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VERDWENEN WAPENBORDEN
K E E S VAN HATTEM & B E R T

BLOMMERS

Het is koud, vreselijk koud. De rivieren zitten dicht. Het is 12 januari 1795,
tussen één en twee uur. De eerste troepen van het revolutionaire Franse leger
trekken zonder slag of stoot de stad binnen. Door de Zandpoort komen ze,
terwijl in galop de laatste posten van de Engelse achterhoede de stad verlaten.
Wordt in hetzelfde tempo nu ook de oude, nog door de graaf benoemde
stadsregering vervangen door een bestuur dat door de burgers gekozen is?
'Vrijheid, Gelijkheid en Broederschap' is immers de leus!
Nee, het duurde nog wel even voordat een kleine groep burgers genoeg moed
verzameld had om de 'regenten' opzij te schuiven, en de weg vrij te maken
naar een bestuur van 'burgers'.
Ook de Franse troepen lieten de oude regering aanvankelijk ongemoeid. Er
moest een Vrijheidsboom geplant zijn, voordat de burgers echt moed kregen.
Treffend is de omschrijving die de Culemborgse patriot dr. Everard van Driel
hiervan gaf: uit het groepje mensen dat het initiatief had genomen om de
boom te planten,
"ontsproot eene sociëteit, uit de sociëteit een omwentelings-genootschap,
uit het
omwentelingsgenootschap
de verandering der oude regeringskamer en in eene nieuwe
municipaliteit'}
De Vrijheidsboom plantte men op de Markt, op 26 januari; de afzetting van
het oude stadsbestuur 'uit naam van de weldenkende en patriotsche burgers deezer
stad' volgde ruim twee weken later, op 12 februari. De macht was nu aan de
'provisionele representanten'. De verkiezing van 'een vaste municipaliteit' vond op
30 juli plaats. De stemgerechtigde burgers kwamen er die dag 'te XII uuren in
de groote of St. Barbarakerk' voor bijeen. Zij kozen tien leden en een 'maire'.
Dat was de openbare aanklager. Vroeger was dit de schout geweest.
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HET DECREET
De meeste leden van het nieuwe burgerlijke bestuur hadden voor 1795 nog
niet veel van de bestuurlijke kaas gegeten. We laten ze eerst maar eens twee
jaartjes ervaring opdoen. Op de vergadering van 31 maart 1797 komen we
ze weer tegen. Ze zijn bijna allen aanwezig:
de voorzitter bij tourbeurt, Johannes Hakkert; hij is leerlooier van beroep; Jan
Hendrik Jacquier, proefmeester op de geweerfabriek; rector Everard van Driel;
Anthony van Munster, een kastelijn; bakker Dirk Rademaker; Gijsbert van der
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Interieur van de Mariakerk
18e eeuw.

te Utrecht,

Leeuw, een wolkammer ; bierbrouwer Jan Mom; jan Gerrit Kramer,
en Bastiaan van Kleeff, de beide
laatsten kooplieden. Uiteraard is ook
de secretaris, Hendrik
Jan
van
Haeften, present. Alleen de kleermaker Jan van Brenkel is er deze keer
niet bij.
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Er is een volle agenda; we pikken er
alleen het zevende punt uit. Er werd
een decreet besproken dat de
Nationale Vergadering op 23 maart
had
aangenomen
over
het
verwijderen van de uiterlijke kentekenen der adel. De adel was immers
afgeschaft; alle burgers waren gelijk en dan pastte er geen uiterlijke
onderscheidingstekenen meer. Al eerder, in augustus 1796, was er zo'n
decreet uitgevaardigd, maar nu zat er een brief bij met de opdracht de zaak
met voortvarendheid aan te pakken. Daarom werd er nu een commissie
benoemd "tot het inspecteren der Poorten en Publieke Gebouwen ten einde op de
best mogelijke wijze de Wapens der voormalige Graven van Culenborg te doen
amoveren alsmede tot de nodige ordre te stellen bij het afnemen der Familiewapens
van de Kerkmuren alhier." Tot leden van die commissie werden de 'burgers'
Kramer en Rademaker benoemd. W e zijn ze hierboven al tegengekomen.
Het was de bedoeling de wapenborden met spoed van de muren te halen het was tenslotte al het derde jaar van de "Bataafsche Vrijheid" -, en ze op een
daartoe geschikte plaats op te slaan. De kerk was zo'n plaats. De eigenaren
zouden door een advertentie in de 'Rheinlandsche' en 'Haarlemsche
Couranten'
op de hoogte worden gesteld dat zij hun borden binnen een maand op
moesten halen. Tegen betaling van drie gulden per stuk; dat wel! Wat
overbleef, zou later publiekelijk worden verkocht.
MEMORIEBORDEN
Waar ging het nu eigenlijk om? In oude tijden werden in de rouwstoet van
adellijke personen wel zwarte vlaggen meegedragen. Ze waren beschilderd
met de familiewapens. Na de begrafenis werden ze opgehangen in de kerk
waar ze na enige tijd vergingen. Men is ze geleidelijk gaan vervangen door
houten rouw-, familie- of wapenborden. Deze hielden de herinnering aan de

overledenen levend. Ze werden dan ook wel memorieborden genoemd.
Het ophangen van rouwborden, met familiewapens en tekst, aan de muren
en pilaren van kerken werd zoetjesaan gebruikelijk. Er waren kleine
ruitvormige borden, die bij de begrafenis werden meegedragen, maar er
waren ook borden van groter formaat.
Na de Revolutie werd de gelijkheidsleus in Frankrijk fervent nagestreefd en
menig adellijk persoon verloor er zoal niet zijn hoofd, dan toch wel zijn bezit,
titel en alle uiterlijke tekenen van zijn adeldom. Een bevriend en bevrijd land
als de Bataafsche Republiek kon bij deze gelijkschaverij natuurlijk niet
achterblijven.
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Ook in de Barbarakerk hebben vele rouwborden gehangen. Hoeveel dat er in
1797 waren? Dat weten we eigenlijk niet. Er is wel een aanwijzing. Het
gelukkige toeval wil dat een zekere baron M.L. Hangest d'Yvoy, heer van
Mijdrecht, ruim tien jaar eerder een aftekening heeft gemaakt van de
wapenborden die in de Barbarakerk hingen. We mogen aannemen dat er
sinds 1786, toen hij zijn werk deed, niet veel in de kerk veranderd zal zijn.
Welnu, de tekeningen van d'Yvoy tonen ons 61 wapenborden. Of dat ook alle
wapenborden waren die in de kerk hingen, is niet bekend. Waarschijnlijk
waren het er een paar meer. Een 25-tal van de afgebeelde borden was niet
voorzien van een naam. Toch valt dikwijls de gememoreerde wel te achterhalen. Daarbij kunnen ons de doorgaans wèl aangegeven overlijdensdatum
en het familiewapen helpen. Vaak waren ook de kwartierlijke wapens, dus die
van de voorouders, op het rouwbord geschilderd. Het interieur van de kerk
moet aan het eind van de achttiende eeuw dus bepaald een bonte indruk
gemaakt hebben. Wie er een indruk van wil krijgen, moet maar eens de foto's
bekijken die er op het gemeentearchief van zijn. Zou het trouwens niet mooi
geweest zijn als er nu een aantal van die borden bewaard was gebleven?
Wat vertelt ons het handschrift d'Ivoy verder over de wapenborden in de
Barbarakerk? Wat direct opvalt is dat vrijwel alle rouwborden van na 1654
zijn. Dat zal ongetwijfeld samenhangen met de blikseminslag en de brand die
de kerk in dat jaar zwaar hebben beschadigd. Het wapenbord van burgemeester Johan van Lauwick was uit dat jaar. Hij overleed op 1 oktober 1654.
Op het bord stonden ook zijn vier kwartieren geschilderd. Ouder zijn alleen
de rouwborden van drost Johan van Plettenburg (1651) en zijn vrouw
Sandrina Ingenhaef (1640) alsook een rouwbord voor een vrouw, uit 1646.
Hebben zij als enige de brand overleefd?
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Niet iedereen liet na zijn dood een rouwbord in de kerk hangen. We vinden
vooral de regentenfamilies, leden van de families Hoevenaer, Van Diemen en
Van Gaesbeeck bijvoorbeeld, en van de families Etling, Van Heins, Kloeckhof,
Nedermeijer en Bosch. Het zijn de burgemeesters, de raadsheren, de hoge
ambtenaren - zoals drosten, schouten en rentmeesters -, en hun echtgenotes.

Vaak hingen de memorieborden van man en vrouw naast
elkaar; vaak ook vermeldt een rouwbord de functie die de
overledene bij leven had, zoals het bord van Mr. Jodocus
van Gaesbeeck:
Den wel E. Heer en Mr. Jodocus van Gaesbeeck, Vryheer van
Tienhoven, Raad Ordinair van Haar Hoogheid Vorstinne van
Waldeck &c, Stadhouder der Leenen van de Grafelyke Huyse
Cuylenborg,
en soms meer:
Vrouwe Arietta Maria van Asbeck, in leeven huysvrouw van den
Wel Edele Gebore Heer Dominicus Namna van Hoytema, Schout
en Rechter der Stad en Graefschappe Cuylemburg
mitsgaders
Burgemeester der zeiven Stad, gestorven oud 60 Jaeren en bijna
10 Maanden, 25 Junij 1780.
De wapenborden van de regenten hebben vooral tegen de
zijmuren en tegen de muren in het kruis gehangen. In het koor van de kerk
hingen met name de rouwborden van de grafelijke familie. Het handschrift
d'Ivoy geeft afbeeldingen van de memorieborden van gravin Louisa Anna
(1714), haar vader graaf Georg Frederik (1692) en haar jong overleden broer
Carel Gustaaf (1678). Ze hadden geen verdere tekst.
OPREGTE HAARLEMSE COURANT
We keren nu terug naar de commissie. De 'burgers' Kramer en Rademaker
togen snel aan het werk. De kerkmeester van de Barbarakerk en de kerkeraad
van de lutherse kerk werden op de hoogte gebracht; aan de kosters werd
verboden nog nieuwe borden aan te nemen. Deurwaarder Van Limburgh
'publiceerde' het besluit - dat werd dan publiekelijk voorgelezen vanaf de pui
van het stadhuis - en zorgde ervoor dat het werd opgehangen. Ook werd een
advertentie geplaatst: in de 'Oprechte Dingsdagse Haarlemse Courant' van 4
april:
De Municipaliteit der Stad CULENBORG, doet by dezen allen en een iegelyk bekend
maken, dat ingevolge aanschryving by Decreet van de Nationale
Vergadering,
Representeer ende het Vólk van Nederland, in dato 23 Maart 1797, de
FAMILIE-WAAPENS van de Kerkmuuren binnen voorsz. Stad, zyn afgenomen, ten
einde de Eigenaars bekwaame gelegenheid tegeeven, hunnen Familie-Waapens binnen
den tyd van een maand terug te neemen; mits behoorlyke bewyzen van Eigendom
vertoonende, en betalende voor onkosten der afneeming van ieder Wapen drie Gulden;

zullende door voorn. Municipaliteit, na verloop van voorsz. tyd, alle de niet
afgehaalde Familie-Waapens ten profyten voor haare Publieke Armen verkogt worden.
Actum den 31 Maart, 1797,
Het derde Jaar der Bataafsche Vryheid

Ter Ordonnantie der Municipaliteit,
H.J. van Haeften, Secretaris

De tweede advertentie, in de Rheinlandsche
er geen geld meer voor?

Courant werd niet geplaatst. Was

OPGEHAALD
Wie kwamen er opdagen? Op de aangegeven dagen meldden zich acht
verschillende personen. Zij kwamen vaak meerdere rouwborden ophalen.
10 april

11 april
13 april
16 april
21 april

Mr. Hannibal Theodorus Bosch
Hendrik Albertus Kloeckhoff
Albertina Elisabeth Tepell
Coenraad Michiel Wijnen
Mr. Hans Heinrich Conrad von Rosenthal
de weduwe Van Buuren
Mr. Lubertus van Beusichem
Mr. Matthijs C.J. van Groin

vier stuks
zes stuks
twee stuks
drie stuks
acht stuks
een bord
een bord
drie stuks

Uit dit overzichtje weten we echter nog niet welke rouwborden zij precies
kwamen halen. Daarover informeert ons wel de rekening van stadssecretaris
Van Haeften, van de inkomsten en uitgaven 'wegens de afgenomen en
publiek verkochte wapenborden uit de St. Barbarakerk'.
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Uit de bijlagen bij de rekening blijkt dat van de volgende personen de
memorieborden werden opgehaald.
Door Mr. Hannibal Theodorus Bosch:
1. Mr. Nicolaas Bosch (1702)
2. Valentijn Nedermeijer (1737)
3. Mr. Balthasar Godard Nedermeijer (1775)
4. Philip Jacob Tepell (1744);
Door Hendrik Albertus Kloeckhoff:
5. Nicolaas van Heins (1781)
6. Nicolaas van Heins (1718)
7. desselfs huisvrouw (1714)
8. Nicolaas Balthasar Kloeckhoff (1757)
9. Anna Margaretha van Heins, wed. Hendrik Kloeckhoff (1766)
10. Balthasar Kloeckhoff (1708)

Interieur van de St. Bavokerk te Haarlem. Door V. van der Vinne, 1789. De kerk is overdadig
gedecoreerd
met rouwborden. De borden zijn gebeeldhouwd en voorzien van de wapenkwartieren van de overledenen.
De kleine borden (ruiten) placht men voor de begrafenisstoet uit te dragen, waarna zij in de kerk werden
opgehangen.

Door Arietta Elisabeth Tepell:
11. Willem Cornelis Tepell (1741)
12. Arietta Maria van Asbeeck (1780)
Door Coenraad Michiel Wijnen:
13. Charlotta de Pool, wed. Nic. van Heins (1728)
14. Anna Claudina van Heins, wed. de Prill
15. Mr. Hendrik Pieter Wijnen (1757)
Door Mr. Hans Heinrich Conrad von Rosenthal:
16. Everard Jordan van Groin (1728)
17. Mr. Johann Albert Ziegenhirt (1743)
18. Jan Walbeeck (1791)
19. Sara Maria Blom, wed. Forsten (1784)
20. Johanna van Goor (1740)
21. Mr. Jodocus van Gaesbeeck (1704)
22. Mr. Arnold Egbert de Jouwer (1750)
23. Mr. Salomon de Jouwer (1793)
Door de weduwe Van Buuren:
24. Mr. Arnoud de Goijer (1680)
Door Mr. Lubertus van Beusichem:
25. Helena Cornelia v.d Nijpoort (1761)
Door Mr. Matthijs Cornelis Johannes van Groin:
26. Georg Robbert van Groin (1748)
27. Jordaan Guesont (1673)
28. desselfs echtgenote (1692)
Veelal kwamen deze personen de rouwborden van hun eigen familie of
voorouders ophalen, soms handelden de 'ophalers' ook wel voor anderen. W e
komen nu ook meer te weten over het aantal rouwborden dat in de Barbarakerk heeft gehangen. In totaal werden 28 borden opgehaald, liefst 64
wapenborden werden er daarna verkocht. Aan de muren van de Barbarakerk
moeten in 1797 dus zeker 92 memorieborden hebben gehangen. Een indrukwekkend aantal. Was er in 1654 geen brand geweest, dan waren het er stellig
nog meer geweest.
VERKOOP
Uit een bij het stadsbestuur binnengekomen schrijven blijkt dat de
stadsomroeper had aankondigd dat op 16 juni 1797 de verkoping van de

overgebleven borden zou plaats vinden. De opbrengst zou ten profijte van de
'publieke armen' zijn.
De kerkmeester, ofwel de rentmeester van de Barbarakerk, was het daarmee
echter niet eens, want volgens hem waren de borden eigendom van de kerk.
Deze had dus ook recht op de opbrengst. Hij krijgt gelijk. Op 21 juni 1798
volgde uiteindelijk de afrekening.
Ontvangen was:
28 afgehaalde borden a 3 gulden
84.-.-verkochte borden
(zonder vermelding van aantal en namen)
58.-4.-8
142.-4.-8
Daartegen stond aan uitgaven:
afnemen der wapens (en hangijzers) door
H. Knuppels, meester timmerman
29.15.en Peter van Zanten
9.-7.-8
aan Joh Enschede en Zoonen
voor de advertentie in de
Haarlemse Courant
7.-4.—
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46.-6.-8
95.18.De opbrengst was dus 95 gulden en 18 stuivers. Voor ontvangst van dit
bedrag uit handen van secretaris Van Haeften tekende de kerkmeester,
Coenraad Michiel Wijnen. Hij was in 1782 aangesteld en was ook rentmeester
van de Armenpoth.
ANDERE KERKEN
Over het afnemen van de rouwborden uit de Sint Janskerk hebben wij geen
gegevens gevonden. Gezien de slechte staat waarin het gebouw verkeerde,
zullen ze al wel eerder zijn weggehaald, zo er ooit gehangen hebben. Al in
1795 was het kerkgebouw ontruimd en geschikt gemaakt voor de oefeningen
van de Burger-schutterij. De kerk is in 1820 verkocht en enkele jaren later
afgebroken.
In de Lutherse kerk hebben blijkbaar alleen twee wapenborden gehangen van
leden der grafelijke familie. In de zitting van de Nationale Vergadering van
20 april 1797 wordt er verslag van gedaan. Op 10 januari 1798 werden ze in
Den Haag aan de Saksische gezant overgedragen. Deze heeft ze daarop aan
de Huizen Waldeck en Saksen terugbezorgd.
8

Noten:
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Van Weel, p. 90.
OAC, inv.nr. 14, resolutiën van de municipaliteit.
OAC, inv.nr. 15, id.
Hij trouwt op 2 juni 1767 in de katholieke kerk met Antonia Hakkert, en wordt op 26 juli
1768 ingeschreven in het koopmansgilde.
Protestants kerkinterieur, p. 38.
Deze foto's zijn opgenomen in de handschriftenverzameling.
OAC, inv.nr. 650, rekening van de stadssecretaris H.J. van Haeften.
De Betuwe, p. 189.
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VOOR IEDERE KOST-DISCIPEL
ZEVEN GULDEN VAN DE STAD
BERT

BLOMMERS

Wie Culemborgs tegenwoordige scholenrijkdom ziet, heeft stellig moeite zich
de onderwijssituatie van een kleine twee eeuwen terug voor de geest te halen.
Nu: veertien lagere scholen - van openbare, protestants-christelijke en roomskatholieke snit -, en vier scholen voor voortgezet onderwijs. Culemborg telt
momenteel zo'n 24.000 inwoners. In 1809 lag dat duidelijk anders. De grote
groei - eerst in de negentiende eeuw door de industrialisatie, vanaf de jaren
'60 van onze eeuw door een snelle stadsuitleg - moest nog komen. De stad
had nog geen 4.300 ingezetenen. En hoe zat het toen met de scholen? Er
waren er meerdere. Wekt dat verbazing? Sommigen van u zullen weten dat
er in Culemborg een Latijnsche School is geweest. Er werd voortgezet
onderwijs gegeven door een rector en een conrector. Deze school heeft zijn
bestaan weten te rekken tot 1866. Er waren toen nauwelijks leerlingen meer.
Het schooltype had zich duidelijk overleefd.
ACHTER DE BARBARAKERK
En de Fransche School dan, zult u denken. Wat was dat voor school? Nu ben
ik waar ik wezen wil: bij de Stadsschool ofwel 'de Nederduitsche en Fransche
Stadsschool'. Niet dat het mijn bedoeling was daarover te schrijven! Eigenlijk
was ik op zoek naar een vermelding van het buurtje 'De Munt'. De beschrijver
van Culemborgs volksleven Otto de Beus maakte er ooit melding van in een
van zijn artikelen. De bewoners daarvan werden rond 1880 uit hun krotten
verdreven toen op de plaats van hun buurtje het pensionaat Mariakroon
gebouwd werd. We dienen het dus aan de oostzijde van de Ridderstraat te
zoeken. In het gemeentearchief daarom het primitieve 'kadaster-boek'
nageslagen dat al rond 1806 werd aangelegd. Wellicht had er een huis nog
een naam die aan de oude muntslag herinnerde. Helaas! Dat was niet het
geval.
Wel vond ik er verderop in de straat vermeld 'een huis en erve, zijnde het oude
schoolhuis'. Links ervan stond het huis van de conrector, d.w.z. die van de
Latijnsche School. Tot rond 1800 waren de beide scholen namelijk nog in
hetzelfde pand ondergebracht. De twee panden waren van de stad. Hier,
achter de Grote of Barbarakerk, moet vanaf de middeleeuwen dus school
gehouden zijn. Waar precies, durfde ik toen nog niet met stelligheid te
zeggen. Het kadasterboek geeft nog zes huizen tussen de school en het eerste
huis in het doodlopende gedeelte van de Ridderstraat dat oudtijds 'de
1

Papenhoek' werd genoemd. Inmiddels
weten we dat die oude stadsschool op
de plek stond waar we nu het pand
Ridderstraat 194 vinden. Op de oudste
kadastrale kaart het ook duidelijk:
'School'.
Vanaf 1806 vinden we de stadsschool
overigens vijf panden verderop in
dezelfde straat. De school ligt dan
tussen de woning van schoolmeester
Bastiaan Batenburg en 'een huis, tuin en
erve' dat toen al sinds onheugelijke
tijden in bezit van de katholieke kerk
was. D e stad had het pand aangekocht
van de weduwe van oud-schepen mr.
Johannes Ludovicus de Vos en met
die vermelding vinden we het ook in
het 'kadasterboek'. Voordat het als
school in gebruik genomen werd, is er
eerst nog verbouwd. Een contract van
14 juli 1806 tussen de stadsontvanger
Matthijs Rademaker ('cameraar' heette
toen
nog
zijn
functie) en
de
schoolmeester vertelt ons hoe die verhuizing in zijn werk ging. Batenburg
stond 'hei tegenwoordig schoolhuis' aan de stad af en kreeg daarvoor de
hutztnge met thoorn en boven en beneden thuin' terug. Voor het gebruik van 'dit
nieuwe schoolhuis' moest hij wel elk jaar 50 gulden betalen, als
tegemoetkoming in d e gemaakte kosten. Bij de verbouwing hoorde het
'overkluizen' van de openliggende stadsgoot en het 'zetten van vijf bedsteden op
de kamer boven de gang'. Daarvoor konden de bedsteden boven de oude school
gebruikt worden.
2

3

4

D E NIEUWE RICHTING TOEGEDAAN
Bastiaan Batenburg was rond 1790 aangesteld als stadsschoolmeester en
bovendien als voorzanger in de kerk, een gebruikelijke combinatie in die tijd.
Toen in 1795 de ' Bataafsche Vrijheid' aanbrak, was hij er vlot bij om de nieuwe
'volksrepresentanten' geluk te wensen. Als 'een opregt minnaar van Vrijheid en
Gelijkheid', als burger en als onderwijzer der jeugd hoopte hij zijn steentje te
kunnen bijdragen tot heil van zijn stadgenoten, tot bevordering van de
'behoorlijken eerbied en ondergeschiktheid' aan de wetten, gegrond op 'de regten
van den Mensch en Burger' en overeenkomend met de voorschriften van 'Deugd
en Gods-dienst'; èn tenslotte, tot bevestiging van 'de agting en 't vertrouwen' in
5
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de wettige vertegenwoordigers van zijn stad en vaderland. Een hele mond
vol, maar het is 'duidelijk: er waaide een andere wind, geïnspireerd door 'onze
brave Fransche Broeders' die Batenburg en de zijnen van het 'Stadhouderlijk Juckf
verlost hadden. We hebben er vorig jaar bij stil kunnen staan. Het was toen
immers precies twee eeuwen geleden.
Batenburg is zijn overtuiging trouw gebleven. De 'staat der scholen' opgemaakt
in 1809 - er zijn dan inmiddels al weer gematigder stadsbestuurders op het
kussen - leert ons hem kennen als 'een man die zeer de nieuwe wijze van leren en
onderwijzen bemind' en die op zijn school tracht in te voeren. Batenburg heeft
op zijn 'Nederduitsche en Fransche Stadsschool' twee 'onder-meesters'. Er zitten
80 scholieren op de school, 'zoo kost- als stadskinderen'. De meeste zijn
weliswaar stadskinderen, maar ook daarvan heeft hij er enkele in halve kost.
Voor elk kind dat Batenburg een jaar lang in de kost had, kreeg hij van de
stad zeven gulden. Onderwijs wordt gegeven in de 'Neder-duitsche en Fransche
talen; de algemeene en Vaderlandsche Historie en in de Geografie'. 'Alles in de beste
orde en in de bevattelijkste wijze', staat er bij. De boeken die gebruikt worden
zijn die van het Departement tot Nut van 't Algemeen - geen duidelijker blijk
van de verlichte geest des tijds! - en de hoogleraar Siegenbeck. Op de
stadsschool is zowel avond- als dagschool.
6

Op de oudste kadastrale kaart staan het oude en het nieuwe schoolgebouw
rechts van de "R.C. Pastorij",
aangegeven.

in de Ridderstraat,

links en

OPENBARE EN BIJZONDERE SCHOLEN
Er waren meerdere scholen, meldde ik reeds. Meer dus dan de stadsschool
en de Latijnsche school. Liefst vier openbare lagere scholen waren er in 1809
en één bijzondere school. De eerste openbare school was uiteraard de
'Nederduitsche en Fransche stadsschool'. Daarnaast was er een 'Luthersche
School'(onderwijzer C. Johler), met ruim 80 leerlingen - 'meest kinderen uit de
gemeene burger-klasse' -, alsook een 'School van Liefdadigheid', waarin kinderen
van behoeftige ouders 'om niet' onderwezen werden. Op deze school zat het
grootste getal leerlingen, namelijk 130. Een vierde school was de zgn.
'Fransche Stadskostschool van jonge juffrouwen'. Naast deze openbare was er nog
een 'bijzondere' school, met omtrent 140 leerlingen, van de onderwijzer S.
Hulshoff. 'Bijzonder' heeft hier overigens niet de betekenis van
'levensbeschouwelijk'; die onstaat pas later. Een bijzondere school is in 1809
een school van een particuliere onderwijzer.
De rondgang langs Culemborgs onderwijsinstellingen sluiten we af met een
zestal kleinere schooltjes, ook wel 'Vrouwen of Maitressen Schooltjes' genoemd.
Op de twee belangrijkste zaten 40 en 30 kinderen. Deze schooltjes waren voor
kinderen tot vijf jaar; waren zij ouder dan gingen zij naar andere scholen. 'De
strekking is voornamelijk om de kleine kinderen onder een veilig opzigt te hebben,
terwijl men hen spelende de letters en ook spellen leert'. En ook deze scholen
hadden hun nut, want sommige kinderen bleken daaarvan al zeer goed de
slag te hebben, aldus de schoolcommissie.
Noten:
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Oud-Archief Gemeente Culemborg (OAC), inv.nrs 133-134, Registers
van
onroerende
eigendommen.
H.C. Stol, 'Schets van de ontstaansgeschiedenis van de nieuwe armenschool', in: De drie
Steden, 15 (1994) nummer 3, p. 69.
OAC, inv.nr. 459, Eigendomsbewijs
van een huis in de Ridderstraat, afkomstig van
Camelia
Gildemeester, wed van Mr. J.L. de Vos, 1805.
OAC, inv.nr. 918, Contract tussen Matthijs Rademaker en stadschodmeester
Bastiaan
Batenburg,
14 juli 1806.
OAC, inv.nr. 13, Registers van resolutiën van de municipaliteit, fébruari-juli
1795.
OAC, inv.nr. 915, Opgave van den Staat der onderscheidene scholen binnen Culemborg, door de
plaatselijke schoolcommissie, 19 april 1809.

10 NOVEMBER 1808:
KONING LODEWIJK NAPOLEON TE CULEMBORG
P.J.W. BELTJES

Het volgende artikel van de heer Beitjes is nagenoeg onbekend gebleven. In het
overzicht van zijn werken, opgenomen in de in 1979 aan hem aangeboden vriendenbundel 'Gelders Mengelwerk', wordt het niet genoemd. Wel zagen de oplettende lezers
het vermeld in het overzicht van zijn 'Betuwse' publicaties, in 'Voet'-noten nummer
U/12.
Het artikel was min of meer de eerste pennevrucht van de heer Beitjes. Toen hij het
schreef was hij 24 jaar oud; hij studeerde en was een jaar tevoren deel uit gaan maken
van het bestuur van het zojuist opgerichte genootschap
'A.W.K. Voet van
Oudheusden'. Zijn artikel verscheen op 8 november 1938 in de Culemborgse Courant.
We ontrukken het hierbij graag aan het stof der geschiedenis, (red.)

D E LAMME KONING
Stad en land van Culemborg, die deel uitmaakten van het Koninkrijk Holland,
ontkwamen niet aan de zorgelijke tijden en zware moeilijkheden, waaronder
deze door Keizer Napoleon in 1806 gedecreteerde staat gebukt ging. Zij
deelden, anderzijds, ook mee in de welwillende zorgen die door 's Keizers
broeder Koning Lodewijk Napoleon aan diens land werden besteed. Zo zou
hij zich in het najaar van 1808 persoonlijk te Culemborg van de toestanden in
kennis komen stellen, en de financiële moeilijkheden - die mede een erfenis
waren uit de jaren van het Nijmeegse bewind (1720-1748) - onder ogen komen
nemen.
Zeer vroeg in de morgen van Donderdag de 10e November - het was nog
nacht - zette de veerman te Culemborg een koninklijke koerier over, die zich,
nadat hem de Lekpoort was opengesloten, de weg liet wijzen naar het huis
in de Goilberdingerstraat, van de stadsburgemeester De Merree, waar hij zijne
brieven bracht, inhoudende de aankondiging van 's Konings bezoek.
Ongetwijfeld heeft de in de vroege ochtendkoude uit zijn bed gehaalde heer
De Merree met vreugde in het hart maatregelen getroffen tot de ontvangst.
Immers, men had veel lofwaardigs omtrent den 'Lammen Koning' vernomen,
èn men wist dat hij zijne onderdanen een goed hart toedroeg, en zichzelf en
zijne omgeving zoveel mogelijk trachtte te vernederlandsen. De verhalen van
zijn persoonlijk medeleven te Leiden ter gelegenheid van de droeve ramp
tengevolge van het springen van het kruitschip het jaar tevoren, hadden, met

erkentehjkheid voor den Vorst, hier ter stede de ronde gedaan. Nog onlanes
had hij het hart gewonnen van een deel der burgerij door tèn gunste van een
Culemborgse familie een besluit te nemen bij een begeving van een ambt. En
de magistraat der stad, waarvan sommige leden persoonlijk of door hunne
connecties de bemoeienis van de Koning - tegen 's Keizers plannen in - voor
het welzijn zijner onderdanen ervaren hadden, kwam gewis met vreugde op
de boodschap van De Merree bijeen om de 'vereischte schikkingen' te treffen
VROLIJKE WIJSJES
Aan de overzijde van het veer werd Zijne Majesteit plechtiglijk - onder het
losbarsten der vreugdesalvo's - door de Stadsregering verwelkomd. Bij zijn
intreden in de stad' luidden alle klokken van de St. Barbarakerk, van de St
Janskerk m de Nieuwpoort; luidde de klok van het Lutherse kerkje en werd
door de deurwaarder het stadhuisklokje getrokken. De 'Gewapende Burgermagt stond onder zijn commandant opgesteld tot het brengen van militair
eerbetoon terwijl de klokkenist P. Weber tijdens de duur van het hoge bezoek
met vrolijke wijsjes de klokken in de St. Barbaratoren bespeelde
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Het was gelijk Culemborg eertijds zijn graven placht te ontvangen, zoals het
de laatste halve eeuw onder het 'Ancien Régime' nog enige malen de eer had
gehad Oranje-Vorsten en Vorstinnen te verwelkomen. Maar velen zullen ook
met weemoed hebben teruggedacht aan die dagen toen overal met geestdrift
het 'Oranje Boven' weerklonk, en de oranjevaantjes en vlaggen wapperden
waar nü het voor Culemborg nieuwe rood, wit, blauw van de stadsgebouwen
uitgestoken was. Met de afschaffing van de revolutionaire vlag der Bataafse
Republiek was deze driekleur op de le december 1807 als Koninklijk
Hollandse Vlag door Louis Napoleon vastgesteld.
Zeker, men zal hem, om bovenvermelde redenen, met welwillende
hartelijkheid begroet hebben, doch niet is daarvan een enthousiast relaas
bewaard gebleven, zoals wij dat van de inhuldigingen der souvereine graven
kennen. De loop van zaken op die dag kunt ge zien in de hieronder
afgedrukte resolutie van de magistraat \ die ik aan de hand van de
stadsrekening van 1808 moge illustreren.
2

REKENING
Op het stadhuis werden aan de Koning verversingen aangeboden. Daartoe
was aan de 'Kok en Pastey-bakker' H.C. Meyer geordonneerd voor bak- en
braadwerk te zorgen, waarvan ons deze acquitte is bewaard gebleven:

Den
Dito
Dito
Dito
Dito
Dito

Hoog Edle Heer President Bosch
Debet aan H.C. Meyer
10 Novbr. 6 pd. Karbonade
ƒ
Crabodine van Honder
3 Honder gebraden
gebrande amandel
stulp gebak
twee vlaij
Som

Habeat
S. de Merree

1-10-0
14-0
12-0
2-10-0
1-10-0
2- 8-0
9- 4-0

Volda(a)n, Vrou Meyer

Aan wijn werd gepresenteerd:
19 fl. oude sware rode Medocq
6 halve dito Madera drey
6 bottels voor de suppoosten

ƒ

14- 4-0
10-10-0
3-12-0

