
BIJ HET PORTRET EN DE AFBEELDING VAN 
HET BUITENHUIS VAN OUD~BURGEMEESTER 
METELERKAMP VAN GOUDA 

Mr. Alexander Hendrik Metelerkamp was, volgens de nog in 
het stads-archief aanwezige bescheiden, in de donkerste jaren 
van Gouda's bestaan en in de daaraan voorafgaande jaren, hier 
een man van grooten invloed, uitg_ezonderd de jaren van der 
Patriotten opperheerschappij. 

Toen in 1787 als gevolg van het aanhouden van Prinses 
Wilhelmina door de Patriotten bij Góejanverwellensluis, en de 
nadering van een Pruisisch leger, alsmede van het ver-moorden 
van een Oranjeman door een .. Patriot, hier een geweldig oproer 
uitbrak, lieten de Balj~w en de Commandant van de Schutterij 
Gouda in den steek; beide Patriotten kozen het hazenpad. 

In die hachelijke dagen verzocht het . stadsbestuur het vroed
schapslid Mr. Metelerkamp beide posten .op zich te willen nemen. 

Deze heeft toen op meesterlijke wijze Gouda weer tot rust 
gebracht. Kort daarop benoemde de Prins hem tot burgemeester. 

Ook bij het uitbreken van de omwenteling in 1795 was hij 
baljuw, doch werd toen door de patriotten, bij wie hij om zijn 
opsporen v an hun ondergrpndsch woelen weinig in trek was, met 
de overige leden der rege~ring af gezet. 

In de 12 daarop volgende jaren verleende hij, hoewel ambteloos 
burge.r" groote steun aan de door de Patriotten vervolgde Oranje
gezinde predikanten, en schreef in dien tijd veel over Staatsrecht . 

Koning Lodewijk Napoleon benoemde hem in 1807 tot eenig 
burgemeester van Gouda. 

Zijn gezo:Qdheid dwong hem echter 3 jaren later zijn ontslag 
te vragen: in burgemeesterskamer had hem een beroerte getroffen . 

Toch hoopte men nog op zijn herstel. waarom hem slechts 
.,tijdelijk" ontslag werd verleend. 

Bij het volk genoot hij het volste vertrouwen, hetgeen bleek 
na het verjagen van de Franschen: in November 1813, toen men 
algemeen begeerde, dat Mr. Metelerkamp nogmaals burgemeester 
zou wo~den. 

Het zware en moeilijke leven der laatste jaren had hem echter 
vroeg oud gemaakt, zoodat ziekte en ouderdom hem verhinderden 
opnieuw de regeering van het door vreemde overheersching en 



Silhouet van Burgemeester Metelerkamp. 



Inrijhek van Knodsenburg. 
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door wanbeheer der Patriotten zoo zeer verarmde Gouda op zich 
te nemen. 

De weer-vrijwording van het vaderland en de overwinning bij 
Waterloo heeft hij nog mogen meevieren, in 1816 stierf hij. 

Zijn portret, van handteekening voorzien, waarnaar de hier 
bijgevoegde afdruk gemaakt is, vond een zijner nazaten in een 
"livre de liaison", een zoogenaamd familieboek, dat hij kortgeleden 
aan een boekenstalletje kocht. 

De op het portret duidelijk zichtbare uniform is die van den 
Baljuw. 

Deze vertoont overeenkomst met de baljuwsuniform, die nog 
in het Goudsche Stedelijk Museum .aanwezig is. 

Mr. Metelerkamp bezat onder Bodegraven, aan den weg naar 
Nieuwerbrug, een buitenplaats "Knodsenburg". 

Daar, in die rustige landelijke omgeving heeft hij ongetwijfeld 
dikwijls nieuwe kracht gezocht voor zijn zwaar en zorgvol leven. 

Het gedeeltelijk verguld ijzeren inrijhek is een groot en prachtig 
product van kunst-smeedwerk. 

Twee oude kanonnen beschermen met vreedzame bedoeling het 
hek voor beschadigingen bij het in- en ,uitrijden. · 

Een mooie door hoornen omgeven toegangsweg leidt naar .. het 
huis, dat tegenwoordig als boerderij gebruikt wordt. 

Over een dubbel, tamelijk hoog bordes komt men · in een fraaie, 
in Rococo·stijl gestukadoorde hal, met aan het eind een trap naar 
het sousterrain en een naar de bovenverdieping. · 

Verder geeft de hal aan beide zijden toegang naar een kamer, 
een groote en een iets kleiner. 

De groote kamer is voorzien van een oude marmeren schoor
steen, waarboven een fraaie allegorische voorste!Hng van den 
oogst. Een deur in deze kamer geeft toegang tot een geheim 
gemak. 

In het souterrain vindt men behalve de keuken een groote kamer, 
wier muren en zoldering geheel met witte en gedeeltelijk van 

· bijbelsche voorstellingen voorziene tegels is bekleed. 
Verder ziet men in de kamer van het souterrain, heel eigen

aardig, een halve bedstede uitgebouwd, !Waarvan de andere helft 
in de aangrenzende gang uitsteekt. 

Het nog in goeden staat zijnde huis geeft een getrouw beeld 
van de eigenaardige bouwtrant onzer voorouders. 

P. D. MUYLWIJK 
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