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Een van de meest opvallende voorwerpen in het 
Museum Gouda is de 18e-eeuwse buffetkast van 
de St. Joris Schutterij. Deze staat prominent op-
gesteld in het zogenaamde ‘Ruim’, omringd door 
de groepsportretten van dezelfde schutterij. Deze 
bijdrage geeft een gedetailleerde beschrijving van 
dit bijzondere meubel en duidt de herkomst en het 
oorspronkelijke gebruik. De kast wordt in de con-
text van andere 18e-eeuwse, functioneel vergelijk-
bare meubelen en vaste betimmeringen geplaatst. 
Aan de orde komt ook de vraag in hoeverre de 
huidige kast zijn oorspronkelijke vorm en uiterlijk 
heeft behouden. Dit levert een aantal verrassende 
gegevens op die onderstrepen hoe uniek deze buf-
fetkast is. Het bleek zelfs mogelijk een belangrijk 
ontbrekend onderdeel van de kast op te sporen en 
terug te brengen naar Gouda. 

De kast is bij het Museum Gouda geregistreerd onder inventa-
risnummer 15546 en is in totaal ongeveer 271 cm hoog, 95 cm 
breed en voor wat betreft de binnenkant 34 cm diep.1 Het meu-

De glazen kast van de Goudse Schutters

Geert Post

Glazen kast afkomstig van de Goudse schutterij in 
 Museum Gouda (foto Tom Haartsen)

1. Catalogus van het Stedelijk Museum te Gouda, Gouda 1885, nr.233.  Modern in-
ventarisnummer 15546. Schriftelijke mededeling Julia Zwijnenburg, Museum 
Gouda, 6 februari 2019. Ik heb op 13 februari 2019 de kans gehad de kast nader 
technisch te onderzoeken, waarvoor mijn dank uitgaat naar het personeel van 
het Museum Gouda en Julia Zwijnenburg in het bijzonder.
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bel is opgebouwd uit drie onderdelen: als basement 
dient een lage voet voorzien van snijwerk in Lodewijk 
xiv-stijl. Hierop steunen twee gesneden, met wijntros-
sen omringde putti, die functioneren als kariatiden en 
de daadwerkelijke kast dragen. Het kastdeel bestaat uit 
één geheel dat is bekroond met een gesneden kroon-
lijst, waarop consoles zijn geplaatst. De middelste kuif 
draagt het jaartal 1738, ongetwijfeld verwijzend naar het 
jaar van vervaardiging. Het interieur van de kast bestaat 
uit een holle, halfronde aftimmering die de achterwand 
vormt en middels twee gesneden planken is opgedeeld 
in drie compartimenten waarvan het onderste onversierd 
is. Het middelste compartiment heeft een geschilderde 
achterwand met het wapen van Gouda en het compar-
timent daarboven is beschilderd en bovendien versierd 
met een vijftal gesneden consoles. Het plafond van de 
kast is afgewerkt met snijwerk. Op het dak van de kast, 
achter een console, bevindt zich een ijzeren kram die 
dient tot verankering van het geheel aan de muur.

Herkomst en gebruik

Bij het museum staat de kast bekend als een buffet- of 
glazenkast die ooit in bezit was van de Goudse schutterij. 
Drinken, en vooral het toosten dat daarbij hoorde, was 
een belangrijk onderdeel van de sociale omgangsvormen 
in de vroegmoderne tijd. Tijdens de veelal ellenlange en 
copieuze regenten- en schuttersmaaltijden werd er uit-
gebreid op elkaar, de staat, de prins en de stad getoost, 
maar ook op abstracte zaken als vriendschap en eer.2

Zo ook bij de Goudse schutterij, waarvan zeker in de 
18e eeuw de officieren steevast tot de regentenklasse 
behoorden. Het belangrijkste voorwerp uit de verzame-
ling van de schutters is de nu nog bewaarde zilveren in-
stallatiekop.

Deze werd reeds in 1679 geschonken door een aantal 
schutters en werd gebruikt bij de benoeming van nieuwe 
leden van de schuttersraad.3 Daarnaast zijn er verschil-
lende voorbeelden bekend waarin officieren een gegra-
veerd glas schonken.4

Omstreeks het begin van de 18e eeuw was de glascol-
lectie van de schutterij blijkbaar dusdanig gegroeid dat 

er een behoefte was aan een speciale kast en deze kast is 
dus nu nog in het Museum Gouda te bewonderen. Uit de 
catalogus van het museum blijkt dat de kast inderdaad in 
1738 aan de schuttersraad geschonken werd door ‘kolo-
nel Mr. Gerard van Brandwijk, heer van Bleskengrave, de 
kapiteinen Jan de Kedts, Mr. Vincent van Eijck, Hendrik 
van Heuven en Mr. Willem Decker, heer van Urcem, en de 
luitenants Magnus Pluym, Jacobus Blom, Jan van Breda 
en Gerrit Boon’.5 Aan deze schenking waren wel enige 
voorwaarden verbonden: de krijgsraad verplichtte zich 

De Goudse installatiekop uit 1679 in Museum Gouda (foto Tom Haart-
sen)
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‘de Buffetkas altijd ordentelijk te moeten onderhouden, 
en de fouten die daaraan mogten komen, te repareeren.’ 
Ook moest een schutter die een glas brak zelf zorgen 
voor vervanging door een vergelijkbaar exemplaar.6

Bij een inventarisatie van de stadgoederen opgemaakt 
in 1772 werd de kast genoemd ‘Op de nieuwe krijgsraad-
kamer een Glaase Buffet met een hekje om ’t zelve’. 7 
Bijzonder is dat bekend is hoe de kast in de 18e-eeuwse 
situatie stond opgesteld in de Doelen aan de Lange Tien-
deweg. Het beschilderde kamerscherm van Simon Klap-
muts (1734-1780) uit ca. 1770 in Museum Gouda geeft 
hiervan een fraai beeld.

Het in de inventarisatie genoemde hekje herkennen 
we ook op de schildering van Klapmuts en de spijlen ge-
bruikten de schutters blijkbaar om daaraan hun hoeden 
te hangen. Hierbij moet worden aangetekend dat de be-
treffende zaal zoals die door Klapmuts is afgebeeld uit 
circa 1760 stamt. Het kamerscherm toont de kast dus 
niet in de ruimte waarvoor de kast oorspronkelijk werd 
gemaakt en de eerste twintig jaar van zijn bestaan door-
bracht, maar in de context waarin de kast vanaf ca. 1760 
was geplaatst.8 De wat grove kast zal ongetwijfeld be-
ter hebben geharmonieerd met het oude interieur, dat 
bij de grootscheepse verbouwing van de Doelen in 1760 
verloren ging.

Het ‘Glaase buffet’ zal met de opheffing van de schut-
terij zijn overgegaan op de gemeente die het op haar 
beurt weer heeft overgedragen aan het museum. 

2. Zie voor een beschrijving van het toosten in Gouda inzake de 
benoeming van de magistraat: J. Smit, Een regentendagboek uit de 
achttiende eeuw, Assen 1957, 177-79.
3. Catalogus van het Stedelijk Museum te Gouda, Gouda 1885, nr. 224.
4. Zie bijvoorbeeld Ibidem, nrs. 225-227.
5. Ibidem, nr. 223.
6. Interne gegevens Museum Gouda, vriendelijke communicatie J. 
Zwijnenburg op 26 april 2016.
7. samh, Collectie Kemper (ac 96), inventarisnummer 148, online 
raadpleegbaar: http://goudaopschrift.nl/index.php/bronnen/hand-
schriften/stadsbeschrijvingen/monografieen/inventaris. Folio 52 
recto (pagina 105 onlinedocument).
8. W.F. Denslagen, ‘Bijzondere gebouwen en hofjes’, in: W.F. Den-
slagen (red.), Gouda, Zeist/Zwolle 2001, 349.

Kamerscherm door 
Simon Klapmuts 
circa1770, Museum 
Gouda (foto Tom 
Haartsen)

< detail
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Buffetkasten

Uit de 18e eeuw kennen we talloze hoekkasten of 
hoekbuffetten, zoals ze ook wel worden genoemd, die 
voor privégebruik in woonhuizen dienden. Deze wijken 
echter sterk af van de hier besproken pronkkast. Bij deze 
hoekkasten gaat het vrijwel altijd om echte vrijstaande 
kabinetten van eikenhout, gefineerd met een luxe hout-
soort zoals wortelnotenhout, mahonie of padoek. 

Deze meubelen hadden van binnen vrijwel altijd ook 
een eenvoudige, utilitaire afwerking met uitsluitend 
planken. Een handvol zeer zeldzame buffetten had van 
binnen een versierde afwerking, maar dit zijn uitzonde-
ringen.9 De Goudse glazenkast had wel dezelfde functie 
als deze meubelen, te weten het bewaren van glaswerk, 
maar wijkt daar qua uiterlijk sterk vanaf. In plaats daar-
van doet de kast van de Goudse schutters wat betreft 
constructie en versiering veel meer denken aan de buf-
fetkasten die in een vaste wandbetimmering waren op-
genomen. 

In de 18e eeuw was het heel gebruikelijk om vóór een 
muur een betimmering aan te brengen om zo op een 
goedkope en efficiënte manier bergruimte te creëren. 
De kastenwand kon worden geaccentueerd door deze te 
schilderen en van snijwerk en panelen te voorzien, maar 
het was ook heel gangbaar om de wand juist onzichtbaar 
te maken door de wandbespanning en eventueel een 
lambrisering er overheen te laten lopen, aansluitend bij 
de overige wanden van de kamer. In de meer eenvoudige 
ruimtes, zoals slaapkamers, keukens en het kantoor, was 
de kastenwand vaak als zodanig herkenbaar, terwijl in de 
meer representatieve kamers de kastenwand was weg-
gewerkt.

Een bijzondere plaats was weggelegd voor de ge-
noemde ingebouwde buffetkasten die zich veelal in de 
eetkamer of in de grote zaal bevonden, waar ontvangs-
ten plaatsvonden en dus ook werd gedronken en ge-
geten. Waren de kastenwanden, zoals gezegd, vooral 
praktisch van aard, de ingebouwde buffetkast was juist 
bedoeld om te pronken en bevatte vaak de meest kost-
bare zilveren en glazen voorwerpen van het huis. De 
kasten hadden eenzelfde opbouw als een normale kas-

Een vrijstaande hoekkast circa 1740, 
Museum Gouda (foto Nico J. Boerboom)

Ontwerp twee varianten buffetkast 
met denkbeeldige inhoud  
(Rijksmuseum Amsterdam)

9. R. Baarssen, Rococo in Nederland, Zwolle 2001, 179-182 en 210-211.
10. Zie voor meer informatie over buffetkasten Jet Pijzel-Domisse, 
Het Nederlandse interieur in beeld 1600-1900, Zwolle 2001, 222.
11. Deze bevindt zich in de collectie van de auteur en is verworven 
uit dezelfde partij Goudse bouwmaterialen als hierna beschreven. 
12. J. Smit, ‘Woonhuizen’, in: W.F. Denslagen (red.), Gouda, Zeist/
Zwolle 2001, 294-296.
13. Over het beeldsnijwerk in Gouda in de 18e eeuw heeft auteur 
dezes een publicatie in voorbereiding waarin ook het snijwerk van 
beide kasten aan de orde zal komen. 

tenwand, maar waren dieper en bevatten in het midden 
vrijwel altijd een halfronde of ovalen nis. Vaak was het 
interieur voorzien van rijk snij- of stucwerk. De kast was 
doorgaans afsluitbaar en werd alleen bij gebruik van de 
kamer geopend. Het afsluiten kon middels openslaande 
deuren, maar meer gangbaar en praktisch was het ge-
bruik van een paneel dat men, net zoals bij een schuif-
raam, via katrollen boven de kast weg kon schuiven in 
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rococostijl met weer een naar boven schuivend paneel. 
Deze kast zal ongetwijfeld ooit een kamer van een van de 
rijkere panden van Gouda hebben gesierd.11  

De kast van Oosthaven 56 is in deze context belang-
rijk, omdat deze uit vrijwel hetzelfde jaar stamt als de 
kast van de schutters en nader onderzocht kan worden. 
Zoals we hebben gezien is de Goudse glazenkast in 1738 
gedateerd. Omstreeks deze periode werd Oosthaven 56 
ingrijpend verbouwd in een late Lodewijk XIV-stijl door 
Melchior Sebastiaan van den Kerckhoven (1691-1761) 
en zijn echtgenote Margaretha van Groenendijk (1693-
1770).12 De kast was tot voor kort voorzien van glasdeu-
ren die niet oorspronkelijk bleken, omdat bij onderzoek 
in de ruimte boven de kast de oorspronkelijke katrollen 
werden gevonden voor een (verdwenen) schuifpaneel. 
Het snijwerk in de halfronde nis accentueert de top van 
de kast. De huidige buitenlijst is een moderne recon-
structie, evenals de planken. Het snijwerk op het plafond 
van de kast lijkt verwant aan het snijwerk in de glazen-
kast van de schutterij en is mogelijk van dezelfde hand.13 

de wandbetimmering en het plafond. Bewaard gebleven 
ontwerpen van dergelijke kasten illustreren de rijkdom 
van een ingerichte kast.10 

Vaste buffetkasten in Gouda

Landelijk zijn er talloze van deze vaste buffetkasten be-
kend, maar in Gouda zijn er, voor zover tot nu toe be-
kend, slechts drie buffetten in situ bewaard gebleven. 
Geen van deze drie kasten is nog helemaal oorspronke-
lijk gebleven. De buffetten in Oosthaven 57 en West-
haven 62 stammen beide uit dezelfde tijd en zijn in het 

derde kwart van de 18e eeuw te dateren. 
Ze zijn beide afgewerkt met stucwerk en beschikten 

waarschijnlijk over een paneel ter afsluiting dat naar 
boven wegschoof. De kast in Oosthaven 57 is kleiner 
dan gebruikelijk, wat kan worden verklaard doordat dit 
buffet zich in de grote zaal bevindt in plaats van in de 
daadwerkelijke eetkamer. Uit dezelfde periode stamt 
een gedemonteerd front van een kleine buffetkast in 

Buffet Oosthaven 57 (foto Nico 
J.Boerboom)

Buffet Westhaven 62 (foto Nico J.Boerboom) Gedemonteerd front van een kleine buf-
fetkast in rococostijl (Stichting Monument 
& Materiaal, Groningen)

Kast Oosthaven 56 (foto Nico 
J.Boerboom)
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Het Ruim met de 
glazenkast in de 
jaren vijftig van 
de vorige eeuw, 
Museum Gouda 
(samh)

Oorspronkelijk uiterlijk

Nu de kast van de schutters in de context van vergelijkba-
re meubelen en betimmeringen is geplaatst, zal duidelijk 
zijn geworden dat de huidige afsluitende glasplaat niet 
oorspronkelijk kan zijn. Dat blijkt ook bij een vergelij-
king met de schildering van Klapmuts (zie afb. detail ka-
merscherm Simons Klapmuts). Ondanks de versimpelde 
weergave door Klapmuts zijn er verschillende verande-
ringen aan de kast aan te wijzen. Duidelijk is dat de voet 
vroeger verguld moet zijn geweest. Waarschijnlijk is dit 
met de in de museumcatalogus genoemde schilderbeurt 
van 1853 aangepast. Daarnaast waren er op de consoles 
en op het lijstwerk wapens aanwezig, ongetwijfeld van 
de officieren die de kast schonken. Deze zullen mogelijk 
zijn verdwenen tijdens de Franse tijd, toen al het private 
wapenvertoon werd verboden en wapenschilden veelal 
zijn verwijderd. De kleurstelling van de kast lijkt redelijk 
overeen te komen met het tegenwoordige uiterlijk. We 
zien echter ook dat de kast is afgesloten met een paneel, 
een systeem dat we dus kennen van de boven besproken 
ingetimmerde buffetkasten. De vraag rijst hoe dit paneel 
fungeerde en of de kast wel of niet werd geopend tijdens 
een normale schuttersmaaltijd, zoals afgebeeld door 
Klapmuts. 

Een foto uit de jaren vijftig van de vorige eeuw biedt 
uitkomst. Hier zien we de kast in de oorspronkelijke 
staat, met scharnierende klep en een dicht paneel dat 
naar boven weg kan schuiven. Bij onderzoek bleek dat 
er, net als bij veel andere buffetkasten, een systeem van 
de katrollen in de kast aanwezig was waardoor het pa-
neel makkelijk naar boven kan schuiven. De klep kan dan 
naar beneden worden geklapt om te dienen als platform 
voor de glazen. Waarschijnlijk besloot men niet lang na 
het nemen van deze foto de kast aan te passen voor ‘mo-
dern’ museumgebruik om er objecten in kunnen presen-
teren. Daartoe werden het paneel en de klep verwijderd 
en werd een glazen afdekplaat gemonteerd. Helaas werd 
de associatie van de verwijderde onderdelen met de gla-
zenkast in de loop der jaren vergeten en belandden pa-
neel en klep waarschijnlijk bij de bouwelementen die in 
het museum werden opgeslagen: schouwen, bovenlich-
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14. Schriftelijke mededeling van Julia Zwijnenburg, Museum Gou-
da 6 februari 2019.

ten en gedeelten van betimmeringen die bij sloop van 
oude panden belangrijk genoeg werden bevonden om te 
bewaren. In 2006 droeg het museum de bouwmateria-
len over aan de gemeente, waarna ze aan een omzwer-
ving begonnen. De vermiste oorspronkelijke klep van de 
Goudse schutterskast werd uiteindelijk teruggevonden 
bij een stichting in Groningen die zorgt draagt voor her-
plaatsing van historische bouwmaterialen in een pas-
sende omgeving. Het groot paneel lijkt geen onderdeel 
te zijn geweest van de overdracht, maar blijkt bij navraag 
ook niet meer in de collectie van het museum te zijn.14 
Mogelijkerwijs heeft het museum het in een eerder sta-
dium afgestaan voor ‘hergebruik’ in Gouda. 

Klep van de glazen kast van de Goudse schutterij (foto Nico J.Boerboom)

Conclusie

Met de buffetkast heeft het Museum Gouda een uniek 
meubel in zijn collectie, dat de aandacht van menig be-
zoeker trekt. Bovenstaande geeft enige achtergrond en 
context bij dit meubel dat een belangrijke rol heeft ge-
speeld in het 18e-eeuwse Gouda en waarvan varianten 
ook in Goudse woonhuizen zijn aangetroffen. Daarnaast 
is duidelijk geworden wat het oorspronkelijke uiterlijk 
van de kast is geweest en is ook de ontbrekende klep 
terug in Gouda. Hopelijk wordt het paneel alsnog terug-
gevonden. Zo niet, dan zou de foto uit de jaren vijftig 
kunnen dienen voor het maken van een getrouwe repro-
ductie.  


