevens (naast)
Elkander geplaatst voor de Ordinaire ( gewone) Zitbank der Predikanten". Voor het doen plaats nemen van de hoogwaardigheidsbekleeders zorgden de "Stads Bodens" , die de "Burgemeesters
bank" openden. Nauwkeurig was voor iederen deelnemer aan de
plechtigheid de plaats vastgesteld.
Zoodra het doopformulier zou worden voorgelezen, zouden "de
Heeren Bailliuw Burgemeesteren en Ministers ( raadpensionaris en
secretaris) · in -d e voorszegde Burgemeestersbank overeind staan".
De dames daarentegen moesten "onder het formuliergebed, naar de
gewoonte alhier gebruikelijk, op h et knielbankje nederkniele".
Onmiddellijk nadat het doopformulier was gelezen, zou door de
Baker "de Doopeling aan Mevrouw van Bly-denburgh en door deze
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wederom aan Mevrouw van Toulon worden overgegeeven, welke
denzelve vervolgens aan den predikant om gedoopt te worden, zou
presenteeren". Na afloop hiervan zou de "Doopeling" dan weer
in omgekeerde volgorde bij de baker terugkomen.
Ook het vertrek uit de kerk was zeer nauwkeurig geregeld. Alles
zou weer terugrijden naar het huis van den baljuw, waar " de Heeren Burgemeesteren en derselver Ministers, een Compliment van
Felicitatie in de Kraamkamer aan den H eer Bailliuw en aan Mevrouw des zelfs E chtgenoote zouden afleggen" .
Van dit besluit zou aan de "Heeren Kerkmeesteren" en aan de
.,Predikanten, wiens Preek en Doopbeurt ten zelven dage respectivelijk zullen invallen, kennisse worden gegeeve".
Ten slotte werden nog de spendatien ( geschenken of fooien)
voor dien dag vastgesteld, .,te weeten" :
Aan den Armen in de Kerk .
In de Kraam Kamer
Aan den stedehouder van den Heer Bailliuw
( inspecteur van politie)
Aan de vier Gerechtsbodens te samen .
Aan de Vier Gerechtsdienaars en den Cipier ijder.
En aan de Z even Livreijbediendens ijder .

40 ducaaten
10 ducaaten
4 ducaaten
10 ducaaten
2 ducaaten
½ Rijder

Op 19 Mei na afloop van de doopplechtigheid werd nog een
afzonderlijke vergadering door de b_urgemeesters belegd, waarin
alles werd genotuleerd wat <lien dag was voorgevallen. U it die notulen blijkt, ,.dat de predikatie welke door Dominus de Moraaz gedaan
wierdt, ·door den selven was beslooten met een gepaste aanspraak
aan den Heer Bailliuw als vader" en <lat de afgevaardigden met
hunne dames, nadat zij "uit de Koetzen getreeden waren" door den
baljuw in de Kraamkamer waren "geconduiseerd (,geleid) ", a lwaar
zij Mevrouw van Toulon .,·gevonden hadden zittende op een " Rustbank". In de kraamkamer was vervolgens een "compliment van
congratulatie ( gelukwensch) en felicitatie" uitgesproken, gevolgd
door een dankbetuiging van den baljuw. Hierna waren de a fgevaardigden na "aan de Baker het voor haar gedestineerde douceur
( de voor haar bestemde fooi) van 10 ducaaten te hebben toekomen,
naar huis gegaan met de Koetzen". Tegen den avond waren ze
evenwel "zonder cerimonie ( zonder ·eenige plechtigheid) " teruggekomen. De baljuw had hen toen, met de dominees de Moraaz
en Blaauw, .,benevens de naaste Bloedverwanten van den Huize,
zeer vriendlyk op een propre Maaltyd onthaald".
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Hiermee was het feest afgeloopen.
In het kamerboek staat onder 23 Mei nog vermeld, dat later de
koster "een halve Goude Ryder" en "ijder van deszelfs onderhebbende vijf kerkbediendens -een Gouden ,ducaat tot een douceur
( als fooi)" hebben gekregen.
Bij dien avondmaaltijd dan was blijkbaar "de caneel Stok
9eroert".
Van der Hoeve doelt in zijn aanteekening op een toen algemeen
geldend gebruik bij de feestviering na den doop. Onder de gasten
ging een bokaal met Rijnwijn en suiker rond, waarin een lange,
met linten omstrikte, kaneelstok stond. Ieder, aan wien de bokaal
werd aangeboden, roerde, voor hij een teug nam, zelf met die
kaneelstok den wijn. Aan die kaneelstok kon men zien, of de
",doopeling" een jongen of een meisje was. Bij de jongens was
de kaneelstok langer en bestond uit een vaste pijp; bij de meisjes
was hij korter -e n vervaardigd uit fijne gerolde kaneel.
Natuurlijk wilde van der Hoeve dit gebruik, dat toen van algemeene bekendheid geweest is, niet in zijn dagboek vereeuwigen.
Hij wilde slechts vastleggen, dat de baljuw dien feestavond den
wijnkelder niet op slot had gehouden.
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