
24

Ti
di

ng
e 

20
15

Niets geeft de sfeer van een bepaalde peri-
ode beter weer dan de krant. Zo ook die van 
het eerste jaar van de Bataafse Republiek. 
Men verwacht dan nog alle goeds van Fran-
se zijde en juicht het vertrek van stadhouder 
Willem V toe
Talrijk zijn de schimpscheuten hierover, niet 
alleen in boekvorm, maar er verschijnt over 
dit onderwerp zelfs een opera in twee bedrij-
ven en een kluchtspel. Naast allerlei poli-
tieke gebeurtenissen gaat het gewone leven 
door en krijgt men een indruk van wat onze 
voorouders aan het begin van de ‘Franse 
Tijd’ bezig hield.

De eerste Goudasche Courant

Op 11 oktober 1791 verleent de vroedschap van Gouda 
voor de tijd van zes jaar een vergunning voor het drukken 
en uitgeven van een Goudasche Courant, ingaande per 1 
januari 1792. De begunstigden zijn Matthijs Koon te Am-
sterdam en Hans Leemstra van Buma te Sneek. Het eerste 
nummer verschijnt al op 26 oktober 1791. Het tweezijdig 
bedrukte blad (circa 44 x 27 cm) verschijnt drie keer per 
week, en bevat nieuws uit binnen- en buitenland, de 
posities van schepen, advertenties, familieberichten et 
cetera. Verslagen van politieke ontwikkelingen in Euro-
pese steden en landen, ook die van krijgsverrichtingen 

Aanhouding van Wilhelmina van Pruisen in de Vlist op 28 juni 1787 
(www.absolutefacts.nl)

Meelezen in de Goudasche Courant van 1795
van serieuze berichten en bedenkelijke advertenties

Henny van Dolder – de Wit

aan het front, worden door ‘correspondenten’ per brief 
of via de ‘telegraph’ verzonden naar de redactie.

Van 1791 tot 1799 werkt Buma in Gouda onder de 
firma naam H.L. van Buma & Cie. Het bedrijf is gevestigd 
in de Dubbele Buurt bij de Haven. Van 1801 tot 1805 zet 
de boekhouder Nicolaas Brinkman de uitgave van de 
krant voort. Daarna is het 50 jaar wachten op een nieu-
we Goudsche Courant, zij het dat van 1805 tot 1856 het 
plaatselijke nieuwsblad Het Goudsch Kronijkske de leem-
te in de nieuwsvoorziening opvult. 

Onrust in stad en land

Bij het verschijnen van de eerste Goudasche Courant in 
1791 is er al langere tijd sprake van politieke beroering. 
De partijstrijd tussen prinsgezinden en patriotten wordt 
grimmiger en ingrijpende gebeurtenissen volgen elkaar 
in rap tempo op. Er ontstaat grote commotie bij de aan-
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Onthoofding van koningin Marie Antoinette op 16 oktober 1793 (histo-
rianet.nl)

25

aan om hemden in te zamelen. De opbrengst is 1.117 
hemden en 292 paar schoenen. Daarvan zijn er veel aan 
reparatie toe, zodat de schoenmakers overuren maken. 
Maar er is ook behoefte aan bedden, dekens, paarden 
en rijtuigen. Er volgen steeds nieuwe verordeningen en 
niets is meer als voorheen. Dat alles moet leiden tot Vrij-
heid, Gelijkheid en Broederschap.

De inhoud van de krant

In de kop van de krant staat fier: Het eerste jaar der 
Bataafse Vrijheid. We beginnen te lezen op een koude 
winterdag, 21 januari 1795, want een kort bericht meldt: 
‘Geen postschuit gevaren door ’t ijs, de wind oost’. Nu 
het jaar nog maar enkele weken oud is worden de lezers 
aangespoord om een nieuwe almanak te kopen.1 Naast 
de reguliere uitgave is er voor ’t jaar 1795 ook een alma-
nak voor vrouwen ‘met keurige kunstplaatjes en welge-
lijkende Pourtraitjes versierd’. Ook aan tienermeisjes uit 
die tijd is gedacht: hun almanak bevat 7 afbeeldingen, 
waaronder één met de onthoofding van de Franse konin-
gin Marie Antoinette (!). Voorts bevat de inhoud: Goede 
Raad aan Meisjes, Grafschrift voor een Rijkaard, Brieven 
ten bewijze dat Vrouwen boven de Mannen in geleerd-
heid kunnen uitmunten, Aan een ongetrouw minnaar, 
Het verliefde meisje (een gezang) enz.

  
27 februari: Het is jammer dat er in advertenties zelden 
een adres wordt genoemd: ‘Te koop een florissante bak-
kerij op ’t best der stad Gouda, waarin ’s jaars 40 last ( 1 
last = 28 zakken) tarwe en 2 last rogge wordt gebakken 
en verkocht’. Er hoort ook nog een pakhuis bij.

 
16 maart: Het is niet duidelijk of de volgende adverten-
tie ironisch is bedoeld, latere aanprijzingen doen dit ver-
moeden: ‘Naauwkeurig verslag van de zo onverwachte 
als roemrijke en tegelijk eerste zeetogt van Nederlands 
dappere admiraal-generaal Prins Willem de Vijfde, be-
nevens deszelfs luisterrijke aankomst in London; een 
stuk van het hoogste aanbelang voor de aanhangers van 
den dierbaaren Willem den Pinkenier, als waarin wij kun-
nen zien, wat die Vader des Vaderlands voor het heil van 

houding van prinses Wilhelmina van Pruisen, echtgenote 
van stadhouder Willem V op 28 juni 1787 bij de Goejan-
verwellesluis. Het gevolg is dat op 13 september1787 een 
leger van 25.000 Pruisische soldaten de grens overtrekt. 
In Gouda plundert het volk de huizen van vooraanstaan-
de patriotten. Een wetsverzetting in 1788, op last van 
stadhouder Willem V, gaat ten koste van een deel van de 
regentenstand. Frankrijk is in de ban van de Revolutie en 
op 21 januari 1793 valt het hoofd van koning Lodewijk XVI 
onder de guillotine, zijn vrouw Marie Antoinette onder-
gaat hetzelfde lot op 16 oktober van dat jaar, na een wei-
nig menswaardige gevangenschap. Twee jaar later vallen 
de Fransen ons land binnen, dat betekent het einde van 
de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. In 1795 
wordt de Bataafse Republiek uitgeroepen.

Nadat Gouda op 26 januari 1795 door troepen van de 
Franse bevelhebber Pichegru is bezet breekt er voor de 
bevolking een moeilijke periode aan. De schutterij, voor 
het merendeel bestaande uit oranjegezinden wordt op-
geheven, de Oranjesociëteit gaat op slot. Een regelrech-
te ramp is de inkwartiering van hordes slecht geklede 
Franse soldaten. Per advertentie spoort men de burgers 

1. In veel plaatsen werden al sinds de 16de eeuw almanakken uitge-
geven. De boekjes waren zeer populair en bevatten een schat aan 
gegevens.
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‘Nooit zal ’t gevoelig hart dees schoonen dag vergeten
Waarop de Vryheidsboom door ons hier wierd geplant
Wy hebben ons hierdoor van onzen pligt gekweeten
En wyden dit geschenk aan ’t lieve Vaderland
God geef dat deze Boom op deze plaats mag groeien
En dat ’t Bataavse Volk de vryheid lang geniet
Dat Weetenschap en Deugd, dat Handel weelig groeijen,
En Neêrland veylig zy voor rampen en verdriet!
Dat ons de Vryheidszon met heldre glans beschyne
En al de nevels voor onz’oogen doe verdwynen!
vreede, heil en broederschap!
Uit naam der provisionele Municipaliteit deezer plaats.

27 maart: Maar ook in de behoefte aan pillen en poe-
ders moet worden voorzien, de apotheker heeft een 
bediende nodig: ‘Een Apothekars-knecht, in de affairen 
bekwaam, en genegen zich te engageren adresseere zich 
by P.A. Gosenson, Stads Apothecar te Gouda’.

Familieberichten zijn dan nog zeldzaam, ook hier ont-
breekt het huisadres: ‘Heden morgen is myn Waarde 
Huisvrouw in de kraam bevallen van twee welgeschapen 
Dogters, die beide, benevens de Moeder na tydsomstan-
digheden wel-vaarende zyn, deze dient tot naricht van 
alle vrienden en bekenden, twyfele niet of zullen in deze 
voor myn gewenste blydschap wel willen deel nemen, 
verzoeke van Filicitatie-brieven verschoond te blijven. 
Amsterdam 24 maart 1795. Heil en Broederschap. Jan 
Kat’

De Conserff (zalf?) voor de Aambeyen. Door het ge-
bruiken van deze Concerf worden alle Aambeyen en Tak-
ken van dezelve, ’t zy de Lyder die in- of uitwendig bezit, 
weggenoomen. ’t Potje met het bericht kost 8 stuivers’.

 
30 maart: Hoewel het huidige pand op de hoek van de 
Karnemelksloot en de Zuidelijke Steinkade (Kaap de 
Goede Hoop) nog van een flinke omvang is, moet dat het 
middelpunt zijn geweest van een fraai landelijk complex: 
‘Jacobus van Munster, castelein te Gouda, presenteerd 
uit de hand te koop een florissante Herberg, genaamt De 
Caap de Bonne Esperance; is voorzien met een kolfbaan 
en biljard, ruime plaats met een geschilderde koepel 
en verscheide prieelen, goed gedestineerd om Volk te 

 Nederland niet al gedaan heeft.2 De prijs is een sesthalf 
(5½ stuiver), te bekomen by de Uitgeevers van de Cata-
logus van Kingsbergen en Van der Hoop alom’.

‘Willem Outvorst en zijn huisvrouw, ‘wonende in 
de Sak (Tuinstraat) te Gouda, vernomen hebbende 
het gerugt door eenige lieden verspreid, alsof zy zich 
aan de plundering, bij de voorgaande Omwenteling in 
den jaare 1787 mede hebben schuldig gemaakt, vin-
den hunnen Eer en goeden Naam daardoor zeer ge-
krenkt en bieden aan, hem die hun daar van over-
tuigen, eene praemie van twee Ducaaten beloning’. 
25 maart: In Haastrecht wordt onder muzikale begelei-
ding een Vrijheidsboom opgericht, bekroond door een 
‘Hoed der Vrijheid’ die op een kussen door twee meisjes 
wordt aangedragen. De Maire Van der Dussen houdt een 
toespraak die kenmerkend is voor de heersende eufori-
sche stemming: ‘Daar wy thans het heuglyk tydperk be-
leeven, dat wy, dat Hollands Gemeenebest, van het ge-
weld en overheersching verlost zyn; dat het bygeloof, het 
Bolwerk waar agter zich de snoode heersch- en belang-
zuchtig Aristrocatie, dat helsche monster, ’t welk zich 
vereenigd met de geveinsdheid, gedekt door den mantel 
van Godsdienst, het menschdom zo veele eeuwen ge-
folterd en onderdrukt heeft, zich veilig konde verschui-
len, ten eenenmaal is kragteloos geworden, en dat de 
zogenaamde Vertegenwoordigers van het Platte land, de 
adellyke Ridderschap, die onze toevertrouwde belangen 
zo lang met voeten getreden hebben, en onze schatten, 
het zweet en bloed van den yveren Burger verspild en 
ontroofd hebben, te gelyk met derzelver hoofd en steun, 
den Landverdervenden Stadhouder en het Stadhouder-
schap vernietigd zyn, ja daar wy (door den broederlyken 
bystand der edelmoedige Franschen, wier naam altoos 
by den vryheidlievende Nederlander in zegening zal ge-
dagt worden) tot een vry en onafhankelijk Volk geworden 
zyn, zo dient deze tegenwoordige plegtichheid waardige 
Medeburgers en Landgenooten om onze vreugd, blyd-
schap en dankbaarheid aan den dag te leggen…die wy de 
edelmoedige Franschen verschuldigd zyn’. De toespraak 
wordt besloten met het volgende gedicht:
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Vertrek van stadhouder Willem V uit Scheveningen op 18 januari 1795 
www.scheveningen1813-2013.nl)

afgebroken kiezen of tanden uit, met een diergelyke ha-
bilité (gemak) dat die ‘t zien, zo wel als die ’t ondervin-
den, er verwonderd van zyn. Zet valsche tanden in als 
natuurlyk, maakt de zwartste tanden in weinig tyd zo wit 
als yvoir en meer andere nuttige operatien aan de tanden 
van kinderen, alles zonder pyn’.

4 mei: Wanneer het stadsbestuur op reis gaat, ge-
buikt zij vanouds het stadsjacht, dat van alle gemakken 
is voorzien. In 1767 verkeert het in een slechte staat, de 
burgemeesters krijgen van de vroedschap toestemming 
om een nieuw schip te laten maken. Het oude wordt 
te koop aangeboden: ‘Uit de hand te koop om direct 
aanvaard te kunnen worden, het Groote Stads-Jacht te 
Gouda, ’t welk extra fraay, hegt en sterk is gebouwd en 
voorzien van een kopere huid. Zijnde lang over steven 
52 voet en 7 duim, de wydte buitenwerks 9 voet en 5 
duim, waar onder de combuis begrepen is, lang 7 voet 
en 7 duim en zulks met alle deszelfs toebehooren, niets 
uitgezonderd’. 

Item het Kleine Stads-Jacht, ’t welk meede zeer pro-
per is betimmerd, zynde laag oversteven 29 voet en 7 
duim, wydte buitenwerks 6 voet en 7 duim, de lengte 
van de Tent 10 voet en 4 duim, insgelyks met deszelfs 
toebehooren. Informatie by de Toeziender van de Fabri-
cage, den burger Art Teunisse Blanken te Gouda’. 

8 mei: ‘Tot gemak voor alle Vrouwen en tot onderricht 
voor alle keukenmeiden of wel van zodanige meisjes, die 
eerst voor keukenmeid zyn gaan woonen [dienen]; niet 
minder van alle zulke Burger-Dochters, als zich in hun 
ouderlyk huishouden opleiden willen, om ten eenigen 
tyde hun eigen huisgezin met kundigheid waar te ne-
men, wordt thands uitgegeeven: De Volmaakte Holland-
sche Keukenmeid of Volledig Burgerlyk Kookboek, leerende 
alles, wat by mooglykheid in eene ordentelyke keuken 
kan voorvallen, ’t zy van braaden, kooken, stooven, bak-
ken enz. enz.; ook voor Roomsch gezinden op Vastenda-
gen enz. In III deeltjens, voor 34 stuivers te Amsterdam 
by Holtrop en verder alom’.

27 mei: Burger Bleuland is bezorgd dat hij het kostbare 
geschenk dat hij heeft ontvangen moet afstaan voor om-
smelting: ‘Request van Cornelis Bleuland te Gouda dat 
hy, tot een blijk van gunst, van burgemeesteren der stad 

zetten [gasten te ontvangen]. Verders verscheide Ro-
jaale vertrekken zo boven als beneden, en binnen korte 
jaare nog geheel verniewt; alles zeer tot gemak geschikt 
voor een Herberg. Te bevraage by den eigenaar. Zeg het 
voort’. 

Van enigszins bedenkelijk allooi is de volgende aan-
bieding: ‘Loop, loop, voor 6 stuivers te koop: het Olyk 
Zakboekje à la Figaro. Alle koddige snakerijen, als twee 
galante zusters, Worst-etende Pieternel, onnozele Zul, 
Snoek in de Broek, Klaas Slappegat, en een meenigte van 
dien aard. Nog zeer weinige à 2 stuivers. De geheimen 
van Venus en Cupido of Zaraansche kaasjes, behelzende 
minnekozerijen der Oostindië-vaarders met Maleidsche 
vrouwen in een bevallige styl. Nog te bekomen à 2 stui-
vers’.
22 april: Voor wie kiespijn heeft gloort er die dag hoop: 
‘Heden en morgen den 22 en 23 April 1795 zal hier te 
spreeken of te ontbieden zyn de Tand- en Kiesmeester 
Simon Nathans van Amsterdam, by den burger Pieter de 
Visser, castelein in het Amsterdamse Veerhuis te Gouda. 
Gemelde Dentist neemt de holle, pynlyke afgerotte en 

2. Willem V vertrok in een zogenaamde pink, een zeilboot die door 
zeevissers aan de Noordzeekust werd gebruikt.
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laat is). ‘d Armen gratis. Bejaarde persoonen aan stuip-
achtige toevallen onderhevig, kunnen zig meede met 
vrugt er van bedienen. Bij de boekhandel verkrijgbaar’.

De behandeling van een ‘tand- en kiesmeester’ trok altijd de nodige  be-
langstelling (catawiki.nl)

15 juni: ‘Volgens tyding van Parys, door de Telegraphe 
overgebracht, werd de overgaaf van Luxemburg gecon-
firmeerd, alsmede dat overleden is, de zogenaamde 
Dauphin van Frankrijk, zoon van Louis Capet [Lodewijk 
xvi].

17 juni: Nu zich geen kopers hebben aangemeld, wor-
den het Stads- en Kleine Jacht geveild in logement het 
Harthuis aan de Markt. Het kleine Stadsjacht brengt 202 
gulden op.

22 juni: ‘Verslag aangaande de opening van het lig-

3. ds. J.A. Smit.kwam in 1777 van Breukelen naar Gouda.
4. ds. J.W. Bussingh, kwam in 1793 van Gorinchem naar Gouda, hij 
werd in 1810 weer in zijn ambt hersteld en ging in 1824 met eme-
ritaat.
5. ds. D.J. Metske, kwam in 1767 van Heinenoord naar Gouda.

in 1792 bekomen hadt een zilveren broodmand, met het 
stadswapen en inscriptie, verzoekt dat deze vergade-
ring gelieve te decreteren [verordenen] dat de gemelde 
broodmand is begrepen onder de uitzonderingen by de 
publicatie tot het opbrengen van het ongemunt goud en 
zilver bepaald. Aan het Hof van Advies’.

Het vertrek van de Stadhouder wordt een toenemende 
bron van volksvermaak: ‘De vlugt van Willem den Vijf-
den, of de zegepraal der Bataafsche Vryheid. Klugtige 
Opera in twee bedrijven door den burger Gerrit Paape. 
Prijs: 6 stuivers.

1 juni: ‘Op 31 mei ontvangt men het bericht dat in 
Parijs het Tractaat van Alliantie, opgericht tusschen de 
Franse en Bataafse Republiek is geratificeerd: ‘De Mu-
nicipaliteit besluit van dit heugelijke evenement, ’t welk 
elk weldenkend Vaderlander reikhalzend heeft tegemoet 
gezien, niet alleen der goede Burgerij en ingezetenen 
dezer stede, maar ook den landman en rondom liggende 

dorpsbewooneren te moeten kennisgeven, 
de eerstgenoemde by klokkengeklep van 
het Huis der Gemeente, door middel van 
voorlezing der ontvangene tyding en aan 
den laatstgenoemden by enige salvo’s uit 
het geschut’. Twee dagen lang heerst er 
een vrolijke stemming in de stad: ‘Deze 
dag is wijders onder allerhande vreugdebe-
drijven geëindigd en ’s avonds vermaakte 
men zich by het Sociëteitskoffiehuis en 
St.-Jorisdoelen met een vrolyke dans, die 
tot in de ochtend voortduurde’.

12 juni: Eén middel dat zowel de ge-
zondheid van zuigelingen als van bejaar-
den ten goede komt: ‘Bericht voor ’t alge-
meen welzijn. Aan alle ouders die omtrent 
’t lot hunner pasgeboorne zuigelingen niet 
onverschillig zyn, wordt een zeker en wel 

beproefd middel aangeboden, bestaand in Jobs Traanen, 
ter secure voorkoming van wederhouding der anderszins 
veelal doodelijke kinderstuipjes. Tevens geschikt om zo 
voor als by de verschyning der tandjes en kiesjes… (dus 
diend men zig voor-uit van ’t zelve te voorzien eer het te 

Dansen rond de vrijheidsboom 
(www.geheugenvannederland.nl)
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chaam van den zoon des overleedenen Louis Capet. In 
den Toren van den tempel, den 21 Praireal (12 juni), 3de 
jaar der onverdeelbare Fransche Republicq, des mor-
gens 12 uren’. Er volgt een gedetailleerd verslag van het 
onderzoek van de in het lichaam en het hoofd van de 
kroonprins aanwezige organen. Bij de autopsie zijn twee 
oppermeesters van gasthuizen en enkele hoogleraren in 
de geneeskunde aanwezig.

’s Avonds om 9 uur is het dood lichaam van den zoon 
van Louis xvi in een houte doodkist liggende op het St. 
Margaretha kerkhof in de straat der Faubourg St. Antoi-
ne ter aarde besteld, geëscorteerd door Detachementen 
Infanterie. Ook zegt men dat de Zuster des overleedenen 
[Marie Therèse hvd] zich zeer onpasselijk bevindt en het 
staat te duchten, dat zy spoedig haaren broeder in het 
graf zal volgen, byaldien men haar niet met allen spoed 
een gezonder lucht doet inademen. Men is eenpaarig 
van gedachten dat de Nationale Conventie dit ongeluk-
kige meisje, welker misdaad slechts daar in bestaat, dat 
zy uit een verachtelyk geslacht is voortgesproten, en 
welke in generlei opzicht kan gevaarlyk worden, in vry-
heid zal stellen’.

Er wordt in de Sint-Janskerk een dankdienst gehouden 
voor de gesloten Alliantie met koorzang en orgel. Bur-
ger Smit kiest als onderwerp voor zijn preek ‘De Heere 
regeert’.3 Tijdens zijn redevoering ontstaat er opschud-
ding, zodat de predikant zich niet meer verstaanbaar kan 
maken. Oorzaak is de ‘ergerlyke Bussingh’ die zich in de 
menigte bevindt.4 Op het geluid van een trommel rent 
de hij de kerk uit, waarbij velen hem volgen. De Muni-
cipaliteit besluit hierop om alle voorgangers van kerke-
lijke gemeenten de eed te laten afleggen, zoals door de 
Representanten van het Volk is bevolen. Men besluit om 
dominee Bussingh daar niet bij uit te nodigen, omdat hij 
‘op eene onwettige wyze alhier tot leraar is beroepen 
geworden en sints dien tyd, zo vóór als na de gelukkige 
Revolutie door zyn ergerlyk gedrag steeds getoond heeft 
een bestryder der tegenwoordige regeringsvorm te zyn…
met overlaating aan de municipaliteit om zoodanig tegen 
gemelden Bussingh te handelen, als men gewoon is met 
menschen die onwaardig zyn inwooning te genieten’. 

24 juni: ‘In ons voorig dagblad maakten wy gewag van 

’t ergerlyk gedrag van den predikant Bussingh en het by 
de Volksvergadering omtrent hem geresolveerde. Thans 
hebben wy het genoegen onze Leezeren te kunnen me-
dedelen, dat dezelve, nevens zynen Amptgenoot Mets-
ke, hedenmorgen door de Municipaliteit deezer stad, 
van zyn Leraars-Ampt ontzet, en eerstgemelde daaren-
boven gecondemneerd [veroordeeld] is om binnen den 
tyd van agt dagen deze stad en dezelve jurisdictie te 
moeten verlaaten’.5 

8 juli: ‘Het Gezelschap van geleerde mannen’ heeft 
een middel uitgevonden om tanden en kiezen by kinde-
ren sneller te laten doorkomen: ‘zynde drie gemaakte 
kraalen aan een groene draad, die de kinderen worden 
om den hals gedaan, welk in het jaar 1789 is in ’t publicq 
gebracht. Als ook een middel om het Zog te vermeer-
deren en vloeibaarder te doen zyn, door het draagen 
tusschen de Borsten der vrouwen een andere daartoe 
gemaakte Kraal. Het is ook gelukt te vinden een uitwen-
dig middel tegen wormen, 
zynde een plaatje om te 
dragen op den Navel van 
den Buik, waardoor niet 
alleen de wormen worden 
gedood, maar ook de stoff 
waaruit die voortkomen, 
en de dikte van de buik 
verdund. De middelen zyn 
met een gedrukt bericht 
voor 1 gulden te bekomen, 
onder meer bij A. van der 
Ben te Gouda’

17 juli: Een blijde dag 
voor de weeskinderen van 
Gouda: ‘De door de muni-
cipaliteit dezer stad nieuw 
aangestelde regenten en 

Omslag van het populaire kook-
boek De Hollandse keukenmeid 
uit 1746, waarvan in 1752 al een 
derde druk verscheen (brabant-

collectie.blogspot.nl)
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regentessen van de Heilige Geest of Weeshuis, de kin-
deren willende doen deelen in de algemene vreugde van 
ons vry geworden vaderland, hebben op maandag 13 juli 
dezelve onthaald op eene vriendelijke maaltyd, en hun 
een vryen dag gegeven, om dezelve in gepaste uitspan-
ning en vrolykheid ter ere van de pas ontloken Vryheid 
en ’t nieuw aanvaarde Bestuur door te brengen. Terwyl 
regenten en regentessen, na alvoorens zelve de kinde-
ren over de maaltyd te hebben bediend, met elkanderen 
eene broederlyke maaltyd hebben gehouden, betaalende 
onderling alle de by gelegenheid van dit feest gemaakte 
onkosten uit hunnen privé-beurzen. Voor ’t aangaan van 
de maaltyd wierd door de kinderen op de plaats voor 
de Regentenkamer een Vryheidsboom geplant, door 
iemand onzer welmeenende medeburgers uit deszelfs 
tuin ten geschenke aan de kinderen gegeven, terwyl zy 
nog voorzien waren van alle ornamenten [versieringen] 
hun by ’t planten van de boom door de burgery present 
gedaan…Zulks heeft byna op gelyke wyze meede in het 
Armhuis plaats gehad’

Een fatsoenlyke, bedaarde, burger-weduwe, spreek-
ende goed Fransch en Nederduitsch, lidmaat van de Ge-
reformeerde Godsdienst, bied zich aan voor een gering 
loon tot gezelschap of tot waarneming van een burger-
huishouding, het zy in een dorp, buitenplaats of in een 
der Steeden, by een Dame, Heer of predikant. Als ook 
een burger-dogter die zig aanbied tot gezelschap by een 
Dame of tot oppassing van een à twee kleine kinderen. 
Nader informatie by den Burger H.L. van Buma, Couran-
tier en boekverkoper te Gouda’

24 juli: oproep van de kerkmeesters om de rouw- of 
grafborden uit de Sint-Janskerk op te halen (zie Tidinge 
32/1-2014). Alle wapens van koetsen et cetera moeten 
worden verwijderd en livreien van het personeel afge-
schaft.

27 juli: Elke stad, vertegenwoordigd in de Staten van 
Holland, bezit een - vaak riant - logement in Den Haag. 
Wanneer de vergaderingen enkele dagen duren brengen 
de afgevaardigden daar de nacht door, soms is er iets te 
vieren. Dat van Gouda stond aan het Lange Voorhout. 
Na de komst van de Fransen worden de afgevaardigden 
niet meer aangewezen door de magistraten, maar geko-

zen door het volk. Als gevolg daarvan wordt op 15 en 18 
september 1795 in Den Haag het ‘Logement van de Stad 
Gouda’ geveild; het bericht bevat een uitgebreide boe-
delbeschrijving.

Advertentie voor liefhebbers van dans en muziek: ‘ge-
duurende deze aanstaande Goudasche Kermis zal ten 
huize van Andries Janknegt, castelein in ‘De Toelast’ aan 
de Vischmarkt gehouden worden Groot Concert, vocaal 
en instrumentaal. Burgers en burgeressen welk plaisier 
hebben zullen daar by door een bekwaam dansmeester 
geassisteerd worden’. De entree is 11 stuivers per per-
soon, aanvang 27 juli ’s avonds om 10.00 uur. ‘N.B. Een 
ieder kan van allerlei ververschingen bediend worden. De 
Kolfbaan en de Plaats zal fraai geïllumineerd worden’

3 augustus: ‘Heden geschied de eerste Afkondiging 
van onze aanstaande Echt-Verbintenis. Gouda den 2 Au-
gustus. Simon van Paddenburg – Alida de Wit ’t eerste 
jaar der Bataafsche Vryheid’

21 augustus: ‘Voorheen onder ’t kruis [in het geheim] 
gedrukt, en word nu openlyk uitgegeven: Het leven van 
Willem den Vyfden, Bederver van zyn Vaderland: behel-
zende in xxiii hoofdstukken de volgende byzonderheden 
o.m.: Des Helds geboorte en jongelingschap – Moeder 
Anna sterft, en haar Zoon ontvangt de laatste lessen der 
stervende heerschzucht – De oefeningen van Willem den 
V in het heerschen, dansen, paardryden, soldaten plagen 
en drinken – Een reeks van knevelaryen en onderdruk-
kingen onder zyn bestuur – Zyne liefde voor Engeland 
in ’t nadeel van zyn Vaderland – Opzettelyke verwaar-
loozing van ’s lands Zeewezen – Byzondere huishoude-
lyke gevalletjes van Willem en zyn lieve echtgenoote – De 
Oranjetroon aan ’t waggelen in 1787 – Vreemde rovers 
door den dierbaren Oranjetelg ingeroepen (het Pruisi-
sche leger hvd) – Tirannick bestuur vóór en geduurende 
den oorlog met de Fransche Republicq – Oranje’s val, 
klaagliederen en zwanenzang. De prys van dit boek is f 
1,5 stuivers’

24 augustus: Het logement van de stad Gouda wordt 
opnieuw te koop aangeboden

7 september: ‘By C. van den Dries te Rotterdam is ge-
drukt en by W. Verblaauw te bekomen: Drie Leerredenen 
over Daniel 3 à 16 stuivers en Vyf Leerredenen over den 
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23 oktober: ‘Met de Duitsche Brieven wil men tyding 
bekomen hebben dat de Franschen op den 13den dezer, 
de Keizerlyken over den Main hebben teruggedreven, by 
welke gelegenheid een groot aantal der laatstgenoem-
den in den Main zouden verdronken zyn. Men rekende 
het getal der van wederzyden gesneuvelden en gebles-
seerden op ten minste 6000 man’. Deze schatting wordt 
later naar beneden bijgesteld.

26 oktober: ‘Heden morgen stierf myn Egtgenoot Jan 
de Koster, na eene ziekte van weinige dagen in den ou-
derdom van 58 jaren, 9 maanden en 19 dagen; volgens 
plicht geeve ik van dit voor my smertelyke Sterfgeval, 
door dezen thands gebruikelyken weg, aan allen ken-
nis, die den Overleedenen kenden, en zyne Vrienden 
waren, terwyl ik verzoek van brieven van Rouwbeklag 
verschoond te blyven. Gouda, den 25 October 1795. Jo-
hanna Daetman’

13 november: ‘De executeurs van den testamente 
van wylen Pieter van Loon, zyn van meeninge [plan] in 
’t openbaar binnen de stad Gouda, in de na te melden 
herberg, op donderdag den 26en November 1795, ’s na-
middags ten twee uuren te veilen en verkoopen: de zeer 

brief aan Philemon à 25 stuivers door J.R. Takens, predi-
kant te Delfshaven, doch thans beroepen te Gouda’

11 september: ‘By H.L. van Buma & Comp. en J. van 
Son te Gouda is gedrukt en alom te bekomen: Plechtige 
redevoering over de nuttigheid en noodzakelykheid van 
te zorgen voor eene goede opvoeding der kinderen van 
minvermogende Ouders, by een Vryheidsminnend Volk; 
uitgesprooken in ’t Choor der Groote of St. Janskerk te 
Gouda in eene algemeene Vergadering van milddadige 
Deelnemers en Deelnemeressen in het Fonds, waar uit 
kinderen van minvermogende ouders onderwezen wor-
den. Den 4 augustus 1795, het Eeerste Jaar der Bataafse 
Vryheid, door Jan Beesen, christen leraar aldaar en me-
de-lid van verscheidene Maatschappyen; benevens eni-
ge andere dichtstukken tot dit Feest betrekkelyk, door 
denzelven vervaardigd. In groot Ocatvo (ten voordele 
van het Fonds) gedrukt, de prys is 11 stuivers’

14 september: ‘Een burgeres, ongeveer 40 jaren oud, 
genegen zynde als keukenmoeder te ageeren [op te tre-
den], in het St. Catharina en Elisabeths Gasthuis binnen 
Gouda, gelieve zich aan te melden by de Regentessen 
van het gemelde Huis. Een burgeres, meede van de hier 
boven gemelde Ouderdom, zich willende verbinden tot 
Moeder in het Oude Vrouwenhuis, kan zich mede by 
voornoemde regentessen adresseeren’

28 september: ‘Alle diegene die iets te pretenderen 
heeft of verschuldigd is aan den Boedel van Johannes 
van der Klos, gewezen stadsdrukker te Gouda, gelieve 
zig op of aan te geven voor den laatsten October 1795 
ten sterfhuize by de executeur B. van der Klos en G. van 
Weelden’

‘De wonderlyke Minnekoozeryen van een Amsterdams 
Ligtmis, 2de druk, derde stukje, ieder à 11 stuivers; 
waarin een aantoning van alle Stille Huizen, en welke 
meisjes in die huizen komen; van onze Ligtmis hoe hy, 
dronken zynde zich by een juffrouw in ’t bed bevond; 
hoe hy het by Mie Mosterd vond; hoe hy in een Turfkist 
moest kruipen; hoe wonderlyk hy Trouwde enz. In de 
boekhandels verkrygbaar’

30 september: ‘Heden werd van eene dochter ver-
lost: de huisvrouw van Johannes Lentz. Het eerste jaar 
der Bataafse Vryheid. Gouda den 29 september 1795’

Links: Kroonprins Louis Charles overleed op 10-jarige leeftijd op 8 juni 
1795 in de Temple in Parijs. Portret door Alexander Kuchansky 1792 (Pa-
leis van Versailles)
Rechts: Ds. J.W Bussingh was van 1793 tot 1824 als predikant verbonden 
aan de Goudse Hervormde gemeente (Duizend jaar Gouda, een stads-
geschiedenis)
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bieren zullen worden uitgeslagen (geleverd), dan tegens 
contante betaling; en dat een ieder zal gehouden zyn te 
namptisieren [tot onderpand geven] voor een Ton twee 
guldens, voor een kinnetje [1 kinnetje is circa 39 liter] 
vyftien stuivers en voor een achtsten Vat tien stuivers, 
blyvende de Pryzen der bieren als voorheen’

Tenslotte

Het jaar 1795 loopt ten einde, er volgen nog twintig jaren 
onder Franse heerschappij. Van de euforie waarmee de 
Bataafse Republiek aanvankelijk werd verwelkomd is dan 
weinig meer over. Het duurt lang voor de gevolgen zoals 
armoede en slechte economische omstandigheden zijn 
overwonnen.

Literatuur:
R. van der Wal, ‘Sterke overheid en mondige burger’, in 
P. Abels e.a, (red), 1000 jaar Gouda. Een stadsgeschie-
denis, Hilversum 2002, pag. 556 e.v.
J.H.Kompagnie, ‘De weg, de waarheid en het leven’, in P. 
Abels e.a. (red) 1000 jaar Gouda. Een stadsgeschiedenis, 
Hilversum, 2002, pag. 651 e.v.
Theo de Jong, Geschiedenis van de Goudsche Courant – de 
krant van hier, deel I. Gouda, 2005

vermaarde en neeringryke Herberg, van ouds genaamd 
“Den Orange Boom”, staande en gelegen in ’t best van 
dezelve stad, op het Zeugstraat (nu nr. 94), bestaande 
in een hecht, sterk en doortimmerd Huis en Erf, voor-
zien van Diverse grote Boven- en Benedenvertrekken, 
open ruime Plaats en twee royaale overdekte Kolfbanen, 
waaronder een met een houten vloer, kunnende met 
den 1 Februari 1796 worden aanvaard. Nader informatie 
te bekomen by Hendrik Loeff en Art de Jong te Gouda 
vernoemd, als mede by den notaris en makelaar Pieter 
Daesdonk aldaar’

’Ouders of Voogden, genegen zynde een of twee jonge 
juffrouwen van de Protestantse Religie, by fatzoenlyke 
juffrouwen de Fransche Winkel-affairen en het Mutsen-
maken te laaten leren en in de kost te besteden, adres-
seeren zich in de Comptoir, Papier en Boekwinkel van 
Laurens van Hulst’

16 december: ‘Aangeboden: de Vrolyke Clubist of 
Almanach voor het jaar 1796, vervattende, behalve het 
geen in een complete Almanach behoort: het vertrekken 
der Posten, Schepen, Schuiten enz. Voorts heeft men 
6 plaatjes met derzelver uitlegging, alle in een Vrolyke 
en Satyrike styl geschreven. I: Afscheid van Willem V op 
Scheveningen; II: Vlugt van Willem de Vyfde met een vis-
serspink; III: Het planten der Vryheidsboom te Amster-
dam; IV: De Alliantie tusschen de Bataafse en Fransche 
Republieken; V: Het geeselen van enige Oproermakers, 
in ’t verbranden van Oranjelinten te Amsterdam en ten 
VI: Verkooping van carré-pruiken. Wyders vindt men in 
dezelve ‘Willem, of de laatste byeenkomst’- kluchtspel. 
Levensschets van Willem, eertyds erffstadhouder, dog 
nu gevlugten Pinkenier, waarin komieke snakeryen voor-
komen. Te bekomen in een blauw kartonnen bandje voor 
de geringe prys van 10 stuivers en voor liefhebbers die 
de plaatjes liever gecouleurd willen hebben 14 stuivers. 
Eenige verguld in kokertjes, als mede in Fransche of Ma-
roquine bandjes zyn de pryzen pro rato, doch zeer civiel. 
Binnen 8 dagen te bekomen’

28 december: Het blijkt nodig dat er voortaan sta-
tiegeld wordt geheven op biertonnen: ‘De bierbrou-
wers binnen de stad Gouda adverteeren by dezen, dat 
met den eersten January 1796 aanstaande, by hun geen 

Illustratie uit de Vrolijke Clubist, almanak voor het jaar 1796. Het ver-
trek van Willem V bleef de gemoederen bezig houden 


