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Redactioneel

U heeft wat langer moeten wachten op Tidinge nr. 3. De 
reden hiervoor is dat wij graag aan willen sluiten bij het 
thema van de Maand van de Geschiedenis. Dat thema is 
dit jaar ‘Tussen droom & daad’. Dromen doen we alle-
maal. Elke periode kent zijn idealisten. Zij streven naar 
een betere toekomst. En om die te kunnen bereiken, 
zullen zij hun dromen in daden om moeten zetten. Dat 
is niet altijd vanzelfsprekend. Naar het aantal hindernis-
sen dat zij op hun pad zullen tegenkomen, valt slechts 
te raden. Toch zetten zij door. En het zijn deze aanhou-
ders, die vaak maatschappelijke verbeteringen tot stand 
weten te brengen. 

In deze Tidinge lichten wij er twee groepen Gouwe-
naars uit. Zij hebben in de recente geschiedenis van de 
stad verschil gemaakt. De eerste groep bestaat uit de 
activisten van de Kritiese Siroopwafel, binnenstadbe-
woners die de verpaupering en ontvolking van de bin-
nenstad een halt toe riepen. Door hun inzet is de leef-
baarheid van het historische stadscentrum aanzienlijk 
verbeterd. De tweede groep is die van de Marokkaanse 
gastarbeiders, die in de jaren zestig en zeventig door 
Goudse ondernemers werden geworven. Zij droomden 
van materieel welzijn voor zichzelf, maar bovenal voor 
hun gezinnen die zij in Marokko hadden moeten ach-
terlaten. Toen die gezinnen in de jaren zeventig naar 
 Nederland mochten komen, richtte het streven zich op 
verwerven van een goede maatschappelijke positie. 

Verderop in dit nummer treft u een repliek van mr. 
Schipperus op het eerder verschenen artikel over ds. 
Sceperus van de hand van Paul Abels. Wij sluiten af met 
de inmiddels vertrouwde rubriek Gouwe Verhalen. 

Als laatste wil ik u mededelen dat Imelda van der 
 Linden de redactie heeft verlaten. Zij verzorgde voor 
ons de rubriek Museumstuk en was onze vaste link met 
 Museum Gouda. In haar artikelen wist zij op een origi-
nele wijze museumstukken in een bredere context te 
plaatsen. Wij bedanken haar voor haar jarenlange inzet 
voor dit tijdschrift. 

Hoogdrukcliché van het beeldmerk van de Kritiese Siroopwafel (collectie: 
Drukkerswerkplaats, schenking Marina Perdijk)
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In de jaren zeventig bood het historische 
hart van Gouda in veel opzichten een troos-
teloze aanblik. Verpaupering, verkeersover-
last en de voortdurende dreiging van sloop 
maakten van het centrum een weinig aan-
trekkelijke woonomgeving. Veel binnen-
stadsbewoners droomden van verbetering, 
van een leefbaar stadscentrum. Die dromen 
werden geleidelijk aan in daden omgezet. Er 
ontstonden straat- en buurtcomités. In 1974 
besloten binnenstadbewoners de krachten 
te bundelen. Zij richtten een overkoepelen-
de actiegroep op, vernoemd naar een oer-
Gouds product: de Kritiese Siroopwafel. In 
haar korte bestaan, van 1974 tot en met 1978, 
voerde de Kritiese Siroopwafel actie voor 
een leefbare binnenstad en streed zij tegen 
een verdere ontvolking en verzakelijking 
van datzelfde centrum. In dit artikel staan 
wij uitgebreid stil bij de geschiedenis van de 
actiegroep: bij het ontstaan, de organisatie, 
de protestacties en de behaalde resultaten. 

Droom en Daad: De Kritiese Siroopwafel
een goudse actiegroep in de jaren zeventig

Ronald van der Wal, m.m.v. Margreet Windhorst

Demping van de Raam. Op de achtergrond de gashouders bij het Non-
nenwater. (foto samh)

Ruim baan voor de automobiel

Om het ontstaan van de Kritiese Siroopwafel te kun-
nen duiden is het goed eerst te kijken naar de naoor-
logse ontwikkelingen in de Goudse binnenstad. Ook in 
Gouda waren moderne stedenbouwkundige opvattingen 
doorgedrongen, waarin vooral het autoverkeer absolute 
voorrang kreeg. De middeleeuwse stad, met zijn smalle 
grachten en straten, was echter weinig geschikt voor het 
moderne verkeer en dus vergde dit enkele drastische in-
grepen. De grachten langs de Naaierstraat en Achter de 
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Vismarkt werden in 1954 gedempt en in 1960 ondergin-
gen Nonnenwater, De Raam en de Korte Raam hetzelfde 
lot.1 

Het historische stadscentrum stond nog meer veran-
deringen te wachten. Het Stedenbouwkundig Basisplan 
uit 1959 bevatte meerdere doorbraken om de doorloop 
van het autoverkeer te garanderen. Er moesten twee-
baanswegen komen van de Markt, via de Stoofsteeg, de 
Cappenersteeg en het Paradijs naar de Karnemelksloot 
en van de Kattensingel via de Vrouwensteeg, de Naai-
erstraat en Achter de Vismarkt naar de Raam. De Struc-
tuurschets Gouda uit 1971 borduurde hier op voort.2 Dat 
deze ambities uiteindelijk niet werden gerealiseerd, had 
vooral te maken met geldgebrek en veranderende ste-
denbouwkundige inzichten.3

De genoemde doorbraken konden heel goed worden 
gecombineerd met krotopruiming. Want daarvan had 
Gouda er genoeg. Op tal van plaatsen in de binnenstad 
trof men verwaarloosde, dichtgetimmerde pandjes aan. 
Met name het Raamgebied was dicht bezaaid met krot-
ten. Voor monumentale gebouwen had het stadsbestuur 
geen clementie. De Kleiwegkerk werd in 1964 door de 
slopershamer verpulverd. De Gouwekerk stond halver-
wege de jaren zeventig op de nominatie om gesloopt 
te worden. Kantoren en winkels moesten haar plaats 
 innemen. 

Ingrijpend voor de binnenstad waren ook de stadsuit-
breidingen. Zij brachten een ware exodus op gang. In de 
jaren vijftig, zestig en zeventig vertrokken veel binnen-
stadbewoners naar de nieuwe wijken Noord, Oosterwei, 
het eerste deel van de Achterwillens en Bloemendaal. De 
bouw van Bloemendaal leverde ook nog eens een enorm 
financieel tekort op, het bekende Gat van Bloemendaal. 
Door dit debacle was er minder geld beschikbaar voor 
stadsvernieuwing. 

Protest 

Niet alle Gouwenaars waren even enthousiast over de 
stadsplannen. Hier en daar klonk protest. Nu was het 
protesteren tegen gemeentelijke maatregelen de Gou-
wenaar niet vreemd. Al in de negentiende eeuw verhie-
ven buurtbewoners hun stem. Vaak ging het dan om ver-
keersoverlast of over milieuvervuiling: een bedrijfje dat 
stank verspreidde of het oppervlaktewater vervuilde.4

Maatregelen die het historische karakter van de stad 
geweld aandeden konden eveneens op tegenwerking 
rekenen. In de jaren vijftig van de twintigste eeuw ont-
popte de Historische vereniging Die Goude zich als een 
voorvechter voor het behoud van het cultuur-historisch 
erfgoed. Samen met de Bond Heemschut en het Instituut 
Stad en Landschap van Zuid-Holland trok de vereniging 
op tegen de demping van de grachten en de sloop van 
karakteristieke stadspanden zoals het Tolhuis.5 

Een aparte groep vormden de Goudse kunstenaars, 
veelal verbonden aan het in 1955 opgerichte Kunstcen-
trum Burgvliet. Eind jaren zestig was vanuit hun midden 
de werkgroep ‘Ludieke Urbanisatie’ gesticht. Zij vond 
dat kunstenaars betrokken moesten zijn bij de inrichting 
van de stad. Zij pleitte voor sierbestrating en groenvoor-
zieningen. Het waren ideeën die nu heel gewoon lijken, 
maar toen best wel gewaagd waren, aldus kunstenaar 

Verkrotting in de Baanstraat, 1969, (foto,samh) 

1. W. Denslagen (2001), Gouda, Zeist, p. 405-409. 
2. Stad van de Gouwenaars, deel 1, 
3. Interview Sjaak de Keizer, september 2015.
4. R. van der Wal (2013), Negentiende-eeuwse verkeersveiligheid, in 
Tidinge van die Goude, jg. 31, nr. 3, p. 96-101.
5. J.G.W.F. Bik, (1982) Die Goude 1932-1982, in Die Goude 1932-1982, 
19e verzameling bijdragen 1982, p. 10-11.
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Ton kreeg een baan als journalist bij de Goudsche 
Courant en huurde een kamer aan de Hoge Gouwe. Hij 
hoorde van kennissen dat je in Gouda voor niet al te veel 
geld oude pandjes kon kopen. Dat was een aantrekke-
lijk idee, zeker omdat het vinden van acceptabele huis-
vesting in Den Haag moeilijk was. Hans en Jan gingen 
op verkenning uit vonden twee verkrotte pandjes op de 
Naaierstraat, die zij voor amper 23.000 gulden kochten. 
Daarmee zetten zij een trend. Een grote groep jonge Ha-
genaars volgden hun voorbeeld.10 

De lage huizenprijs was niet de enige reden dat het 
Goudse centrum nieuwe bewoners trok. De Haagse Nora 
Wolters Ruckert geeft aan dat Gouda een van de weinige 
gemeenten in Nederland was, waar nieuwe bewoners 
geen economische binding met de stad hoefden te heb-
ben. Dat gold overigens alleen voor koopwoningen. Dit 
was ook bepalend voor de woningkeuze van Marina Per-
dijk. Na vijf jaar in Canada te hebben gewoond keerde zij 
terug naar Nederland. Zonder adres kon zij niet sollici-
teren, en zonder economische binding kwam zij nimmer 
aan een huis. Gouda en Hoorn waren de enige plaatsen 
waar vrije vestiging mogelijk was.11 

Het beeld dat de Haagse pioniers van de binnenstad 
kregen was weinig verheffend. Achter de fraaie histo-
rische façades van de Markt, de Haven en de Gouwe 
ging een heel andere wereld schuil. Er was sprake van 
grootschalige leegstand, vanwege de uitstroom naar de 
buitenwijken. De oude binnenstad stond enorm onder 
druk. Panden stonden massaal te verkrotten. En de eige-
naren lieten die verkrotte panden als het even kon liever 
slopen, omdat zij er dan geen onderhoudskosten meer 

Pim Leefsma. 6 De gemeente wilde hier wel aan meewer-
ken. De blokken waar de bomen op de Markt in stonden 
waren door de werkgroep ontworpen.7 Helaas werden 
niet alle plannen altijd doorgezet, geeft Leefsma aan. 
“Ze kunstenaars maakten wel stampij, maar dat ging 
toch wel weer erg ‘op zijn kunstenaars’. Het was meer 
nat vuurwerk.” 

Midden jaren zeventig bracht de sloop van de Gou-
wekerk de gemoederen danig in beweging. Na het ver-
lies van de Kleiwegkerk wilde Gouda niet opnieuw een 
kerkgebouw kwijtraken. Zeker niet een monumentaal 
bouwwerk dat met zijn hoge torenspits het silhouet van 
de stad bepaalde. De actiegroep Behoud de Gouwekerk 
werd opgericht en ook de Stichting Stadsherstel roerde 
zich. 

Het protest nam ook een andere vorm aan. De jaren 
zestig hadden een nieuwe maatschappelijke dynamiek 
geschapen. Er was een protestgeneratie gegroeid, met 
jonge provo’s en kabouters in de voorhoede. Zij hadden 
de hoofdstad wakker geschud. Ze waren zelf met plan-
nen gekomen die beantwoordden aan het in hun ogen 
ideale maatschappijbeeld. Ze hadden Nederland laten 
zien dat protest en eigen initiatief loonde. Deze lijn werd 
doorgezet door de vrouwen-, de vredes- en milieubewe-
ging. Ook in de oude buurten en wijken pikten bewoners 
deze vormen van actievoeren op. Er werden straat- en 
wijkgroepen gevormd die verbetering van de directe 
woonomgeving eisten. Dat was ook wat er in Gouda ge-
beurde.8

De komst van de Hagenaars 

In Gouda kwam het initiatief om straat- en actiegroepen 
te vormen van een klein groepje dat wordt aangeduid als 
‘de Hagenaars’.9 Onder hen waren Hans du Pré, Jan en 
Ton Oskam. De laatstgenoemde vestigde zich als eerste 
in Gouda. Tijdens zijn militaire diensttijd was Ton Oskam 
bevriend geraakt met een jongen uit Waddinxveen. Die 
woonde in een boerderij aan de ringvaart. Er werden in 
het weekend regelmatig feesten gegeven. Ton nam zijn 
broer en enkele Haagse vrienden mee, onder wie ook 
Hans du Pré.  

6. Interview Pim Leefsma, juni 2015. 
7. Welzijn van stad helpen verzorgen, in Goudsche Courant, 3 maart 
1972.
8. W. van Noort (1988), Bevlogen bewegingen. Een vergelijking van de 
anti-kern-energie-, kraak- en milieubeweging, Amsterdam sua, p. 94-
97; T. van de Wijdeven (2012), Doe-democratie. Over actief burgerschap 
in stadswijken, Delft Eburon, 92-94. 
9. Dit wordt onder meer aangegeven door de Gouwenaars Arie 
Bouter en Pim Leefsma. 
10. Interview Hans du Pré
11. Interviews Nora Wolters Ruckert en Marina Perdijk, juli 2015.
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De Naaierstraat, waar Hans du Pré zijn pandje had ge-
kocht, was net zo desolaat als de meeste andere straten 
in het centrum. De bewoners vormden een wonderlijke 
mix van oude mensen, die er ondanks alles waren blij-
ven wonen omdat ze er niet weg kwamen, vrijgevochten 
jongelui en zeer kerkse families. Ook trof je er de eerste 

aan hadden. Zo ontstonden er van lieverlee steeds meer 
gaten in de binnenstad. Elk braakliggend terrein had bo-
vendien de neiging om in een parkeerterrein te verande-
ren. Hierdoor nam de verkeersoverlast alleen maar toe. 
Dit alles tastte de leefbaarheid van de Goudse binnen-
stad nog verder aan.

De Bogen in de richting van de Veerstal, 1970. Hier bevond zich het café van Lena Hortensius. De Kritiese Siroopwafel voerde actie voor het behoud van 
dit buurtcafé. De huizen links zijn gesloopt. Hier ligt nu de kade van het binnenhavenmuseum. (Foto samh)
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seksshop van Gouda, Zippie. Iets verder was het indu-
striële bedrijfje van de familie Melkert gevestigd, dat 
fietsstoeltjes produceerde. 

Levensgevaarlijk. In doorgebroken benedenverdiepin-
gen vond een productieproces plaats dat brandge-
vaar opleverde en waarbij gevaarlijke stoffen werden 
gebruikt. Boven woonden oude mensen, met een dun 
houten vloertje tussen huis en fabriek.

Marina Perdijk kocht van haar spaargeld een pand van 
slager Konermann in dezelfde Naaierstraat. Haar ervarin-
gen komen overeen met die van Hans du Pré. 

De straat was een ruïne. De oude kademuur van de in-
middels al gedempte gracht van de Naaierstraat was 
half ingestort. Die heb ik eigenhandig staan opmet-
selen. Bloemendaal had de binnenstad leeggetrokken. 
In de Naaierstraat woonden bijna geen mensen meer. 
Een behanger herinner ik me, een radioreparateur, een 
oude freule Vos van Avezaath. Overal stonden huizen 
en bedrijfspanden leeg en te verkrotten. De fietsstoel-
tjesfabriek van Melkert (cmg) maakte daar handig ge-
bruik van en kocht voor een krats een hele rij pandjes 
op om de fabriek uit te breiden. Waar nu bakkerij Van 
den Berg is, werden stalen staven gelost en naar binnen 
gebracht, en halverwege de Naaierstraat kwamen die in 
de vorm van fietszitjes weer de deur uit. De hele buurt 
stond vol met geparkeerde auto’s. Op de Naaierstraat 
hadden we veel last van het laad- en losverkeer van 
de winkels op de Markt. Dat ging soms de halve nacht 
door. Winkeliers beschouwden bewoners in die tijd als 
lastige obstakels die ze liever kwijt dan rijk waren.” 12

Ondanks dit alles raakte Marina onmiddellijk verknocht 
aan de Goudse binnenstad.

Nora Wolters Ruckert kocht een pandje op Achter de 
Vismarkt. De buurt was enorm verpauperd. Bedrijfspan-
den en huizen stonden leeg en waren aan het verkrotten, 
overal stonden auto’s geparkeerd en de verkeerscircula-
tie was belabberd. 

12. Interview Marina Perdijk
13. Interview Nora Wolters Ruckert
14. Interview Hans du Pré.
15. Interview Sjaak de Keizer, 8 september 2015.
16. Interview Hans du Pré

Achter de Vismarkt was nog tweerichtingsverkeer. De 
hele straat stond ook nog eens vol met geparkeerde 
auto’s, ook op de stoep. Gehandhaafd werd er niet. De 
walmen van de uitlaatgassen sloegen zo je huis bin-
nen.13 

De pandjes die Hans du Pré en Jan Oskam kochten, waren 
nauwelijks bewoonbaar. Beiden waren actief in de aan-
nemerij en deinsden niet terug voor een verbouwing. Het 
pandje van Hans was beneden in gebruik als fietsenhok. 
De bovenverdieping fungeerde als duivenhok. Schilder 
Lorius, van wie zij de huizen kochten, was een fervent 
duivenhouder. Het huisje van Jan was wel een woonhuis, 
maar daarvan waren alle vloeren verrot. Alles was voch-
tig. De wc stond in de tuin. “Het was echt kamperen in 
het begin.”

Tot hun grote verbazing kregen de kersverse huisei-
genaren al snel bezoek van monumentenambtenaar Ger 
de Klerk. De krotten bleken op de rijksmonumentenlijst 
te staan. De Klerk was blij dat de nieuwe eigenaren van 
plan bleken de pandjes op te knappen met behoud van 
authenticiteit en verleende hen daarin volop medewer-
king. In diezelfde tijd werd ook het pand met de prach-
tige gevelstenen van het Steenhouwersgilde opgeknapt. 
Dat was in eigendom de vereniging Hendrik de Keyser 
en werd later gehuurd door de lokale politicus Henc van 
Maarseveen.14 

Sjaak de Keizer, die als net afgestudeerde steden-
bouwkundige bij de gemeente Gouda in dienst was ge-
komen, juichte deze ontwikkeling toe. Eigen initiatief 
was goed voor de binnenstad. Je kon aan de aanvraag 
voor bouwvergunningen zien, waar de vitaliteit zat in de 
binnenstad.15 
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buurt moest leven. Mensen zijn nu eenmaal sociale we-
zens. Leefbaarheid werd een doel op zich. 

Voor veel van de ‘Hagenaars’ was het protest van de 
jaren zestig en begin jaren zeventig een belangrijke inspi-
ratiebron. Zij spiegelden zich aan de Amsterdamse Pro-
vobeweging en de Kabouterpartij. Met name de laatste 
had zich sterk gemaakt voor een leefbare Amsterdamse 
binnenstad. Dat voorbeeld werd nu in Gouda gevolgd. In 
de eerste helft van de jaren zeventig ontstonden straat-
groepen of straatcomités. Het initiatief was veelal af-
komstig van de ‘Hagenaars’. Al snel trof men dergelijke 
comités in de Naaierstraat, Achter de Vismarkt, de Spie-
ringstraat, de Raam, de Gouwe, de Lange Dwarsstraat, 
de Jeruzalemstraat, de Houtenstraat, de Kattensingel en 
de Nieuwe Markt bij de Veemarkthallen.

Verkeersoverlast was de eerste en voornaamste reden 
om in actie te komen. Theo de Jong, werkzaam bij de 
Goudsche Courant, was actief in het protest tegen het 
doorgaande verkeer op de Gouwe. De gracht was niet 

Het ontstaan van de straatgroepen

De ‘Hagenaars’ staken veel energie in het opknappen van 
hun pandjes. Dat onderscheidde hen van de Goudse ei-
genaren, die hun panden vaak lieten verkommeren. Door 
de verbouwingen kwamen de ‘Hagenaars’ ook met elkaar 
in contact. Er ontstond een band. 

Wat de mensen van de Kritiese Siroopwafel met elkaar 
verbond, was dat ze jong waren, krotten hadden ge-
kocht en veel moeite deden om die met zorg op te knap-
pen. Daarmee kwam als vanzelf een gevoel van verant-
woordelijkheid voor de rest van de straat.16

Voor optimaal woongenot was echter meer nodig. Ook 
de directe woonomgeving moest worden verbeterd. 
Deze moest opgeruimd en schoon zijn en vrij van druk 
autoverkeer en parkeeroverlast. Een zekere mate van 
sociale cohesie in de buurt was eveneens belangrijk. De 

Ook in de Korte Akkeren waren straatcomités actief. Hier een bewonersactie tegen zwaar verkeer op de Vorstmanstraat, 23 januari 1978 (Foto samh)
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mochten zelf aangeven of zij een dergelijk verkeersob-
stakel voor hun deur wilden hebben. 

Een ander initiatief bestond bijvoorbeeld uit een in-
ventarisatie van de leegstaande bovenverdiepingen bo-
ven de winkels in het centrum. Deze werd uitgevoerd 
door Ton Oskam, samen het PvdA-raadslid en binnen-
stadbewoner Jaap Rebel. Een onbewoonde binnenstad 
was volgens hen funest voor de leefbaarheid.20

 
De naam is geworden Kritiese Siroopwafel

Op welk moment men besloot de handen ineen te slaan, 
is moeilijk aan te geven. Vast staat wel dat Jan Oskam, 
Gert van Zanten en Hans du Pré ergens in het najaar 
van 1974 besloten om een bijeenkomst te organiseren 

berekend op het zware verkeer en als vrachtwagens pas-
seerden stond het interieur in de woningen te trillen. Hij 
haalde meer dan 600 handtekeningen op en diende deze 
in bij de gemeente. Het maakte geen verschil.17 

Op Achter de Vismarkt organiseerde het straatcomité 
een kleine bewonersbijeenkomst. Ook hier wilde men de 
verkeersoverlast aanpakken. De eerste bijeenkomst was 
een sociale happening van de oorspronkelijke Goudse 
bewoners, aldus Nora Wolters Ruckert. Zij waren ooit 
een hechte gemeenschap geweest. Zij gebruikten de 
bijeenkomst om oude herinneringen op te halen over 
busreisjes en andere activiteiten die met zij vroeger met 
de buurt organiseerden. Uiteindelijk kwam ook de ver-
keersoverlast ter sprake. Vastgesteld werd dat Achter de 
Vismarkt weer een echte woonstraat moest worden. Hier 
borrelde ook voor het eerst het idee op om nep parkeer-
bonnen te maken en die aan foutparkeerders uit te de-
len. De avond mocht worden gezien als een mooi begin 
van een buurtinitiatief.18 

Ook in de aangrenzende Naaierstraat was verkeers-
overlast het belangrijkste euvel. De straat was na de 
demping van de gracht dan wel breder geworden, maar 
de ruimte die de auto’s claimden was nooit genoeg. Als 
er een vrachtwagen van de Albert Heijn stond te lossen, 
gingen de personenauto’s er nog twee rijen dik langs, 
vaak over het trottoir. De bewoners konden niet veilig de 
deur uit. Klagen hielp niet. Een verzoek aan de gemeente 
om net als in Amsterdam paaltjes te plaatsen vond geen 
gehoor. Daarom kwam het straatcomité uiteindelijk met 
een eigen oplossing. 

We vulden melkbussen met cement en haakten ze vast 
onder de stoeprand. Dat hielp. Maar het mocht niet 
natuurlijk. Na enkele dagen stond er een politieagent 
voor de deur, die ons sommeerde de bussen weg te ha-
len. Wij vroegen om een proces-verbaal. Dan konden we 
de zaak voor laten komen en de aandacht geven. Daar 
wilde de politie niet aan meewerken.19

De actie had toch effect. Er werden uiteindelijk beton-
nen paaltjes geplaats. De bewoners van Naaierstraat 

Het voormalige Koffiehuis Carte Blanche op de hoek van de Hoge Gouwe 
– Peperstraat. Hier werd de Kritiese Siroopwafel op 7 november 1974 
opgericht. (Foto R. van der Wal)
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centrum realiseerbaar zijn. Andere wensen waren het 
milieuvriendelijk maken van bedrijven die het woon- en 
leefklimaat in de stad aantastten, het tegengaan van 
langdurige leegstand en verkrotting, beperking van het 
doorgaande autoverkeer en stimulering van het open-
baar vervoer. Het winkelgebied mocht alleen groeien als 
dit geen inbreuk maakte op de leefbaarheid. 

De nieuwe Goudse actiegroep presenteerde zich snel 
na oprichting aan de media. Om die publiciteit kracht bij 
te zetten werd er onmiddellijk een actie georganiseerd. 
Deze bestond uit een telegram aan de Goudse gemeen-
teraad waarin bezwaar werd aangetekend tegen de sloop 
van panden aan de Kattensingel.22

  
 Een stedelijk sociale beweging 

De Kritiese Siroopwafel was een kind van de jaren zeven-
tig. Zij kon worden getypeerd als een stedelijke sociale 
beweging. Volgens de wetenschappelijke definitie is dit 
een netwerk van organisaties, groeperingen en individu-
en die bewust (buitenparlementaire) actie voeren en ge-
durende langere tijd gericht zijn op de totstandkoming 
van ruimtelijke en maatschappelijke veranderingen op 
grond van alternatieve opvattingen over de herinrichting 
van de stad.23 

De Kritiese Siroopwafel was zo’n netwerk van verschil-
lende straatcomités dat zich gedurende langere tijd zou 
inzetten voor een leefbare Goudse binnenstad, voor een 
sterke sociale cohesie – versterking van de onderlinge 
banden tussen de binnenstadbewoners – en de (her)in-
richting van het binnenstadgebied. 

Wat betreft de organisatiestructuur koos men er voor 
om de straatcomités zelfstandig te laten optreden. De 
Kritiese Siroopwafel diende als koepelorganisatie. Er 
kwam een zogeheten stuurgroep, bestaande uit speci-
alisten. Zij moesten coördineren, inventariseren, facili-
teren, onderzoek doen en adviseren. De straatcomités 
konden steeds een beroep doen op de stuurgroep. Initi-
atieven en acties die verder reikten dan de eigen straat, 
zoals het behoud van de Gouwekerk, konden uitslui-
tend door de stuurgroep worden opgepakt. Voorstellen 
waarover de stuurgroep adviseerde konden pas worden 

17. Kritese Siroopwafel aan de leden van de actiegroepen, bewoners 
en publiciteitsmedia in Gouda, dd. 7 november 1974, samh, Archief 
Kritiese Siroopwafel, doos 1. 
18. Interview Nora Wolters Ruckert, juli 2015.
19. Interview Jan Oskam, augustus 2015
20. Interview Jan Oskam, augustus 2015.
21. Interview Jan Oskam, augustus 2015. 
22. Kritiese Siroopwafel gaat stadsverloedering gebundeld bestrij-
den, in Goudsche Courant, 11 november 1974. 
23. V. Mamadouh (1992), De stad in eigen hand. Provo’s, kabouters en 
krakers als stedelijke sociale beweging, Amsterdam sua, p. 21-22.

voor alle straatcomités. Die bijeenkomst vond plaats op 
7 november 1974 in koffiehuis Carte Blanche (nu is hier 
Kamphuizen gevestigd). Er waren 23 mensen van ver-
schillende straatcomités op die bijeenkomst aanwezig. 
Beurtelings schetsten zij de problematiek in hun straat. 
Daaruit bleek opnieuw dat het verkeer de grootste bron 
van ergernis was. Ideeën werden uitgewisseld. De Naai-
erstraat vertelde over zijn paaltjes. In de Houtenstraat 
was gepoogd de straat af te sluiten. In de Regulieren-
hof was gebleken dat mensen best bereid waren om de 
verpaupering tegen te gaan als iemand anders het voor-
beeld gaf. 

Volgens Jan Oskam had men vóór de vergadering niet 
de intentie om een nieuwe actiegroep op te richten, 
maar gaandeweg werd steeds duidelijker dat samenwer-
king noodzakelijk was. De naam van het nieuwe samen-
werkingsverband luidde Kritiese Siroopwafel. Jan Oskam 
meent dat de naam door zijn broer Ton was verzonnen. 
“Hij nam een hap uit een siroopwafel en vervolgens had-
den we ook een logo.”21 

Het doel van de Kritiese Siroopwafel was helder: De 
leefbaarheid van de stad bevorderen en ontvolking te-
gengaan. Onder een goed woon- en leefklimaat verstond 
de Wafel de aanwezigheid van condities en voorzienin-
gen die nodig waren om prettig te kunnen wonen, wer-
ken, winkelen en spelen. Tussen die activiteiten moest 
een evenwicht ontstaan. Dit alles zou de Wafel zonder 
zakelijke of politieke bijbedoelingen nastreven. 

Wat de Wafel concreet wilde waren meer groenvoor-
zieningen en speelruimte, naar het voorbeeld van de 
woonerven in Bloemendaal. Deze moesten ook in het 
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kam was er onder meer voor de publiciteit, Hans Wei-
tjens voor het groen en de stedenbouw, Gert van Zan-
ten voor de artistieke vormgeving en Marina Perdijk en 
Marjan Veltman voor het secretariaat. Daarnaast was er 
een penningmeester, ook wel pennywafel genaamd. Een 
echte voorzitter ontbrak. “Dat was ook niet nodig” zegt 

24. Kritiese Siroopwafel aan de leden van de actiegroepen, bewo-
ners en publiciteitsmedia in Gouda, dd. 7 november 1974, samh, 
Archief KS, nr. 1.
25. Aandeel voor de stencilmachine, Archief KS, nr. 8.
26. Interview Jan Oskam, augustus 2015.
27. Interview Hans du Pré, juli 2015.
28. Interview Pim Leefsma, juli 2015.
29. Interview Arie Bouter, juni 2015.
30. Interviews Hans du Pré en Nora Wolters Ruckert, juni 2015.

Fragment uit het Bulletin Kritiese Siroopwafel dat huis aan huis in de 
binnenstad werd verspreid (Samh, Archief Kritiese Siroopwafel)

aangenomen met een meerderheid van 60-65 procent 
van de stemmen. Per thema kon een aparte werkgroep 
worden ingesteld. In de loop van haar bestaan waren 
er werkgroepen Gouwekerk, Unilever en Verkeer. Ver-
der kwam er een meldingsdienst voor het aangeven van 
leegstaande panden en huizen die aan een woonbestem-
ming werden onttrokken, of waar ingrijpende verbou-
wingen plaatsvonden. Hierdoor werd het mogelijk om 
de praktijken van huisjesmelkers en speculanten tijdig te 
signaleren.24 

Actie voeren kost geld. Er moesten actiemiddelen 
worden vervaardigd zoals posters en stickers. Bij de op-
richting was daarom bepaald dat een ieder die de doel-
stellingen van de Wafel onderschreef lid kon worden. De 
contributie bedroeg tien gulden. Subsidies en schenkin-
gen waren altijd welkom. Sympathisanten konden hun 
bijdrage storten op een gironummer. Daarnaast leverde 
de verkoop van actieposters en stickers eveneens in-
komsten op. Voor een grote uitgave als de stencilma-
chine, werden aandelen uitgegeven. Het apparaat kostte 
750 gulden, de aandelen elk 25 gulden.25 

De actievoerders

Stedelijke sociale bewegingen bestaan in de regel uit 
verschillende lagen. Er is een harde kern die bestaat uit 
de gangmakers. Zij vervullen een leidersrol. Zij nemen 
het initiatief om anderen te mobiliseren en spelen een 
rol bij het formuleren van doelstellingen en opvattingen, 
het bepalen van de strategieën en tactieken van de be-
weging. Naast deze gangmakers zijn er de deelnemers, 
die gebruik maken van de aangeboden gelegenheden om 
actie te voeren. Ten slotte is er een groep sympathisan-
ten. Deze nemen geen deel aan de acties maar onder-
steunen de beweging op afstand. 

Bij de Kritiese Siroopwafel trof men de gangmakers in 
de stuurgroep. Deze bestond uit ongeveer tien personen 
die afkomstig waren uit de verschillende straatcomités. 
Zij vergaderden wekelijks in Koffiehuis Carte Blanche 
en vanaf de zomer van 1976 ook in jongerensociëteit 
So What. Deze groep bestond in eerste instantie uit de 
bouwkundigen Hans du Pré en Henk van Hooff. Ton Os-
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fronteren en gewelddadige acties. Deze worden hier kort 
aangestipt om te schetsen wat zij inhouden. Vervolgens 
kijken wij naar de actietypen waarvan de Kritiese Siroop-
wafel zich bediende.

Onder het informeren valt het verstrekken van infor-
matie aan het publiek en aan de media. Dit gebeurt door 
middel van het maken en verspreiden van pamfletten, 
krantjes of posters, van persberichten en persconferen-
ties, het plaatsen van advertenties en het organiseren van 
tentoonstellingen en bijeenkomsten. Het argumenteren 
richt zich vooral op de beïnvloeding van politieke ver-

Jan Oskam. “Er was wel eens discussie, maar we kwa-
men er altijd wel uit. Als het echt niet lukte gingen we 
loten.”26 

Rondom de gangmakers bevond zich een grote schil 
van deelnemers. Dit waren de mensen die actief aan de 
acties deelnamen. Omdat veel van de gangmakers vaste 
bezoekers van So What waren, fungeerde deze sociëteit 
vaak als reservoir. Daar kwamen alle twintigers samen. 
“Als je een meute mensen nodig had, had je ze via het 
netwerk van So What zo bij elkaar”, geeft Hans du Pré 
aan.27 Ook waren er contacten met Kunstkring Burgvliet. 
Arie Bouter en Pim Leefsma waren vaste bezoekers van 
So What en lid van Burgvliet. Zij namen regelmatig aan 
de acties deel. Met de organisatie hadden zij weinig van 
doen. “Als er ergens gedemonstreerd moest worden dan 
mochten zij mij altijd benaderen. Ik was altijd wel bereid 
om mee te doen”, zegt Pim Leefsma.28 Meestal hoorden 
we in So What dat er wat stond te gebeuren. Daar wer-
den dan de afspraken gemaakt, aldus Arie Bouter.29 Mo-
biliseren kon dus ook zonder social media. 

Over het algemeen hadden de Hagenaars wat meer 
lef dan de Gouwenaars. Volgens Hans du Pré komt dat 
door de omgeving. “De Gouwenaars kenden natuurlijk 
iedereen, maar werden ook gekend. Zij voelden altijd 
wel ogen van familie en bekenden in hun rug prikken en 
waren daardoor misschien voorzichtiger, uitzonderingen 
daargelaten natuurlijk. De Hagenaars, ikzelf incluis, wa-
ren toch meer straatschoffies. We hadden allemaal wel 
eens wat uitgehaald en de politie tegenover ons gehad. 
Niks ernstigs hoor, een pak waspoeder in een fontein 
gooien, dat soort ongein, maar bang waren we niet want 
we waren wel wat gewend.” Maar volgens Nora Wol-
ters Ruckert gaat het te ver om te zeggen dat de Haagse 
‘maffia’ de drijvende kracht was. De groep was een goe-
de mix van Gouds en ‘import’. “Er zat chemie in. Daarom 
lukte er zoveel.”30

Actietypen 

De stedelijke sociale beweging van de jaren zeventig 
bediende zich van vijf verschillende actietypen: Infor-
meren, argumenteren, procederen, demonstreren, con-

Poster Laat de binnenstad leven! Deze actiecampagne ging in september 
1976 van start.Op de foto de situatie op Achter de Vismarkt (Foto Samh, 
archief Kritiese Siroopwafel)  
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tegenwoordigers. Voorbeelden hiervan zijn het lobbyen, 
het deelnemen aan hoorzittingen en inspraakprocedu-
res, het indienen van bezwaarschriften, het schrijven 
van brieven en adressen, het geven van stemadviezen en 
het deelnemen aan commissies en adviesorganen. Het 
procederen bestaat uit het aanspannen van een admi-
nistratiefrechtelijke of een civielrechtelijke procedure 
of het indienen van een klacht tegen het optreden van 
de overheid. Onder demonstreren vallen demonstraties, 
protestbijeenkomsten, manifestaties, feesten, het orga-
niseren van inzamelingsacties, handtekeningenacties en 
petities. Het zijn vooral vriendelijke acties. Dat is anders 
bij confronteren. Dit type richt zich op het verstoren van 
instituties of het openbare leven door middel van een 
boycot, staking of blokkade, het openbaar maken van 
vertrouwelijke documenten of het weigeren belasting te 
betalen of bepaalde plichten te vervullen. Ten slotte is er 
de gewelddadige actie, die zich richt tegen goederen en 
personen. Hieronder vallen vernieling, inbraak, openlijke 
geweldpleging en sabotage, middelen die bijvoorbeeld 
door de harde kern van de Amsterdamse kraakbeweging 
werden toegepast.31 

Acties van de Kritiese Siroopwafel

In haar kortstondige bestaan voerde de Kritiese Siroop-
wafel een ongekend groot aantal acties uit waarin het 
aanzicht en de leefbaarheid van de Goudse binnenstad 
centraal stonden. Er werd onder meer actie gevoerd te-
gen de nieuwe bejaardenflats aan De Baan, die qua ont-
werp beter in de nieuwbouw hadden kunnen worden ge-
bouwd, tegen de verwoestende verbouwingsplannen van 
het Willem Vroesenhuis, tegen de sloop van de kazerne 
en de Gouwekerk, tegen de komst van een speelautoma-
tenhal op de Nieuwehaven en tegen het parkeerbeleid en 
het Verkeers Circulatie Plan of Lussenplan. Actie voerde 
zij ook voor het behoud van het café van Lena Horten-
sius aan de Bogen, volgens haar de enige goedlopende 
bruine kroeg in Gouda. Leden van de Wafel waren er zelf 
ook regelmatig te gast. Het rijtje waarin dit pand zich 
bevond – de huidige kade van het Binnenhavenmuseum 
– moest in zijn geheel worden gesloopt. De Wafel liet het 

Poster van de Kritiese Siroopwafel: oude foto’s met nieuwe leuzen (samh, 
Archief Kritiese Siroopwafel)

31. Mamadouh, p. 23-25.
32. Bulletin Kritiese Siroopwafel, oktober 1975, Archief KS, nr. 9. 
33. Notulen, 20 januari 1975, Archief KS, nr. 1.
34. Interview Nora Wolters Ruckert, juli 2015.
35. Interview Sjaak de Keizer, September 2015.
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pand taxeren en eiste een geschikte vervangende ruimte 
voor de kroeg.32 Uiteindelijk werd ‘tante Lena’ door de 
gemeente uitgekocht. Veel van de acties werden door de 
straatcomités aangedragen. 

De grootste actie was ‘Laat de binnenstad leven!’, die 
in het najaar van 1976 plaatsvond. Eigenlijk was het veel 
meer een campagne, waarmee men de aandacht wilde 
vestigen op het ‘onbehoorlijke overheidsbeleid’. Deze 
campagne bestond uit de volgende acties: ‘licht een 
stoeptegel, tegel eruit, plantje erin’; hondenpoepac-
tie; actie voor woonerfstraten met nepverkeersborden; 
tentoonstelling in de openbare bibliotheek; poppen-
kast; sight-seeing langs afbraak Gouda; inspraakactie 
met telefoonnummers en adressen van gemeentelijke 
instanties en politieke partijen; een tentoonstelling over 
de inrichting van de binnenstad in de expositiezaal van 
de Openbare Bibliotheek; een enquête onder binnen-
stadbewoners en een stickeracties voor autobezitters, 
waarmee zij hun steun voor de actie konden tonen. Het 
voorgaande maakt al duidelijk dat de Wafel verschillende 
actietypen gebruikte. Hieronder kijken wij welke deze 
waren. 

Informeren en argumenteren 

Het verkrijgen van brede steun van het Goudse publiek 
voor de acties was een bittere noodzaak. Met die steun 
kon men veel beter een vuist maken tegen de gemeente. 
Dan moest dat publiek wel op een goede manier worden 
geïnformeerd over de ontwikkelingen in de stad. Publici-
teit was dus een belangrijk wapen. De manier waarop dit 
moest gebeuren, riep aanvankelijk nog wat vragen op. In 
januari 1975 klaagde men nog in het bestuur over het feit 
dat de Wafel te weinig uitstraling had. Daar moest aan 
worden gewerkt.33 Het resultaat was een informatiebul-
letin ‘De Kritiese Siroopwafel’ dat vanaf de zomer van 
1975 huis aan huis in de binnenstad werd verspreid. 

Met haar acties trok de wafel de aandacht van de pers. 
De Goudse Courant en ook de Rijn en Gouwe besteedden 
regelmatig aandacht aan de Wafel. Met journalisten als 
Ton Oskam en professionele (pers)fotografen als Fokko 
van Dantzig, Martin Droog en Willem Spoeltman in haar 

gelederen, kende de Wafel het klappen van de zweep en 
wist zij de weg naar de pers wellicht wat makkelijker te 
vinden. Bovendien was er de mogelijkheid om via inge-
zonden brieven de aandacht op te eisen.

Ook in het actietype argumenteren was de Kritiese 
Siroopwafel heel bedreven. Al direct na haar oprichting 
barstte het lobbywerk los. Dat hield meer in dan alleen 
het schrijven van een brief. Wilde men ergens de aan-
dacht op vestigen dan werd eerst grondig onderzoek 
gedaan naar de achtergronden en de omstandigheden, 
alvorens de ideeën of bezwaren op papier werden gezet. 
Wilde men als actiegroep serieus worden genomen, dan 
was het zaak om goed beslagen ten ijs te komen. 

De lokale politieke partijen en het gemeentebestuur 
behoorden tot de eerste doelgroepen die werden aan-
geschreven. De eersten trokken aan de touwtjes en 
daarom was het belangrijk om juist hen te overtuigen 
dat het beleid met betrekking tot de binnenstad moest 
veranderen. Fracties werden veelvuldig benaderd, zo-
wel mondeling als schriftelijk. Met een raadslid als Jaap 
Rebel van de PvdA onderhield men goede banden. Als 
binnenstadbewoner en bestuurslid van de historische 
vereniging was hij een voorstander van een leefbare bin-
nenstad en steunde hij veel van de acties. Nimmer werd 
de samenwerking structureel, ook niet met andere par-
tijen. Het uitgangspunt was en bleef volstrekte politieke 
onafhankelijkheid.34

Met de gemeente waren de banden wat minder hecht, 
al realiseerde de ambtenaren wel dat zij niet om de ac-
tiegroep heen konden. Incidenteel werd de Wafel uitge-
nodigd voor overleg. Dat was in hun ogen in hun ogen 
niet altijd bevredigend. Naast die formele overlegmo-
menten was er het informele contact. Ambtenaren van 
Gemeentewerken liepen regelmatig door de stad. Sjaak 
de Keizer was één van hen. “We gingen zelf kijken in het 
centrum. Soms was je de hele dag op straat. Dat kon 
toen nog. Dan hadden we ook contact met leden van de 
Wafel en vernamen uit eerste hand wat zij van de plan-
nen vonden.”35 

Binnen het netwerk van belangenorganisaties wer-
den regelmatig gelegenheidscoalities aangegaan. Er was 
contact met hoogleraar rechtsgeleerdheid en bestuurslid 
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stormsessies”, zegt Nora Wolters Ruckert.. “Het waren 
creatieve processen.” De ideeën kwamen op tafel, de 
voor- en nadelen werden tegen elkaar afgewogen en was 
het goedgekeurd, dan werden de taken verdeeld en de 
plannen uitgewerkt. Meestal gebeurde dat in alle open-
heid, maar soms ook in het geheim, om het verrassings-
effect niet weg te geven. Dat laatste gold bijvoorbeeld 
voor de grootschalige actie ‘Laat de binnenstad leven!’ 
van september 1976. De voorbereidingen hiervoor waren 
al in het voorjaar begonnen. 

Een aantal ludieke acties springen er qua originaliteit 
en creativiteit uit. Deze verdienen de aandacht. 

van Kunstcentrum Burgvliet Henc van Maarseveen. Burg-
vliet organiseerde onder meer de actie ‘Markt voor alle 
mensen’. Dit plan voorzag in een complete herinrichting 
van de Markt, die volledig autovrij moest worden. Goede 
banden waren er ook met de Stichting Opbouwwerk Kor-
te Akkeren, die actief streed tegen de verpaupering van 
Gouda ’s oudste volkswijk, en met het Huisvestingscol-
lectief, dat opkwam voor alleenstaande woningzoeken-
den. Af en toe werd er zelfs samengewerkt met de bin-
nenstadondernemers, al zou men nooit goede vrienden 
worden. Vooral de grootwinkeliers vonden dat de stad 
toegankelijk moest blijven voor alle autoverkeer en die 
opvatting stond haaks op die van de Wafel. 

Het lobbywerk bleef niet alleen beperkt tot Gouda. 
In het bijzonder het ministerie van Volkshuisvesting en 
Ruimtelijke Ordening (V&RO) werd meerdere malen be-
naderd. Dat gebeurde onder meer vanwege de sloop-
plannen voor de Gouwekerk, waarover verderop meer. 

Tot het actietype argumenteren behoort ook het in-
dienen van bezwaarschriften. Dit middel werd slechts 
enkele malen benut. Eind 1978 maakte de Wafel bezwaar 
tegen de sloop van de Weurmanpanden aan het Regen-
tesseplantsoen. Deze statige villa’s moesten wijken voor 
een project bestaande uit een kantoor en veertien wo-
ningen met parkeergelegenheid. Wat meespeelde was 
dat de gemeente de regels met betrekking tot de ver-
gunningaanvraag niet had nageleefd. De aannemer zou 
zijn bevoordeeld.36

Demonstreren

Demonstreren en confronteren waren de actietypen 
waar de Kritiese Siroopwafel het meest gebruik van 
maakte. Deze typen sprongen het meest in het oog bij 
het grote publiek. De acties die de Wafel organiseerde 
waren vooral ludiek. Op een speelse en originele manier 
werd de binnenstadsproblematiek onder de aandacht 
gebracht. Het was een perfecte manier om de Gouwe-
naars ervan te doordringen het anders moest. Tegelijk 
oefende men door actie te voeren druk uit op politici 
en bestuurders. De ideeën voor de acties kwamen vaak 
spontaan op. “Onze vergaderingen leken meer op brain-

Een van de pandjes uit het rijke aanbod van de Verenigde Makelaardijen 
Kritiese Koek-Rent a Krot-Puin BV. (samh, Archief Kritiese Siroopwafel)
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Verenigde Makelaardijen Kritiese Koek-Rent 
a Krot-Puin BV.

Tot de eerste acties behoorde het stichten van een fic-
tieve makelaardij. Dat gebeurde in februari 1975, nadat 
burgemeester Ch. Van Hofwegen bekend maakte in het 
centrum te willen gaan wonen. Dit nieuws was voor de 
Wafel een uitgelezen moment om de leegstand en ver-
paupering in de binnenstad aan de kaak te stellen. De 
Verenigde Makelaardijen Kritiese Koek-Rent a Krot-Puin. 
BV. zou de burgemeester wel een handje helpen bij het 
kiezen van een geschikt pand. De burgemeester kreeg 
een dikke envelop thuisgestuurd met daarin het gese-
lecteerde woonbestand, dat bestond uit voornamelijk 
dichtgetimmerde slooppanden in de Goudse binnen-
stad. De panden zagen er op het eerste gezicht niet uit, 
maar volgens de ‘makelaar’ boden zij ongekende moge-
lijkheden. Een bouwval aan de Vest met opslagruimte op 
de begane grond werd aangeprezen als “Drive-in woning 
combinatie”, een slooppand in de Komijnsteeg als “Een-
gezinswoning in gezellige buurt.” Enige kleine reparaties 
aan te bevelen”. Een dichtgetimmerd pand aan het Non-
nenwater stond te boek als “Klassieke halsgevel. Alles in 
hout uitgevoerd, inclusief de ramen.” Bij elkaar werden 
zo’n dertig panden aan de burgervader gepresenteerd. 
Bij dit rijke aanbod moest wel een kanttekening worden 
gemaakt. Die luidde: “Tevens moeten wij in alle eer-
lijkheid mededelen, dat indien u een woning in de bin-
nenstad betrekt, er altijd het gevaar blijft bestaan, dat 
u deze door omstandigheden weer moet verlaten, daar 
de plannen voor de binnenstad nog niet geheel duidelijk 
zijn.”37 Van Hofwegen werd uitgenodigd voor een rijtoer, 
zodat hij de panden ook van dichtbij kon aanschouwen. 
Hij sloeg dit genereuze aanbod beleefd af. 

36. Informatie over de Weurmanpanden, 21 oktober 1978, samh, 
Archief KS, nr. 22.
37. Verenigde Makelaardijen etc. aan Van Hofwegen, 26 februari 
1975, samh, archief KS, nr. 17.
38. Bulletin Kritiese Siroopwafel, februari 1976, samh, archief KS, 
nr. 9.

Parkeerbon zoals uitgedeeld tijdens de actie van oktober 1975. (samh, 
Archief Kritiese Siroopwafel)

Parkeerbonnenactie juli 1975

In juli 1975 voerde de Wafel actie tegen het parkeerbe-
leid. Deze actie bestond uit het uitdelen van alternatieve 
parkeerbonnen aan foutparkeerders in de woonstraten 
(zie afbeelding). Vooral van donderdag tot en met zater-
dag was de parkeeroverlast groot en werden de parkeer-
bepalingen op grote schaal genegeerd.38 Gehandhaafd 
werd er nauwelijks. De actievoerders werkten in kop-
peltjes en deelden die dag 650 parkeerbonnen uit. De 
bonnen waarschuwden de eigenaar van het voertuig dat 
hij of zij ditmaal geluk had gehad, maar dat het foutpar-
keren de volgende keer misschien wel geld zou gaan kos-
ten. De lokale pers was vooraf ingelicht, zodat ook deze 
actie de nodige publiciteit genereerde. Het parkeerbe-
leid in de binnenstad stond nu vol in de schijnwerpers. 
Zo werd bijvoorbeeld geconstateerd dat de parkeer-
regels nauwelijks door de politie werden gehandhaafd. 
Vanwege het succes dacht men al na over vervolgacties. 
Die mochten best wat harder zijn. Te denken viel aan het 
eindeloos laten laden en lossen van een vrachtwagen, 
waardoor de straat lang versperd werd. Een ander op-
perde om een kuil in de rijweg te graven en die dan weer 
dicht te gooien. Dat hadden Engelse demonstranten ook 
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Ruimtelijke Ordening in het Kabinet Den Uyl (1973-1977) 
droeg deze PvdA bewindsman de stadsvernieuwing een 
warm hart toe. Hij had uitgesproken ideeën over de leef-
baarheid van oude binnensteden en hierdoor botste hij 
nog wel eens met stadsbesturen.41 Bovendien had Schae-
fer een activistisch verleden, waarbij hij zich had ingezet 
voor stadsvernieuwing in de Amsterdamse volksbuurt De 
Pijp. Kortom, hij was de juiste persoon om de prijs uit te 
rijken en het was goed voor de publiciteit.

Schaefer aanvaarde de invitatie en meldde zich op het 
afgesproken tijdstip op de Markt. Daar stond het ont-
vangstcomité, bestaande uit twee leden van de stuur-
groep in rokkostuum en een koets van stalhouderij Ton 
van Duijn op hem te wachten. Jan Oskam, een van de 
leden van het ontvangstcomité vertelt wat er gebeurde: 
“Toen Schaefer arriveerde vroegen wij hem in de koets 
plaats te nemen. Schaefer protesteerde. Hij verkeer-
de in de veronderstelling dat hij in het stadhuis moest 
zijn. Wij legden hem uit dat dat niet het geval was en 
dat er in de uitnodiging ‘bij’ het stadhuis stond. Schae-
fer vatte het sportief op. Hij stapte in de koets en liet 
hij zich gewillig naar Achter de Vismarkt rijden, alwaar 
hij de prijs uitreikte.” Daar deed zich nog het volgende 

op Picidallycircus gedaan.39 In oktober werden opnieuw 
bonnen uitgedeeld.

Uitreiking van de gulden wafel

Ludiek was ook de uitreiking van de gulden wafel, een 
jaarlijkse prijs die werd toegekend aan personen of in-
stellingen die zich hadden ingezet voor de leefbaarheid 
van de Goudse binnenstad. In 1975 ging die prijs naar 
Christine en Nico van Es, die eigenmachtig en zonder 
subsidie een pand hadden gebouwd op een opengeval-
len gat op Achter de Vismarkt. Volgens de jury hadden 
zij zich niet laten verjagen naar Bloemendaal, maar laten 
zien dat de ontvolking van de binnenstad een halt kon 
worden toegeroepen. Bovendien hadden zij hun pand 
zonder één cent subsidie gebouwd. De prijsuitreiking 
vond op 14 november 1975 plaats en alle binnenstadbe-
woners waren uitgenodigd.40

Het leek de stuurgroep een goed idee om de gulden 
wafel te laten uitreiken door Jan Schaefer. Als een van 
de twee staatssecretarissen van Volkshuisvesting en 

Achter de Vismarkt 80: het pandje van de fam. Van Es dat in 1975 de 
gulden wafel won, tweede van links. (Foto R. van der Wal) 

Staatssecretaris Jan Schaefer (eerste rechts) op werkbezoek in Bloemen-
daal. Achter hem Wethouder Van der Wel van Ruimtelijke Ordening 
(Foto samh)



99

Ti
di

ng
e 

20
15

Behoud van de Gouwekerk

Het behoud van de Gouwekerk was van meet af aan één 
van de speerpunten van de Kritiese Siroopwafel. Het 
sprak welhaast voor zich dat zij de monumentale kerk, 
die zo bepalend was voor het silhouet van de stad, voor 
sloop wilde behoeden. Al in 1972 besloot het kerkbe-
stuur om vanwege de teruglopende kerkgang besloot 
de Gouwekerk te sluiten. In de loop van 1973 werden 
het interieur en de klokken verkocht. De kerk werd voor 
600.000 gulden te koop gezet. Projectontwikkelaars 
hadden hun oog al op het gebouw laten vallen. Dat zou 
betekenen dat het gebouw plaats ging maken voor win-
kels en kantoren. Dit was in overeenstemming met de 
plannen die de gemeente voor de binnenstad had. 

Als de Wafel de Gouwekerk wilde behouden, dan 
moest het wel met een haalbaar plan komen. Vanaf no-
vember 1974 werden de mogelijkheden voor hergebruik 
verkend. Leden van de Wafel bezochten de verbouwde 
Spaarnekerk in Haarlem, waar woningen in waren gerea-
liseerd. Er werd ook gesproken met de architect Andrie-

voor. In het bijzijn van wethouder Van der Wel van Ruim-
telijke Ordening, die ook naar het feest was gekomen, 
vroeg Schaefer aan Nico van Es hoeveel subsidie hij voor 
de bouw had ontvangen. Dergelijke projecten kwamen 
volgens de landelijke regels namelijk voor gemeentelijke 
subsidie in aanmerking. Van Es antwoordde geen cent te 
hebben ontvangen. Vervolgens sommeerde Schaefer de 
wethouder om dit binnen een week te regelen, wat ook 
gebeurde.42 

Stil protest in de raadzaal

Een opvallende wijze van demonstreren was het stille 
protest in de raadszaal. De Goudse gemeenteraad kende 
in de jaren zeventig nog geen formele inspraakmoge-
lijkheid. Burgers konden hun denkbeelden of bezwaren 
alleen via de raadsleden of via een brief aan het colle-
ge bekend maken. Dit was de Kritiese Siroopwafel een 
doorn in het oog. Zij eisten inspraak in planvorming en 
uitvoering. Te meer omdat in een aantal andere steden, 
zoals Amsterdam en Nijmegen, die mogelijk onder druk 
van het actiewezen al was geregeld.43

Ook hier verzon de Wafel een ludieke oplossing. Er 
werden bordjes met ‘ja’ en ‘nee’ gemaakt. Wanneer men 
het niet met de raadsleden eens was, gingen de bordjes 
met nee omhoog en kon men zich wel in het standpunt 
vinden dan werd dat met een stilzwijgend ja bekrach-
tigd. Vond men dat de raadsleden onzin uitkraamden, 
dan ging een bord omhoog met Blablablabla! Dit was 
een manier om de besluitvorming in de raad te beïnvloe-
den.44

Een origineel bordje dat werd gebruikt bij de stille inspraak in de ge-
meenteraad. (samh, Archief Kritiese Siroopwafel)

39. Bulletin Kritiese Siroopwafel, 9 juli 1975, samh, archief KS, nr. 9.
40. Bulletin, november 1975, samh, Archief KS, nr. 9.
41. Jan Schaefer, Parlement en politiek: http://www.parlement.com/
id/vg09llg9q6zr/j_l_n_jan_schaefer
42. Interview Jan Oskam, augustus 2015.
43. F. Coenen, R. van de Peppel, J. Woltjer, De evolutie van de in-
spraak in de Nederlandse planning, in Beleidswetenschap, 2001, nr. 
4, 313-332.
44. Interview Jan Oskam, augustus 2015. 
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verwachting 100.000 gulden moeten opleveren. Maar 
dat was nog steeds te weinig om de kerk te kunnen ko-
pen. 

Een nieuw lichtpunt was de zogeheten tachtig procent 
regeling van het ministerie Volkshuisvesting en Ruimte-
lijke Ordening, waarbij het Rijk, onder specifieke voor-
waarden, tachtig van de aankoopsom van monumentale 
panden vergoedde. Het resterende bedrag moest uit 

sen, die de woonkerk had ontworpen. Twee studenten 
van de Technische Hogeschool in Delft werden uitgeno-
digd om gebruik van de directe omgeving van de Gouwe-
kerk te bestuderen. 

Op 18 november 1974 was het pan voor de Gouwekerk 
gereed. Het bestond uit woningbouw op de verdiepin-
gen, te weten 26 woningen voor alleenstaanden en tien 
gezinswoningen. De begane grond was bestemd voor 
sociale doeleinden en/of winkels. Er was zelfs rekening 
gehouden met een kapel, zodat de parochianen weer 
missen in hun oude vertrouwde Gouwekerk konden hou-
den.45 Het plan werd ook naar staatssecretaris Schae-
fer gestuurd. In het begeleidend schrijven gaf de Wafel 
nadrukkelijk aan dat het plan een oplossing bood voor 
meerdere problemen in de stad: jongerenhuisvesting, 
een kerkruimte in de binnenstad, een buurtcentrum en 
winkeltjes, “zoals de regering die graag zou willen zien in 
het kader van de werkloosheidsbestrijding.”46

De acties voor het behoud van de Gouwekerk kwamen 
in december 1974 op gang. De Wafel verkocht posters, 
ontworpen door Gert van Zanten, van de opengewerkte 
kerk met woningen en de sociale ruimten. Op 18 decem-
ber organiseerde zij een voorlichtingsavond op de bo-
venverdieping van de Waag. Hier werd onder meer een 
film vertoond van de afbraak van de Kleiwegkerk. De film 
liet duidelijk het effect van die sloop zien. Zij had een 
gapend gat in de stad achtergelaten. 

De acties voor hergebruik trokken veel publiciteit. 
Ook van verschillende landelijke media. Het katholieke 
weekblad De Tijd plaatste een compositiefoto met de 
Panoramaflat op de locatie van de Gouwekerk. Het was 
een schrikbarend beeld. Veel Gouwenaars reageerden 
positief op het plan van de Wafel. Zo ook het kerk- en 
dekenaal bestuur. Wethouder Van der Wel bestempelde 
het plan als het beste tot dan toe en in de gemeenteraad 
tekende zich een meerderheid af voor het behoud van 
de kerk.47 De gemeente ging in gesprek met het kerk-
bestuur over de mogelijkheid van verkoop, al zou zij de 
vraagprijs, die inmiddels marktconform was verhoogd 
tot 750.000 gulden niet kunnen ophoesten. Daarom ook 
werd een crowd-funding actie opgezet door Die Goude 
en het comité Behoud Gouwekerk. Deze actie zou naar 

Poster van de Kritiese Siroopwafel met schets van de Gouwekerk door 
Gert van Zanten (collectie en foto: Peterpaul Kloosterman)
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Bij een bezoek van Van Dam aan Gouda èn de Gouwekerk 
organiseerde de Wafel een tentoonstelling in de visbank 
tegenover Carte Blanche. De gemeente probeerde dat 
nog te verbieden, maar Jan Oskam, de eigenaar van het 
koffiehuis, beriep zich op zijn terrasvergunning. Met fo-
to’s en tekeningen werd wederom de aandacht van een 
staatssecretaris getrokken.52 

De acties van de Wafel bleven niet zonder resultaat. 
De kerk werd op de monumentenlijst geplaatst en in mei 
1976 besloot de gemeente Gouda de Gouwekerk en de 
bijbehorende pastorie aan te kopen. Dat was alleen mo-
gelijk vanwege een rijkssubsidie van 450.000 gulden die 
kon worden verstrekt op basis van de genoemde tachtig 
procent regeling. De Gouwekerk was gered en daarmee 
het stadsbeeld. Uiteindelijk bleken de plannen voor wo-
ningbouw in de kerk niet haalbaar. De kerk werd in juli 
1976 verhuurd aan de Stichting Johan Maasbach Zen-
ding. In 1979 kocht Maasbach het gebouw voor het sym-
bolische bedrag van 1 gulden. 

Confronteren

Meer dan eens zocht de Kritiese Siroopwafel de con-
frontatie. Bij dit actietype ging het zoals gezegd om 
het verstoren van instituties of het openbare leven. Een 
voorbeeld is de belactie, die deel uitmaakte van de cam-
pagne ‘Laat de binnenstad leven!’ Telefoonnummers en 
adressen van gemeentelijke instanties en politieke par-
tijen waren vooraf verspreid en burgers werden opge-
roepen allen gelijktijdig naar de gemeente te bellen en 
daardoor het gehele gemeentelijke telefoonverkeer plat 
te leggen. Andere spraakmakende confrontaties waren 
de verkeersblokkades in het kader van het Lussenplan en 
het Tientje van Harms.

Confrontatie: verkeersblokkades

De verkeersblokkades vonden plaats in oktober 1978, 
als onderdeel van de actie ‘Laat de binnenstad leven!’. 
De boosdoener was het Verkeers Circulatie Plan of Lus-
senplan uit 1974, waardoor de verkeersstromen in de 
binnenstad werden veranderd. Een ongewenst nevenef-

andere bronnen worden gefinancierd. Wanneer de Gou-
wekerk als monument kon worden aangemerkt, zou dat 
toegang geven tot deze regeling. Dus richtte de Kritiese 
Siroopwafel haar pijlen op Den Haag. Bij een bezoek 
aan Gouda kreeg minister-president Den Uyl een pakje 
(kritiese) siroopwafels aangeboden. Kamerleden van de 
vaste commissies voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke 
Ordening en van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk 
Werk werden benaderd. Ook de adviescommissie voor 
de monumentenzorg ontvingen een uitgebreid informa-
tiepakket over het hergebruik van de kerk.48 Dit leidde 
onder meer tot Kamervragen.49 Alles werd uit de kast ge-
haald om zoveel mogelijk partijen te beïnvloeden.

Eind 1975 wendde de Kritiese Siroopwafel zich tot de 
tweede staatssecretaris van Volkshuisvesting en Ruimte-
lijke Ordening, Marcel van Dam.50 In haar pleidooi schil-
derde de Wafel de Gouwekerk af als schakel tussen het 
centrum rond de Markt en het verpauperde Raamgebied. 
De vernieuwde kerk zou “naar alle kanten nieuwe impul-
sen uitstralen” en daar zou ook het Raamgebied van pro-
fiteren. De Wafel sloot af met de volgende conclusie:

Laten we reëel zijn: Als een project ‘Gouwekerk’ alleen 
niet mogelijk is omdat het zichzelf financieel niet kan 
bedruipen, dan is de bedreiging nog steeds groot dat 
de heren planologen ons blijven stoppen in “frisse be-
tonnen flatgebouwen” (vrij naar een uitspraak van uw 
collega J. Schaefer).51

45. KS aan het Kerkbestuur van de Gouwekerk, 28 november 1974, 
samh, Archief KS, nr. 16.
46. KS aan staatssecretaris Schaefer, 21 november 1974, samh, Ar-
chief KS, nr. 16.
47. Gouwekerk fijn laten staan! Januari 1975, samh, Archief KS, nr. 11.
48. Kritiese Siroopwafel aan de vaste commissies van V&RO, CRM 
en de vaste commissie voor advies en bijstand voor monumenten 
en molens, dd. 14 mei 1975, samh, Archief KS, nr. 16. 
49. Kamervragen, Handelingen Tweede Kamer der Staten Generaal, 
1974/1975, 1078.
50. Destijds werkte het Ministerie van Volkshuisvesting en Ruimte-
lijke Ordening met twee staatssecretarissen: Schaefer en Van Dam. 
51. Kritiese Siroopwafel aan M. van Dam, dd. 17 december 1975, 
samh, Archief KS, nr. 16.
52. Interview Jan Oskam, augustus 2015.
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sommeerde de demonstraten om de blokkades onmid-
dellijk op te heffen. Toen dat niet gebeurde volgde wat 
duw- en trekwerk en werden de borden en hekken in 
beslag genomen. Bij de blokkade op Achter de Vismarkt 
hield de politie één persoon aan, omdat hij met zijn auto 
de straat versperde en weigerde deze aan de kant te 
zetten. Hij werd meegenomen naar het bureau aan de 
Houtmansgracht. Een grote groep demonstranten trok 

fect van dit plan was het ontstaan van sluiproutes, die 
volgens de Wafel veel hinder zouden geven. Anders dan 
wenselijk was werd het zwaar verkeer niet uit de stad 
verbannen. Het parkeren in de binnenstad werd aange-
pakt door middel van de invoering van een vergunning-
stelsel. Maar volgens de Wafel was het tarief voor ver-
gunninghouders veel te hoog en dit zou mogelijk weer 
aanleiding kunnen zijn voor een leegloop van de binnen-
stad.53 De gemeente liet dus kansen liggen om de stad 
om de binnenstad autoluw te maken.

Een confrontatie was vooraf niet gepland. Het was veel 
meer een spontane actie. Toen in oktober 1976 bleek 
dat de gemeenteraad zwaar verkeer niet uit de binnen-
stad wilde weren, was het tijd om een daad te stellen. 
Op zaterdagochtend 9 oktober 1978 werd de rijweg op 
de hoek van de Hoge Gouwe/Westhaven en op de hoek 
van de Lage Gouwe/Achter de Vismarkt geblokkeerd met 
zelfgemaakte rood witte gemeentehekken, die niet van 
echt waren te onderscheiden. Het leidde tot opstoppin-
gen. In pamfletten legde de Wafel de automobilisten het 
doel van de actie uit. Maar niet iedereen kon de actie 
waarderen. Sommigen bestuurders reageerden ronduit 
negatief of boos en maakten de demonstranten uit voor 
WW-ers en gespuis.54 

Het duurde niet lang voordat de politie arriveerde. Die 

53. Bulletin KS, maart 1976, samh, Archief KS, inv. 9.
54. WW = Wekloosheidswet.
55. Interview Jan Oskam, augustus 2015.
56. PSP aan de Kritiese Siroopwafel, 11 november 1977, samh, Ar-
chief KS, nr. 14. 
57. Informatiebulletin, oktober 1977, samh, Archief KS, nr. 9.

Ook ondernemers voerden actie tegen het Lussenplan (Foto, samh)

9 oktober 1976. Verkeersblokkade op de hoek Westhaven – Hoge Gouwe. 
Tweede van rechts is Jan Oskam. (Foto, Martin Droog, samh)
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vervolgens in optocht naar het politiebureau. Daar eiste 
zij de vrijlating van hun kompaan. Uiteindelijk mochten 
twee leden van de actiegroep naar binnen om te praten. 
Blijkbaar slaagden zij erin de politie te overtuigen dat de 
bestuurder zijn auto niet had kunnen verlaten, omdat hij 
geheel door demonstraten was ingesloten. De man werd 
vrijgelaten.55

Confronteren: Het Tientje van Harms

In 1977 kondigde de gemeente aan de onroerend goed-
belasting met tien gulden te zullen verhogen. Hierdoor 
kon het financiële tekort van het Gat van Bloemendaal 
worden gedekt. Dit tekort, dat circa honderd miljoen 
gulden bedroeg, zette de rem op een groot aantal ande-
re gemeentelijke projecten. De in 1974 aangestelde wet-
houder van Financiën R. Harms moest de gemeentelijke 
financiële huishouding weer gezond maken. Een van de 
middelen om dat te doen was een belastingverhoging. 
Deze verhoging viel in Gouda samen met de invoering 
van de onroerendgoedbelasting, die in de plaats kwam 
van drie bestaande belastingen, te weten de grond-, 
straat- en personele belasting. Al met al zou de verho-
ging volgens Harms niet meer dan tien gulden per huis-
houden bedragen. In oktober 1977 gaf de gemeenteraad 
zijn goedkeuring aan de verhoging. 

De Kritiese Siroopwafel protesteerde. In haar ogen 
was het niet eerlijk dat de hele stad voor het Gat van 
Bloemendaal moest boeten. Bovendien vreesde zij dat 
de stadsvernieuwing nu geheel zou worden stil gelegd. 
In het informatiebulletin stond te lezen:

Niet de inwoners van de nieuwbouwwijk Bloemendaal 
zijn de dupe. Zij hebben ruime groenvoorzieningen, 
parkeerplaatsen, speelplaatsen, fraaie tuinen, weinig 
verkeersoverlast en praktisch geen stank van bedrijven. 
De dupe van dat wanbeleid zijn vooral de bewoners in 
het zogenaamde stadsvernieuwingsgebied. Wijken die 
hoognodig opgeknapt moeten worden om er een beter 
woonklimaat te krijgen. 

Deze oproep werd de Wafel niet door iedereen in dank 
afgenomen. Voor de fractie van de Pascifistische Soci-

alistische Partij (psp) was deze benadering, waarbij de 
Wafel de binnenstadbewoners als een exclusieve groep 
behandelde, ongewenst. Zo dreef de actiegroep een wig 
tussen het centrum en de rest van de stad.56 

Desalniettemin riep de Kritiese Siroopwafel alle bin-
nenstadbewoners op om in verzet te komen en het 
‘Tientje van Harms’ niet te betalen. Zij werden geadvi-
seerd het tientje op hun spaarbankboekje te zetten en 
pas wanneer de gemeente toonde ook daadwerkelijk 
iets aan de binnenstad te zullen gaan doen, het bedrag 
alsnog over te maken aan de gemeentelijke belasting-
dienst. Weigeraars hoefden niet bang te zijn voor deur-
waarders, verzekerde de Wafel. Want vanwege alle aan-
dacht die deze actie ongetwijfeld kreeg, zou “het zeer 
publiciteitsgevoelige gemeentebestuur” het wel uit zijn 
hoofd laten om dwangmaatregelen te treffen.57

Deze daad van burgerlijke ongehoorzaamheid bereik-
te een hoogtepunt in Sinterklaastijd. Tijdens de intocht 
slaagde een lid van de Wafel er in de goedheiligman een 
koffer met monopolytientjes te overhandigen. Op de 
bocht in de Hoge Gouwe, ter hoogte van de Keizerstraat, 

Autosticker voor binnenstadbewoners als onderdeel van Laat de binnen-
stad leven! (samh, Archief Kritiese Siroopwafel)



104

Ti
di

ng
e 

20
15

laatstgenoemde actietype: harde of gewelddadige actie 
behoorde niet tot het repertoire. Dat was van begin af 
aan de lijn en die werd tot het einde volgehouden. Een 
van de eerste besluiten van de Stuurgroep in november 

wachtte een nieuwe verrassing. Daar lag een vlot met 
daarop de slagzin: “Beste Sint en Piet, betaal het Tientje 
ook niet.” De gemeente greep onmiddellijk in. Direct na-
dat de Sint was gepasseerd trokken gemeenteambtena-
ren en politie het vlot naar de kant. Er moest echter een 
vrachtwagen komen om het vlot naar de gemeentewerf 
te transporteren. In die tussentijd haalden leden van de 
Wafel het onbewaakte vlot weer weg en verstopten het 
in de werkplaats van klokkenmaker Harmsen op de Lage 
Gouwe. Toen de gemeentevrachtwagen arriveerde was 
het bord weg. Onverrichterzake bliezen de ambtenaren 
de aftocht. Vijf minuten later lagen vlot en bord weer in 
de gracht.58

Op 5 december ontvingen de Goudse wethouders een 
Sinterklaasgedicht, met daarop geplakt een afgescheurd 
tientje. Voor elke wethouder had de Wafel een kleine 
boodschap. Wethouder Harms kon wel lachen om het 
protest. “Ik vond dat niet zo onplezierig, want ik was 
tot dan volkomen onbekend in Gouda en kreeg nu enige 
bekendheid” aldus Harms.59 Hoeveel Gouwenaars uit-
eindelijk het Tientje niet betaalden is onbekend. 

Geen vernielingen of geweld

Of het nu om demonstreren of confronteren ging, de 
acties van de Kritiese Siroopwafel bleven ludiek. Het 

58. Interview Jan Oskam, augustus 2015.
59. Schriftelijke reactie R. Harms, juni 2015.
60. Notulen, 18 november 1974
61. Interview Nora Wolters Ruckert, juli 2015.
62. Interview Jan Oskam, september 2015.
63. Ibidem.
64. Het Vrije Volk, 24 april 1978.

Het vlot dat tijdens de intocht van Sint Nicolaas in de Gouwe lag. (Foto, 
samh)

Actie Tientje van Harms. Sint Nicolaasgedicht voor de Goudse wethou-
ders met afgeknipt tientje (samh, Archief Kritiese Siroopwafel)
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‘Elite kraakt pand’, kopte Het Vrije Volk, daarmee doe-
lend op de aanwezigheid van Van Maarseveen. In die 
krant legde de hoogleraar uit hoe de Goudse binnenstad 
verpauperde en huisvestingsproblemen door de ge-
meente werden genegeerd.64 Al met al was de kraakactie 
niet meer dan een symbolische daad. Het enige doel was 
het genereren van publiciteit en dat was weer gelukt. 

Het einde van de Kritiese Siroopwafel 

Niemand kan goed aangeven wanneer en waarom er een 
einde kwam aan de Kritiese Siroopwafel. Het laatste bul-
letin is van november 1978. Daarna vinden er geen acti-
viteiten meer plaats. Sommigen noemen actiemoeheid 
als reden om te stoppen. Vooral de gangmakers in de 
stuurgroep staken veel tijd en energie in de actiegroep. 
Zij organiseerden niet alleen de acties, maar maakten 
ook de bulletins en het promotiemateriaal, onderhielden 
contacten met andere actiegroepen en de pers, deden 
onderzoek naar missstanden en verzorgden het lobby-
werk.

Hans du Pré wijt het verdwijnen van de Wafel ook aan 
persoonlijke omstandigheden. De leden werden ouder. 
“We kregen kinderen en vaste banen en daardoor bleef 
er minder tijd over om actie te voeren.” 

1974 was om af te zien van het bekladden van objecten. 
“De integriteit van de doelstelling van de Kritiese Siroop-
wafel zal hierdoor in gevaar kunnen worden gebracht”, 
zo luidde de waarschuwing.60 Bij de verkeersblokkades in 
oktober 1976 werden vooraf de huisartsen op de Haven 
en de Gouwe en de brandweer op de Nieuwehaven inge-
licht, zodat zij in geval van calamiteiten vrije doorgang 
hadden.61 

Nimmer werden de acties hard of grimmig, ook niet als 
snelle resultaten uitbleven. Gewelddadige acties elders 
in het land, zoals de Amsterdamse Nieuwmarktrellen 
tussen krakers en politie in 1975, hadden geen invloed 
op het actievoeren van de Wafel.62 

Overigens stond de Kritiese Siroopwafel niet afwijzend 
tegenover het kraken als middel om de leegstand en de 
daaruit voortvloeiende speculatie aan te vechten. De 
Wafel nam echter nooit actief deel aan de Goudse kraak-
acties. Op één uitzondering na. In het kader van de actie 
‘Markt voor alle mensen’ besloot de Stuurgroep van de 
Wafel in de vergadering van 22 april 1974 om een leeg-
staand gemeentepand op de Markt te kraken. “Het was 
een spontaan besluit”, zegt Jan Oskam. Zelf haalde hij 
een koevoet, terwijl een ander voor de electriciteitsspul-
len en kaarsen zorgde. Daarna alarmeerden zij de leden 
van Kunstcentrum Burgvliet, die volop bij de Marktactie 
betrokken waren. Onder hen ook professor Van Maar-
seveen. 

“We zeiden dan gaan we nu dat pand kraken en dan is 
de Markt voor alle mensen. We hadden de deur zo open. 
Vervolgens hebben we op houten borden de mededeling 
‘Dit pand is gekraakt’ geschilderd. Ons doel was dat de 
politie het pand zou komen ontruimen. Daardoor kon-
den we de aandacht vestigen op het marktgebied. Maar 
de politie wilde maar niet komen. Uiteindelijk hebben 
we ze zelf maar gebeld. Eerst kwamen er twee agenten 
polshoogte nemen. Dat was niet onze bedoeling. Van 
Maarseveen wilde dan ook niet met hen praten. Hij riep 
van boven uit het raam ‘Jongeman ik praat niet met u, 
wilt u uw meerdere gaan halen? Dat gebeurde en na een 
gesprek hebben we het pand weer gewillig verlaten.63 

Op meerdere plekken in de stad waren panden gekraakt. Hier een villa op 
de Ridder van Catsweg (Foto samh)
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Ook Marina Perdijk is deze mening toegedaan. “In het 
begin, toen ze nog moesten wennen aan mondige bur-
gers, kwam de Kritiese Siroopwafel altijd en overal aan 
tafel. Maar op een gegeven moment werden er allemaal 
regels gemaakt. We moesten eens in de zoveel tijd re-
gulier overleg hebben met de gemeente. We dreigden te 
worden ingekapseld en ook probeerden allerlei groepen 
ons voor een karretje te spannen. Onze kracht was, dat 
we met iedereen praatten en ook voor iedereen goed 
aanspreekbaar waren. Maar daardoor werden we ook 
een soort Haarlemmer Olie: we waren overal goed voor. 
Daar hadden we geen zin in.” 67

Resultaten

Rest ons de vraag wat de Kritiese Siroopwafel heeft be-
reikt. Deze vraag is niet zo eenvoudig te beantwoorden. 
Op een aantal punten waren resultaten geboekt. Hans 
du Pré noemt als belangrijk wapenfeit de invoering van 
de regel dat sloop alleen nog maar was toegestaan als 
er voor de betreffende locatie een goedgekeurd nieuw-
bouwplan lag. “Daardoor kwam er een einde aan de 
ongebreidelde afbraak van onroerend goed en zijn veel 
panden uiteindelijk toch blijven staan.” Marina Perdijk 
wijst op het redden van de kazerne, de Gouwekerk en 
de Jeruzalemkapel, gebouwen die anders onder de slo-
pershamer waren vermorzeld. Andere processen zoals 
de herinrichting van het Raamgebied duurden veel langer 
maar leverden uiteindelijk toch resultaat op.

Even belangrijk is ook de bewustwording dat binnen-
steden ook tot een vitaal winkel èn woongebied konden 
worden omgevormd. In die zin was er sprake van een 
kentering. Geleidelijk aan werden stadsplannen uit de 
jaren vijftig en zestig losgelaten. Die verandering is ech-
ter niet alleen aan de Kritiese Siroopwafel toe te schrij-
ven, maar ook aan de veranderende opvattingen over de 

Actiemoeheid was mogelijk ook een gevolg van de 
constante zoektocht naar steun. Voorgenomen acties 
kwamen nog wel eens in het gedrang door een gebrek 
aan medewerkers en geld. De schil van deelnemers, die 
kon worden gemobiliseerd bij demonstraties, was niet 
al te groot. Het werk rustte dan toch vaak op de schou-
ders van de kleine groep gangmakers. Ook het constante 
gebedel om geld ter financiering van de acties, werkte 
soms frustrerend. Regelmatig was de bodem van de kas 
in zicht en was men gedwongen met de pet rond te gaan. 

Een belangrijke verklaring voor het verdwijnen van de 
Kritiese Siroopwafel is de institutionalisering van het 
maatschappelijk middenveld. De Nederlandse overheid 
begon in de jaren zeventig delen van de protestbewe-
ging bij de formele overlegstructuren te betrekken. Zij 
realiseerde zich dat de ideeën van de actievoerders heel 
waardevol konden zijn en dat het draagvlak voor te ne-
men maatregelen hierdoor werd vergroot. Aangezien de 
protestbeweging steeds om meer inspraak vroeg, zag zij 
haar nieuwe rol als overlegpartner als winst. Dit bete-
kende echter ook dat de protestbeweging geleidelijk aan 
werd ingekapseld. Institutionalisering wordt daarom ook 
wel gezien als manier om de protestbeweging te neutra-
liseren. 

Dit gebeurde ook in Gouda. Kort na de oprichting in 
november 1974 werd de Kritiese Siroopwafel al uitge-
nodigd voor overleg met de gemeente. Daarna vonden 
meerdere van zulke bijeenkomsten plaats. Volgens de 
toenmalige gemeenteambtenaar Sjaak de Keizer werden 
de actievoerders langzaam onderdeel van het gemeen-
telijke proces. Ook in Gouda honoreerde de gemeente 
de wens van meer inspraak in het plan- en besluitvor-
mingsproces. Maar door te participeren in deze proces-
sen, droegen de leden van de Wafel ook een zekere mate 
van verantwoordelijkheid. Dat maakte het actievoeren 
tegen de gemeente moeilijker.65 Volgens Nora Wolters 
Ruckert was deze ontwikkeling fnuikend voor de actie-
bereidheid. “Want naarmate de tijd verstreek, werd de 
Kritiese Siroopwafel van een actiegroep steeds meer een 
lobbygroep. Het praten met ambtenaren en bestuurders 
nam steeds meer de overhand. Daardoor doofde het 
echte actievoerdersvuurtje een beetje uit.”66

65. Interview Sjaak de Keizer, september 2016.
66. Interview Nora Wolters Ruckert, juli 2013.
67. Interview Marina Perdijk, juli 2013.
68. Interview Sjaak de Keizer, september 2013.
69. Interview Nora Wolters Ruckert, juli 2015.
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binnenstadbewoners: dat zijn mensen die heel bewust 
kiezen voor wonen in het centrum, trots zijn op en ver-
knocht zijn aan de oude stad en zich daar sterk voor ma-
ken. 69

De erfenis van de Kritiese Siroopwafel is terug te vin-
den in het hedendaagse binnenstad activisme. De ideeën 
waar de actiegroep groot mee werd, leven voort in orga-
nisaties en actiegroepen als Gouda ~sterk~ aan de IJssel 
en Gouda Bruist. Een belangrijke overeenkomst is dat 
zij niet alleen kritisch staan tegenover het gemeentelijk 
beleid, maar ook zelf met ideeën en initiatieven komen. 
Het Pauzelandschap Potterspoort, de Grootste Stroop-
wafel en de plannen rond GOUDasfalt zijn daar een voor-
beeld van. Dat maakt hen tot groepen die zich inzetten 
voor een vitale stad waarin wonen, werken en recreëren 
samen komen. 

inrichting van de binnensteden. Een nieuwe generatie 
stedenbouwkundigen huldigde de mening dat binnen-
steden moesten leven en daarom ook een woonfunctie 
behoorden te hebben. Deze nieuwe lichting was inmid-
dels ook doorgedrongen tot de Goudse ambtenarij en 
hun ideeën vonden daar hun weg en waren van invloed 
op het beleidsproces. 

Toch mag de invloed van de Kritiese Siroopwafel niet 
worden onderschat, zegt Sjaak de keizer, een van de 
nieuwe instroom. Zij hebben de veranderingen in het 
denken over stadsinrichting mede doen veranderen. Zij 
lieten de gemeente inzien dat het anders kon, dat er 
ook mensen in de stad woonden, dat een stad meerdere 
functies heeft en dat deze vooral moest leven. “Het was 
goed dat de Kritiese Siroopwafel de stad wakker schud-
de.”68 

Het verdwijnen van de Kritiese Siroopwafel betekende 
niet dat het activistische vuurtje doofde. De acties voor 
een leefbare binnenstad werden voortgezet door wijk en 
buurtgroepen. Het buurtactivisme bleef voortbestaan. 
De Wafel had het bewustzijn van de bewoners aange-
wakkerd en mensen bleven de gemeentelijke plannen 
die betrekking hadden op hun buurt kritisch volgen. Het 
tekent volgens Nora Wolters Ruckert de sfeer onder de 

‘Gouda KOE-linair’ bij het Pauzelandschap Potterspoort 
(Foto: Peterpaul Kloosterman)

Van Kritiese naar Grootste Siroopwafel: initiatiefrijke burgers maken 
de stad. In 2013 bakte Gouda de grootste stroopwafel ooit! 
(Foto: Dennis van Duijn / O kijk! Fotografie)
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de eerste zogeheten ‘gastarbeiders’ uit Ma-
rokko in Gouda arriveerden, doorgaans met 
niet meer dan een koffer met bezittingen. 
Ongetwijfeld zullen zij destijds hun dromen 
hebben gehad toen ze besloten tot de ‘bou-
ghaz’, de overtocht van Marokko naar het 
Europese continent, om daar hun geluk te 
beproeven. En die dromen zullen niet zoveel 
anders zijn geweest dan de dromen van de 
migranten en vluchtelingen die zich mo-
menteel aan de poorten van Europa en bij 
de ingang van de Calaistunnel verdringen. 

Het migratieverhaal van de Goudse Marokkanen is er ook 
een geweest van hoop op een betere toekomst voor zich-
zelf en voor hun kinderen. Maar anders dan veel migran-
ten van nu, zag de eerst generatie Gouds-Marokkaanse 
‘gastarbeiders’ hun gedroomde toekomst aanvankelijk 
niet hier in Nederland, maar in het land of – beter nog 
– hun streek van herkomst, het Rifgebergte. Hoezeer 
droom en werkelijkheid soms kunnen verschillen, blijkt 
wel uit het feit dat weinigen uiteindelijk terugkeerden, 
maar de meesten hun gezinnen lieten overkomen in het 
kader van de gezinshereniging in de jaren zeventig. Waar 
het in Gouda in 1965 begon met 173 Marokkaanse jon-
gemannen die ‘over’ waren in Utrecht en door het Ar-
beidsbureau aldaar doorgestuurd werden naar Gouda, 

Dromen en daden van Goudse  
gastarbeiders uit Marokko

Paul H.A.M. Abels

Interieur van een Gouds pension voor gastarbeiders (Foto samh)

Overzicht van de pensions aan het begin van de jaren zeventig (foto Paul Abels)
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meerd over de situatie ter plekke. Dat blijkt wel uit het 
verhaal van Addella Laâguili, die in een interview vertel-
de dat hij van een familielid hoorde dat Nederland geen 
fabrieken kende, maar alleen landbouw. Zijn voornaam-
ste drijfveer om te gaan was, zoals bij de meesten, eco-
nomisch. In Marokko was geen werk en er werd van hem 
verwacht dat hij toch voor zijn familie zou gaan zorgen 
nu zijn vader al 55 was. “Ik moest het doen”, zo stelde 
Laâguili.4 Dat dacht ook Mohammed Ouahabi, die op zijn 
bruiloft besloot om naar Nederland te gaan om geld te 
verdienen voor het gezin dat hij wilde stichten. In 1973 
verdronk hij echter, samen met twee anderen, tragisch 
in de Gouwe na een auto-ongeluk.5

De in die jaren gebezigde term ‘gastarbeider’ doet 
vriendelijker aan dan de harde werkelijkheid rechtvaar-
digt. Talrijk zijn ook in Gouda de verhalen over de rech-
teloosheid, slechte arbeidsomstandigheden en povere 
huisvesting van de buitenlandse werknemers. Van hun 
streven om in korte tijd veel geld te verdienen en over te 
maken naar de achtergebleven familie werd door werk-
gevers gretig gebruik gemaakt door ze te verplichten 
tot het maken van vele overuren. Het aantal gedraaide 
overuren werd onder de werknemers zelfs een status-
symbool, omdat ze daarmee konden laten zien dat ze 
veel geld verdienden voor de familie. Vakbonden kwa-
men nog weinig op voor hun belangen. Zij moesten het 
vooral hebben van speciale belangenorganisaties, zoals 
in Gouda en omgeving de Stichting Rijn & Lek.6

De Marokkaanse werknemers waren dus in belangrijke 
mate overgeleverd aan de grillen van hun werkgevers. 
Bij weigering of protest dreigde al snel ontslag. Omge-
keerd waren de Goudse werkgevers op hun beurt weer 
afhankelijk van de goedkope werkkrachten om het hoofd 
financieel boven water te houden. Dat blijkt fraai uit een 
brief die directeur D.A. Hofstede van Kunstaardewerkfa-
briek “De Gebroeders” aan de Rozendaal in 1967 schreef 
aan Burgemeester en Wethouders van Gouda. Hij deed 
daarin het verzoek om een pension te mogen openen 
aan de Tuinstraat 5 voor zijn buitenlandse arbeiders, 
“zonder welke hij zijn bedrijf niet meer lonend kan ex-
ploiteren”.7 Hij kreeg daarop de gevraagde vergunning, 
evenals diverse andere bedrijven die ook woonruimte 

telt de stad tegenwoordig ruim 7000 inwoners van Ma-
rokkaanse komaf, zo’n 10% van de bevolking. Daarmee 
heeft Gouda in verhouding tot het inwonertal zelfs het 
grootste percentage Marokkanen van alle gemeenten in 
Nederland.1

Ter verklaring van de trek naar Gouda van de eerste 
generatie migranten uit Marokko zijn zowel push- als 
pull-factoren aan te wijzen. Belangrijkste reden voor Ma-
rokkanen uit het noordelijk gelegen Rifgebergte om van-
af de jaren zestig in Europa hun geluk te willen beproe-
ven lag in armoede en werkeloosheid. Bovendien was 
het streven naar autonomie van de daar woonachtige 
stammen – de Berbers of Amazigh – hardhandig de kop 
ingedrukt; eerst door de Spaanse kolonisator en in 1958 
nog eens door koning van Marokko. De uitzichtloosheid 
van de bevolking was hierdoor niet alleen economisch, 
maar ook politiek. Aan de andere kant was er de groei-
ende vraag van uiteenlopende Europese industrieën en 
bedrijfstakken naar buitenlandse werknemers die bereid 
waren ongeschoold en vuil werk te doen, tegen lage lo-
nen en onder slechte arbeidsomstandigheden; werk dat 
de Europeanen niet meer wilden doen. “Vanaf 1961 bleef 
de roep van het buitenland in mijn hoofd hangen”, zo 
verwoordde Mohammed Karkach deze aantrekkings-
kracht, die hem in 1966 deed besluiten tegen de zin van 
zijn vader naar Gouda te komen.2

De meeste Marokkaanse werknemers die aanvanke-
lijk naar Gouda kwamen hadden deze stad niet specifiek 
uitgezocht, maar kwamen hier min of meer bij toeval 
terecht, zoals de eerste grote groep die vanuit Utrecht 
werd doorgestuurd.3 Ook waren zij vaak slecht geïnfor-

1. F. Fokkema e.a., ‘Herkomst en vestiging van de eerste generatie 
Marokkanen in Nederland’, in: CBS. Bevolkingstrends (Den Haag 
2009) 52
2. Interview met Mohammed Karkach uit: Boughaz: een videopor-
tret van de Marokkaanse gemeenschap in Gouda, 2003.
3. I. van der Valk, Harde werkers. Migranten van het eerste uur langs 
Rijn & Lek, 1945-1985 (Zutphen 2009) 109.
4. Van der Valk, Harde werkers, 113.
5. Th. de Jong, Marokkanen in Gouda (Gouda 2003) 7-9.
6. Van der Valk, Harde werkers, 107-118.
7. samh, Archief Brandweer, inv.nr. 0520.293, brief d.d. 21-10-1967.
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voor de naar Gouda gehaalde arbeidskrachten wilden 
creëren. 

Hoe belangrijk de Marokkanen voor de Goudse eco-
nomie van die dagen waren, tonen de cijfers. Tussen 
1960 en 1973 hadden maar liefst 38 Goudse bedrijven 
en instellingen buitenlandse werknemers in dienst, uit-
eenlopend van enkelingen tot enkele honderden. Naast 
‘grootverbruikers’ als het vleesverwerkingsbedrijf Com-
paxo, de kaashandel De Producent, Melkcentrale Gouda 
en Nederhorst, waren dat ook kleine aardewerkbedrijfjes 
als “De Gebroeders” en Zenith, stroopwafelbakkerijen 
en de Zeepfabriek Gouda. Maar ook de zieken- en be-
jaardentehuizen hadden (en hebben) talrijke Marokka-
nen in dienst, vooral als schoonmakers.8

Waarom Marokkanen?

Opvallend voor de Goudse situatie is de oververtegen-
woordiging van Marokkanen onder de buitenlandse 
werknemers. Dat heeft verschillende oorzaken. Aller-
eerst is door diverse bedrijfstakken in deze stad en re-
gio lange tijd doelgericht geworven in Marokko. Zelfs zo 
doelgericht, dat driekwart van de Goudse Marokkanen 
niet alleen uit de Rif afkomstig is, maar ook nog eens 
uit een specifieke regio aldaar: de provincie Nador.9 Ook 
mondelinge reclame en familieconnecties hadden hun 
effect. Daar in de Rif vonden de Goudse bedrijven klaar-
blijkelijk de werknemers die het beste pasten bij het ge-
zochte profiel: laag- of ongeschoold, bereid tot het ma-
ken van vele uren tegen een lage beloning. Aanvankelijk 
werden er ook Turken naar Gouda gehaald, maar die ble-
ken veel mondiger (en dus lastiger) en kozen zelf ook lie-
ver voor bijvoorbeeld de textielindustrie in Twente. Maar 
ook in de Goudse textiel, zoals bij Gouda Garen, wilden 
ze geen Turken en evenmin Spanjaarden. Die vond de di-
rectie te heetgebakerd, terwijl ze ook snel met staken 
zouden dreigen. Ook zij gaven daarom de voorkeur aan 
Marokkanen; met hen had je geen last van dit soort pro-
blemen en ze werkten goed.10

Wel klaagden verschillende Goudse bedrijven over 
het grote verloop onder hun Marokkaanse personeel. 
Bij Gouda Garen vond de leiding dit abnormaal groot en 

zeer hinderlijk voor de bedrijfsvoering. De directie van 
Compaxo weet het te grote verloop aan fouten bij de 
werving. Het bedrijf had steeds nadrukkelijk gevraagd 
om wat oudere werknemers, het liefst gehuwd, die te-
vreden zouden zijn met het soort werk dat hen werd 
geboden. Die verzoeken werden echter lang niet altijd 
gehonoreerd. In plaats daarvan kreeg het bedrijf veel 
jongeren aangeboden, vaak nog student, die in werke-
lijkheid andere ambities hadden en daarom het bedrijf 
weer snel verlieten.11

Sommige bedrijven zagen het, zoals in het voorbeeld 
van “De Gebroeders”, als hun taak huisvesting voor hun 
Marokkaanse werknemers te regelen. Het eerste bedrijf 
dat dit deed was De Producent. Deze kaashandel nam 
in februari 1966 als eerste Goudse bedrijf een pension 
in gebruik voor 20 tot 30 werknemers, gevestigd in het 
kaaspakhuis aan de Vest. Terwijl aan de ene kant de ka-
zen nog in de rekken bleven liggen, werden aan de an-
dere zijde enkele kamers ingericht.12 Enkele weken later 
volgde Compaxo. Dit bedrijf liet hiervoor zelfs een voor-
malig klooster, het r.k. Liefdesgesticht aan de Westha-
ven 24-25, inrichten als pension, waar de omstandighe-
den – in vergelijking met diverse andere onderkomens 
voor de gastarbeiders – relatief gunstig waren. Het ge-
bouw telde negen slaapzalen, twee eet- en recreatie-
zalen, een flinke keuken en een ruime wasgelegenheid 
met een “batterij douches”. De voormalige kapel werd 
ingericht als moskee, en was daarmee feitelijk het eerste 
islamitische gebedshuis in Gouda.13

8. Van der Valk, Harde werkers, 110.
9. Fokkema, ‘Herkomst en vestiging’, 52-53.
10. Goudsche Courant, d.d. 7-1-1972.
11. Goudsche Courant, d.d. 7-1-1972.
12. Goudsche Courant, d.d. 14-2-1966.
13. Goudsche Courant, d.d. 28-2-1966
14. Goudsche Courant, d.d. 6-11-1965.
15. samh, Archief Brandweer, inv.nrs. 0520.292 en 0520.293 passim.
16. Goudsche Courant, d.d. 7-3-1974.
17. N.D.B. Habermehl, Gastarbeiderspensions in Gouda (1965–1990). 
Pakhuizen vol Marokkanen en Turken, Tidinge. Tijdschrift van de 
Historische Vereniging die Goude 27 (2009) 151–157.
18. Goudsche Courant, 7-3-1974.
19. samh, Archief Brandweer, inv.nrs. 0520.293, brief d.d. 21-7-1971.
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adressen een of twee Marokkaanse kostgangers gehuis-
vest.18

Omwonenden kwamen soms ook in verzet tegen de 
pensions, wegens gevreesde overlast en ervaren onvei-
ligheidsgevoelens. Zo dienden bewoners van zes huizen 
aan de Hovenierskade in het najaar van 1969 een be-
zwaarschrift bij de gemeente in, om verlening van ver-
gunning tot het openen van een tweede pension in hun 
straat tegen te gaan. Zij vreesden dat hun straat weldra 
een ‘Klein-Rabbat’ zou worden en klaagden dat vrouwe-
lijke visite bij het weggaan vaak lastig gevallen werd door 
de ‘gastarbeiders’. Ook kwamen deze Marokkanen soms 
ongevraagd bij hun buren op visite, wat niet de bedoe-
ling was. Een in de straat gevestigde cafetaria vreesde 
voor verlies aan klandizie door de vestiging van ‘gastar-
beiders’ in een belendend pand.19 

 Andere bedrijven zochten de oplossing aanvankelijk 
nog in het vinden van particuliere kosthuizen voor hun 
werknemers, zoals de Melkcentrale Gouda, die in no-
vember 1965 in een advertentie een “net kosthuis voor 
twee Marokkanen” vroeg.14

Dat bood kansen aan vele particulieren en huisjesmel-
kers in Gouda, zoals de Italiaan G. Troiano en M.J. van 
der Sluys uit Reeuwijk, om veel geld te verdienen aan 
vaak slechte panden.15 Eerder heeft Nico Habermehl in 
dit blad een schets gegeven van de erbarmelijke omstan-
digheden in sommige van deze pensions en de protesten 
daartegen, die werden aangezwengeld door een kritisch 
artikel van Co Caljouw in de Goudsche Courant.16 De pro-
testen werden overigens aangevoerd door de toen nog 
aanwezige Turkse werknemers in de stad.17 In 1974 telde 
Gouda nog veertig pensions in Gouda en waren op zestig 

Protest bij de vleesverwerkingsbedrijf Compaxo op Schielands Hoge Zeedijk (foto samh)
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Een nieuwe droom

Aan het bestaan van de pensions kwam uiteindelijk snel 
een eind. Dat had alles te maken met de nieuwe wet-
geving op het vlak van de gezinshereniging. Die maakte 
het mogelijk dat ‘gastarbeiders’ hun vrouw en kinderen 
konden laten overkomen. Aanvankelijk droomden de 
meeste Marokkanen ervan om met een rijkgevulde beurs 
terug te keren naar Marokko om daar een goed leven 
te leiden met het gezin. Directeur Cor van der Post van 
Compaxo was er in 1966 van overtuigd dat zijn uit Ma-
rokko gehaalde werknemers hard wilden werken “om zo 
gauw mogelijk veel te sparen” en dan terug te keren naar 
hun land en gezin”.20 Nog in 1974 kopte de Goudse Cou-
rant dat de ‘gastarbeiders’ zuinig leefden en hard voor 
een tractor wilden sparen. Maar tegelijk pikte de krant 
de eerste signalen op, dat er ook al Marokkanen waren 
die “vernederlandsen”. Als zij erin slaagden een pandje 
in eigendom te krijgen, dan aarzelden zij niet om hun 
gezin te laten overkomen. Al zo’n 30 à 35 gezinnen in 
Gouda waren op die manier herenigd, aldus de krant.21 

 Zo ruilden halverwege de jaren zeventig steeds meer 
Marokkanen de idee van terugkeer in voor een ander 
perspectief. De toekomst werd niet meer in het land 
van herkomst gezien, maar hier. Abdellah Laâguili zag in 
1974 als 24-jarige zijn gedroomde toekomst nadrukke-
lijk in Nederland: “Het bevalt me goed. Ook het pension. 
Maar ik wil een eigen huis, want dan kunnen mijn vrouw 
en kind overkomen. Ik hoef niet meer terug”. Amar Zef-
zafi (39) was toen al een stap verder. Drie jaar daarvoor 
waren zijn vrouw en vijf kinderen al overgekomen. “Ik 
verdien hier goed en Gouda bevalt me”, aldus deze toen 
39-jarige Marokkaan.22

De gezinshereniging kwam op gang in een periode dat 
de behoefte aan ‘gastarbeiders’ juist begon af te nemen. 
In veel gevallen namen machines het ongeschoolde werk 
over en vele andere bedrijven moesten hun poorten slui-
ten, omdat zij niet meer konden concurreren met lage-
lonenlanden. In Gouda verdwenen hele industrietakken, 
zoals het plateel. Veel Marokkaanse werknemers van de 
eerste generatie verloren hierdoor hun baan of werden 
afgekeurd. 

De naar Nederland gehaalde Marokkaanse vrouwen 
kwamen – mede hierdoor – vaak in een weinig benij-
denswaardige positie terecht, met grote gezinnen in 
kleine huurhuizen in buurten als Korte Akkeren en Oos-
terwei. De droom van een gouden toekomst in een wel-
varend land, spatte daarmee al snel uiteen. In plaats 
daarvan moesten de vrouwen met een grote taalachter-
stand, zonder de familiale vangnetten en ondersteuning 
en in een totaal vreemde – en in sommige opzichten 
beangstigende – omgeving, proberen hun kinderen op 
het rechte pad te houden en het gezin draaiende. Al in 
Marokko waren zij moeder en vader tegelijk geweest en 
ook nu lag de opvoeding voor een belangrijk deel op hun 
bordje.23 Het recept voor mislukking leek ingebakken, 
hetgeen in sommige gevallen werd bewaarheid, gelet op 
de grote problemen die Gouda kende en kent om uit de 
band springende (vooral) Marokkaanse jongens. 

Toch hebben veel Marokkanen, niet in de laatste 
plaats vrouwen onder hen, een opmerkelijke doorzet-
tingskracht aan de dag gelegd. We mogen de ogen niet 
sluiten voor wat er mis gaat, maar moeten ze ook open 
houden voor de successen die geboekt zijn. Het aantal 
succesvolle Marokkanen in Gouda, dat er wel in geslaagd 
is een goede positie te verwerven in deze samenleving, 
is aanzienlijk. Talrijk in Gouda zijn de ondernemers, be-
stuurders, sociale werkers en onderwijskrachten met 
een Marokkaanse achtergrond. Zij hebben de droom van 
hun ouders en van zichzelf in daden weten om te zetten 
en in recordtijd weten waar te maken. De vijftigjarige mi-
gratiegeschiedenis van Gouda is er een van pieken en da-
len geweest, met een enorme impact op de migranten-
gemeenschap en op de stedelijke ontwikkeling zelf. Die 
roerige geschiedenis is ook nog lang niet ten einde, gelet 

20. Goudsche Courant, d.d. 14-2-1966. 
21. Goudsche Courant, d.d. 21-1-1974.
22. Goudsche Courant, d.d. 13-3-1974. Zie over de lotgevallen van Laâ-
guili ook Nico Habermehl, ‘Abedellah Laâguili. Nieuwe Gouwenaar 
van het eerste uur’. Tidinge 27 (2009) 125-128.
23. Interviews met Khalid Dadou en Hafida Ghazal uit: Boughaz: 
een videoportret van de Marokkaanse gemeenschap in Gouda, 
2003.
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op de recente perikelen rond de bouw van een nieuwe 
moskee. Weer een nieuwe droom die tot daden aanzet. 
Maar Gouda en de Marokkanen hebben inmiddels zo’n 
lang gezamenlijk verleden, dat de stad met reden mag 
blijven dromen van een harmonieuze toekomst. 

Dit jaar is het precies 50 jaar geleden dat de 
 eerste Marokkanen zich vestigden in Gouda. Stich-
ting Boughaz, die al in de jaren ’90 aandacht trok 
met gefilmde portretten van migranten die her en 
der in de stad vertoond werden in containers, wil 
niet onopgemerkt voorbijgaan aan die halve eeuw 
Goudse migratiegeschiedenis van de Marokkanen. 
In samenwerking met het Museum Gouda en diverse 
andere partners in de stad wordt op creatieve wijze 
stilgestaan bij dit jubileum. Daarbij is gekozen voor 
een originele en bijzondere invalshoek: de vrouw als 
stille kracht achter de migratie. 

Vertrekpunt voor alle activiteiten wordt een ex-
positie in Museum Gouda, waar de vrouw op cre-
atieve wijze tot middelpunt gemaakt wordt van de 
bewogen Marokkaans-Goudse migratiegeschie-
denis. Het idee van een dergelijke tentoonstelling 
komt nog van Nico Habermehl, de Goudse historicus 
die door een ernstige ziekte getroffen werd en vorig 
jaar overleed. Een aantal Gouwenaars van Marok-
kaanse en Nederlandse afkomst heeft het stokje van 
hem overgenomen. De expositie wordt omlijst met 
een groot aantal nevenactiviteiten. Stichting Boug-
haz en het Museum Gouda stellen zich tot doel om 
zowel bezoekers met een Nederlandse, als met een 
Marokkaanse achtergrond te trekken. Om dit te be-
reiken wordt museumbezoek gekoppeld aan andere 
activiteiten buiten het museum, in de sfeer van mu-
ziek, dans, literatuur, film en debat. Bovendien is 
er een educatief programma ontwikkeld, om zo ook 
de jeugd kennis te laten maken met dit nog steeds 
actuele verleden van Gouda. 

De tentoonstelling Lalla Golda (Madam Gouda) is 
te zien van 27 september tot 3 januari in vier za-
len van het Goudse museum. Op maandagavond 30 
november zullen Paul Abels (als historicus) en Cha-
hid el Haddouti (als ervaringsdeskundige) voor “Die 
Goude” in Zaal Concordia gezamenlijk een lezing 
houden over de bewogen migratiegeschiedenis van 
de Marokkanen in Gouda.
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paal voor sceperus’ in Tidinge van februari 
2015 heeft mij als nazaat om meerdere re-
denen zeer gestoord. Men mag van een his-
toricus verwachten dat een beschrijving van 
ds. Sceperus als een van de meesters van de 
Librije zal voldoen aan de daaraan te stellen 
eisen van objectiviteit en binnen de context 
van de contemporaine geschiedenis. Maar 
dat is niet gebeurd. Daardoor is een ver-
wrongen beeld van ds. Sceperus ontworpen.

 
Abels schrijft in zijn inleiding: ‘In deze bijdrage gaan wij 
op zoek naar Sceperus en zijn liefde voor en obsessie 
met het gedrukte boek.’ Wat dan het opvallend ingeka-
derde: ‘Een emmer met stront’ daarmee te maken heeft, 
kan alleen maar als een negatieve bedoeling opgevat 
worden. 

Onhoudbaar standpunt

In het artikel wordt eerst het opbouwende werk van ds. 
Sceperus voor de Librije vermeld. Maar daarna wordt hij 
wegens diens antipaapse en antiremonstrantse houding 
tot de grond toe afgekraakt. Zo schrijft Abels met be-
trekking tot diens rol bij de ‘Renovatie van de Librije’.1 
‘Dat kwam de enigszins kwakkelende stadsboekerij 
aanvankelijk ook zeer ten goede. Bij de komst van ds. 

‘Een scandpaal voor sceperus’ of  
‘Jacobus Sceperus verdient erezuil’

Mr. P.J. Schipperus

Gouda in de 17e eeuw

Sceperus zijn diens onmiskenbare organisatorische ta-
lenten onmiddellijk merkbaar. Er werd weer wekelijks 
vergaderd, boetes opgelegd voor laatkomers en afwe-
zigen. Alle handelingen van het college werden voort-
aan zorgvuldig genoteerd in een nieuw librijeboek. Ook 
werd het boekenbestand opnieuw geïnventariseerd. Een 
jaar later was ds. Sceperus nauw betrokken bij een in-
grijpende verbouwing, gevolgd door nog meer positieve 
uitlatingen. Maar bij een volgende ambtstermijn, 21 jaar 
later, veroorzaakt ds. Sceperus ‘Ravage in de Librije’2 en 
suggereert Abels dat de reden van zijn in 1668 gegeven 
aanzet tot het vervaardigen van een nieuwe catalogus 
een bijbedoeling heeft. ‘Het boekenbestand van de Li-
brije moest gezuiverd worden en het sleutelrecht stren-
ger gereglementeerd en beperkt tot een kleine groep. 
Overbodige en nutteloze boeken moesten worden ver-
wijderd. Daarna wendden de librijemeesters (!) zich tot 
de magistraat om ze publiek te mogen verkopen. Dit 
keer greep ds. Sceperus zijn kans om zich te ontdoen 
van boeken die hij in strijd vond met de gereformeerde 
leer, waaronder werken die nog maar enkele jaren eerder 
waren aangeschaft.’ En vervolgens worden alle veilingen 
aan hem toegeschreven: ‘Daarmee rekende Sceperus 
naar zijn overtuiging af met de duistere voorreformato-
rische tijd en met ‘dwaalgeesten uit latere tijd, die van 
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Het herinneringsbord uit de Goudse Librije van 1649 (Foto samh)

ten van Holland op uit was de minderjarige Willem III uit 
te sluiten van elke politieke macht.’ Gezien het verloop 
van de geschiedenis was hij zeker niet de enige. Wan-
neer Abels verder vermeldt dat ds. Sceperus in dat jaar 
het op de kansel voor prins Willem III opneemt, moest 
het stadsbestuur op last van de Staten van Holland de 
dominee tot de orde te roepen.4 Het stadsbestuur be-
sluit zijn traktement enige tijd in te houden, maar het 
kerkvolk nam dit niet en vergoedde ds. Sceperus de ge-
leden financiële schade. Abels vermeldt wel de inhou-
ding van het traktement, maar niet de vergoeding der 
schade door de kerkelijke gemeenschap.5 De objectieve 
weergave is hier zoek. De geschiedenis vermeldt dat de 
regering radeloos, het land reddeloos en het volk rede-
loos was: Vervolgens heeft Prins Willem III in 1672 bij de 
vijandelijke invallen de kastanjes uit het vuur gehaald. 

De redenen van het zo door Abels verweten antipaap-
se gedrag van ds. Sceperus stelt Abels niet aan de orde. 
Zou het voor de lezer niet begrijpelijker zijn geweest 
wanneer Abels zich gehouden had aan de stelregel voor 
historici om voorgeschiedenis en contemporaine ge-
schiedenis te vermelden? Dat zou een ander beeld geven 
van ds. Sceperus als getuige van een groot deel van de 
Tachtigjarige Oorlog (1568-1648). De jaren vanaf 1548, 
bij de nieuwe constructie van de Bourgondische Kreits 

zijn boodschap niets begrepen.’ Maar wat betekende 
dan de rol van de twee sluizen: Het collegiale gezelschap 
van librijemeesters en de vroedschap? Een onhoudbaar 
juridisch standpunt jegens ds. Sceperus. 

Geen objectieve weergave

Op het in 1649 aangebrachte herinneringsbord vanwege 
het einde van de Renovatie wordt, zo beweert Abels, de 
naam Sceperus prominent vermeld. Hiervan is echter 
geen sprake. Daarna suggereert hij dat het sterk anti-
paapse gedicht op glas 22 van de Goudse glazen ook wel 
zijn werk zal zijn geweest aangezien hij ‘in die dagen de 
felste bestrijder van de Katholieken in Gouda was.3 Van-
waar die gradatie? 

Voorts schrijft hij dat ds. Sceperus in 1665 niets 
moest hebben ‘van de politiek van de raadspensiona-
ris van Holland, Johan de Witt, die er namens de Sta-

1. P.H.A.M. Abels, ‘Een scandpaal voor sceperus’ p .9-11, in Tidinge 
van die Goude, februari 2015.
2. Abels (2015), p.11-13.
3. Abels (2015), p..11.
4. Abels (2015), p. 5-6.
5. Abels (2015), p. 11.
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inwoners van steden en gewesten te zullen handhaven, 
waarna deze op hun beurt, eveneens bij ede verklaar-
den zich als gehoorzame onderdanen de vorsten te zul-
len dienen. Zo verklaarde prins Filips, vooruitlopende 
op diens opvolging van zijn vader, op 5 juli 1549 bij ede 
jegens het hertogdom Brabant de rechten en plichten 
te zullen nakomen.7 Eveneens jegens de stad Brussel op 
9 juli8 en in de stad Gent jegens Vlaanderen op 16 juli 
1549.9 Maar het blijkt al spoedig voor deze vorsten een 
noodzakelijk kwaad te zijn. Daarop beroepen zij zich la-
ter om er niet naar te behoeven te handelen. 

Onder de vele plakkaten van de keizer beveelt hij bij 
die van 20 november 1549 de confiscatie van de goede-
ren van ketters en andere criminelen ter zake van majes-
teitsschennis, zonder de mogelijkheid van gratie of een 
beroep op privileges.10 Op 29 april 1550 geeft de keizer 
het berucht geworden plakkaat uit tot vervolging en be-
straffing van ketters. Een ieder die verboden boeken in 
zijn bezit heeft wordt tot zware straffen veroordeeld. 
Tot de bij de ingevoegde Index van verboden boeken be-
horen ook werken, zo niet alle, van Erasmus en Luther. 
Indien iemand zich hieraan schuldig heeft gemaakt zal 
deze geëxecuteerd worden: ´de mans, mitten zweerde, 
ende de vrouwen gedolven.´ Het geheel is beschreven 
in tweeëntwintig bedrukte foliovellen.11 Deze gang van 
zaken leidt ertoe dat er een scheiding komt tussen hen, 
die hieraan wilden ontkomen, en hen die de Kerk ‘trouw’ 
bleven. En dit alles was uitsluitend en alleen een gevolg 
van de hersenspinsels van de landsheren, keizer Karel V 
en Filips II van Spanje. 

Om de ketterijen te bestrijden, zoals de Reformatie, 
maar ook individuele ketters, voegde paus Paulus III 
(1534-1549) de Inquisitie als nieuwe congregatie aan het 
bestuursapparaat van de Heilige Stoel toe.12 Paus Paulus 
IV (1555-1559) woonde regelmatig de zittingen bij van 
zijn Romeinse Inquisitie.13 Maar zijn opvolger paus Pius 
IV (1559-1565) liet de in 1557 ingevoerde Index van ver-
boden boeken drastisch saneren en bracht een aanzien-
lijke beperking van de bevoegdheden van de in 1536 in-
gestelde Romeinse Inquisitie aan.14 De Kerk was dus niet 
minder verdeeld. 

van 1512, beter bekend als de ‘Zeventien Verenigde Ne-
derlanden’ zijn een inleiding op die oorlog. Keizer Ka-
rel V poogt zijn stempel op de bewoners van de nieuwe 
Nederlanden te drukken: Absolute onderdanigheid en 
Rooms-Katholiek. Eerst bestemt hij in 1549 de Kreits 
als nalatenschap voor zijn zoon, prins Filips van Spanje. 
Vervolgens wenst de keizer de medewerking van de paus 
te krijgen om een einde te doen maken aan de misstan-
den binnen de Kerk, van wie velen een afkeer hadden. 
Paus Paulus III opende daartoe in 1545 het ‘Concilie van 
Trente’, tevens dienende als ‘Contra-Reformatie’.6 Maar 
de middelen die daarbij èn door de Kerk èn door de kei-
zer als landsheer van de Nederlanden werden toegepast 
waren onaanvaardbaar. Een slaafse onderwerping met 
ongekende fysieke straffen door een Inquisitie, die his-
torisch verworven rechten en privileges terzijde schoof 
met volstrekte willekeur van vonnissen. Dat kon niet an-
ders dan een hevig verzet in het leven roepen, waarbij 
men zelfs de dood verachtte.

Gruweldaden

Abels bekritiseert ds. Sce-
perus over diens veronder-
stelde ‘duistere voorrefor-
matorische tijd’, die maar al 
te waar was. De ouders van 
ds. Sceperus, Vlamingen van 
herkomst, behoorden tot 
degenen die moesten uit-
wijken voor die gruweldaden 
om wille van hun lijfsbe-
houd. Gruwelijke gebeurte-
nissen te over om te vermel-
den! Het was gebruikelijk 
dat een opvolgende vorst 
in de Nederlanden bij een 
zogenaamde ‘Joyeuse En-
trée’ bij ede verklaarde de 
rechten en privileges van de 

Koning Fillips II van Spanje
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zo niet een beeld, gekregen van zijn ware bedoelingen. 
Wanneer blijkt dat Filips Spanjaarden op de belangrijke 
bestuurs- en adviesposten wil plaatsen, verzetten de 
ridders van de Orde van het Gulden Vlies en de leden 
van de Staten-Generaal zich krachtig. Filips ziet er vanaf 
op aanraden van kardinaal Granvelle. Hij benoemt met 
tegenzin Nederlandse edelen op die posten.15 Hij zou Fi-
lips II niet zijn, wanneer hij niet gelijktijdig een geheime 
‘consulte’ zou instellen om de benoemde Nederlanders 
te kunnen omzeilen.16 Zijn veilige terugkeer in Spanje 
werd op 24 september 1559 te Sevilla gevierd met een 
autodafe, een terechtstelling van ketters. Van de 80 ver-
oordeelden werden er 24 verbrand op verdenking van 
Lutheranisme. Een tweede autodafe vond plaats in de 
hoofdstad Valladolid op 8 oktober 1559 van 13 verdachte 
aanhangers van Luther, in aanwezigheid van Filips II, zijn 
zuster prinses Juana en kroonprins Carlos.17 

Nadat de seigneurs (Oranje, Egmont, Horne) van de 
‘consulte’ vernomen hebben, vertrekken zij uit de Raad 
van State. De koning vraagt de hertog van Alva op 12 
oktober 1563 om advies18 en deze antwoordt op 21 ok-
tober: ‘wat hen betreft, zij verdienen dat men hen ont-
hoofdt, maar men moet dat uitstellen totdat men dat 
kan uitvoeren’19.

De harde hand van Margaretha

Mij beperkende, dient nog vermeld te worden dat re-
gentes Margaretha op 29 augustus 1564 aan de koning 
schrijft dat zij volgens zijn bevelen het plakkaat van de 
keizer van 1550 tegen de wederdopers zal uitvoeren. 
Maar de besluiten van het Concilie van Trente, die de 
koning had voorgeschreven in acht te nemen, schijnen 
een obstakel op te leveren: Het Concilie heeft immers 
alle plakkaten van de keizer en de koning met betrek-
king tot de religie vervallen en de Inquisitie onbevoegd 
verklaard.20 Niettemin eist de koning van Margaretha een 
zeer strenge naleving van de plakkaten, waarbij zij ook 
de inquisiteurs moet aansporen. Maar Margaretha heeft 
ook te maken met de seigneurs van de Raad van State, 
die geenszins van plan zijn op enigerlei wijze medewer-
king te verlenen. Margaretha moet dan ook de koning op 

Wanneer prins Fi-
lips in 1555 zijn vader 
als landsheer opvolgt, 
heeft hij zijn handen 
nog vol aan de oorlog 
met Frankrijk. Tal van 
Nederlandse edelen 
dragen aan de overwin-
ning bij. Lamoraal van 
Egmond als legercom-
mandant, prins Willem 
van Oranje als gezant 
bij de vredesonderhan-
delingen. Maar daarna 
heeft hij ze niet meer 

nodig. Na de Vrede van Cateau-Camprésis in 1559 kan 
Filips de Nederlanden verlaten en laat hij het bestuur, 
sterk gereglementeerd, aan zijn halfzuster Margaretha 
van Parma, over. De edelen hebben inmiddels lucht, 

6. H. Wortelboer, Het Instituut Rooms-Katholieke Kerk 3e editie, Uit-
geverij Eburon-Delft, p. 608.
7. Lameere, M. en Simont, H. Receuille des Ordonnances des Pays-Bas 
20-11-1549, 2e serie, 1506-1700, dl 5, p. 541-551. 
8. Lameere & Simont, Receuille des Ordonnances des Pays-Bas 09-07-
1549, 2e serie, 1506-1700, dl 5, p. 552-553.
9. Lameere & Simont, Receuilel des Ordonnances des Pays-Bas 16-07-
1549, 2e serie, 1506-1700, dl 5, p. 555-556. 
10. Lameere, & Simont, Receuilel des Ordonnances des Pays-Bas 16-
07-1549, 2e serie: 1506-1700, dl 5, p. 575-578.
11. Lameere, M. J. Receuilel des Ordonnances des Pays-Bas 29-04-1550, 
2e serie: 1506-1700, dl 6, p. 55-76.
12. Wortelboer, p. 608. 
13. Wortelboer, p. 612. 
14. Wortelboer, p. 613.
15. F. Rachfahl, Wilhelm von Oranien und der Niederländische Aufstand 
2de bnd, Den Haag Martinus Nijhoff 1907, p. 45-49.
16. M. Gachard, Correspondance de Philippe II sur les Affaires des Pays-
Bas dl 1, nr. 109, nt.1, 13-01-1563, Bruxelles, Librairie Ancienne et 
Moderne,1848, p 235-236.
17. E.M. Ruiz, Atlas Histórice de España I Ediciones Istmo, S.A., 2010, 
p. 181.
18. Gachard, nr. 166, 12-01-1563, p. 271. 
19. Gachard, nr. 169, 21-01-1563, p. 272. 
20. Gachard, nr. 227, 29-08-1564, p. 312.

Margaretha van Parma 
Gebrandschilderd raam van Wouter 
Crabeth (Sint-Janskerk, Gouda) (www.
st-janskerkgouda.nl).
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9 januari 1566 melden dat uitvoering van de plakkaten 
en de bevoegdheden van de inquisitie onmogelijk is om-
dat de meeste seigneurs, die belast zijn met het bestuur 
van de provincies openlijk gezegd hebben dat zij er niet 
aan zullen meewerken om 50.000 tot 60.000 mensen te 
verbranden.21 

Erezuil in plaats van schandpaal

Het zal genoegzaam bekend zijn dat deze wandaden vele 
duizenden mensen noopten te emigreren, anderen zich 
aan te sluiten bij de Geuzen en weer anderen te vluchten. 
Wanneer Abels het heeft over ‘antipaapse gedragingen’ 
van ds. Sceperus laat hij deze ‘duistere’ gebeurtenissen 
buiten beschouwing. In 1648 komt bij de Vrede van Mun-
ster in de Noordelijke Nederlanden aan de dreiging van 
vervolging een einde, maar niet in de Zuidelijke Neder-
landen.

Wanneer Abels ds. Sceperus aan de ‘scandpaal’ wil 
zien is het hem kennelijk ontgaan dat een veroordeling 
daartoe een onterende straf is, te ondergaan in combi-
natie met andere straffen als geseling en/of brandmer-
king en/of verbanning.22 Abels kan op geen enkele wijze 
aantonen dat ds. Sceperus naar de juridische opvattin-
gen van die tijd daartoe veroordeeld kon worden. 

Als Abels recht had willen doen aan de inhoud van 
de inleiding had hij plaats dienen in te ruimen voor nog 
andere boeken van Sceperus. Die waren er genoeg. Het 
meest vermaarde boek wordt afgedaan met een voet-
noot onder nr 31: Het “Schat-Boek der Onderwijsingen 
voor Kranck-Besoeckers en der Vertroostingen voor 
Krancken.” in twee drukken verschenen, respectievelijk 
in 1670 en 1672. Daaraan heeft ds. Gualterus Wiltvang, 
predikant te Gouderak zelfs gedichten gewijd. Ds. Sce-
perus schreef boeken bij en over bijzondere vaderlandse 
gebeurtenissen. Met uitzondering van het eerste boek 
uit 1646, vermeldt Abels geen van de boeken, die in 
1648, 1653, 1655, 1662, 1666 en 1673 zijn verschenen.

De publicaties van Sceperus en de nog aanwezige 
preken zouden zelfs een aparte tentoonstelling recht-
vaardigen. Eén die geen misvormd beeld geeft zoals dit 

Beelden van de Spaanse inquisitie

21. Gachard, nr. 345, 09-01-1566, p.387.
22. M. Kocken, Gruwelgids voor Oud-Mechelen, Antwerpen/Rotter-
dam, 2007, Uitgeverij C. de Vries –Brouwers, p. 35-36.
23. Ingezonden artikel in het Reformatorisch Dagblad maart 2015 
n.a.v. het tentoongestelde in zaal 5 van het Goudse Museum.

voorjaar plaatsvond bij de tentoonstelling ‘Uitgelezen’ 
in zaal 5 van het Goudse Museum. Naar hedendaagse 
opvattingen kan wellicht het verwijderen van bepaalde 
boeken worden betreurd, maar in die tijd blijken zij zelfs 
weinig te hebben opgebracht. Ds. Sceperus wordt door 
Abels ten onrechte veroordeeld, ofschoon hem juridisch 
niets valt te verwijten. Zijn inzet voor de Librije verdient 
naar de woorden van A. Meijdam uit Asperen zelfs een 
erezuil.23 
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‘Als oudere ben ik niet verkeerd bezig ben, denk ik. Je 
hebt er altijd baat bij om actief te blijven. De hele dag 
met een boek achter de geraniums zitten is niet goed 
voor de gezondheid. Ziek ben ik nooit. En ik mankeer 
niets. Mijn huisarts zie ik ook al jaren niet. Ik zou zo uit 
m’n hoofd niet eens z’n naam weten. Ik ben 53 kilo, 
dus mijn benen hebben niet veel te dragen. Ik loop als 
een kievit. Hier in huis neem ik twee treden tegelijk de 
trap op. Ook naar de zolder, waar mijn modelspoorbaan 
staat. 

Ik slaap goed en elke ochtend sta ik opgewekt op. Ik 
neem dan een kopje thee en een beschuit. Daarna steek 
ik m’n eerst filtersigaretje. Doordat ik de hele dag actief 
ben, rook ik minder. Per dag zeven sigaretten en drie van 
die kleine sigaartjes. ‘s Avonds laat een glaasje port, bij 
mijn treinen. Dat is het. Overdag drink ik geen alcohol, 
ook niet bij de maaltijd. Wel als ik ergens een etentje heb 
natuurlijk, dan neem ik er een glas wijn bij. 

Tot een jaar geleden heb ik auto gereden. Nu ben ik 
nog steeds mobiel, met bus en trein. Ik heb geen enkele 
hulp nodig, ook niet voor het huishouden. Dat doe ik he-
lemaal zelf. Al het schoonmaakwerk, onderhoud van de 
tuin, de boodschappen, het koken. Ik woon hier dichtbij 
winkelcentrum Goverwelle, dus dat is makkelijk. Soms 
vragen enkele van de buren me te eten. In het huis hier-
naast zijn nieuwe mensen komen wonen, uit Marokko. 
Zij hebben mij al twee keer een complete couscous-
maaltijd thuisgebracht. Dat hoeft toch niet, zeg ik dan 
natuurlijk. Maar het is een aardig gebaar van ze. Ach, dat 

Herman Voogel vertelt
De historie van Gouda, verteld door mensen die het ver-
leden zelf beleefd hebben en meegebouwd hebben aan 
de ontwikkeling van de stad. Dat is de essentie van een 
serie interviews onder de titel Gouwe Verhalen.

Peter van Eijkelenburg

gouwe verhalen Hermann Voogel - 1926

‘Met mij heb je niet 
snel een probleem’

(foto: Cornelis de Keizer, Empire Imaging)

gaat een beetje vanzelf, als je vriendelijk van aard bent. 
Als je een gesloten persoon bent, dan zak je weg in je-
zelf. 

Oliemannetje

Al ruim 27 jaar ben ik voorzitter van de bewonerscom-
missie van de paar honderd Mozaïek-huurwoningen in 
een groot stuk van Goverwelle, rondom het winkelcen-
trum. Ik heb dus veel contacten in de buurt. Het onder-
houden van die contacten is belangrijk, maar daarvoor 
moet je wel je gezondheid mee hebben. En ik kan het 
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ook doen omdat ik makkelijk praat. Dat komt weer, denk 
ik, doordat ik veertig jaar avondles heb gegeven in han-
delswetenschappen bij Praehep, in het volwassenenon-
derwijs. Daar oefen je je spreekvaardigheid mee.

Ik heb ook veel overleg met de mensen van woning-
bouwvereniging Mozaïek. Voor hen ben ik een soort 
oliemannetje, een tussenfiguur die de verbinding vormt 
van huurders naar Mozaïek en andersom. 

Ik zelf woon hier al net zo lang. Altijd met plezier, pret-
tige huizen met een leuk tuintje. Wel gebruiken sommige 
bewoners die tuin als opslagterrein. Soms is het echt een 
bende in zo’n tuin. De achterburen kijken daar dan op uit 
en dat is natuurlijk niet prettig. Ik maak daar foto’s van 
en rapporteer het aan Mozaïek. Die moet er op letten dat 
de huizen goed bewoond worden. Als dat niet gebeurt: 
mensen aanspreken. Desnoods moet je mensen uit hun 

huis kunnen zetten. Ja, dan moet Mozaïek wel in een an-
dere wijk een huis aanbieden, dat klopt. Daar hoef ik dan 
als voorzitter van deze bewonerscommissie niet meer op 
te letten.

Weinig conflicten

Maar ik heb weinig conflicten meegemaakt. Ik zie het 
eerder als mijn taak om conflicten tussen bewoners 
en Mozaïek te voorkomen. Onze bewonerscommissie 
neemt Mozaïek werk uit handen en daar zijn ze dankbaar 
voor. Als er een keer een conflict ontstaat, ben ik niet 
meteen of in principe op de hand van de huurder. Zeker 
niet als de leefwijze van zo iemand verkeerd is.

Ze willen deze huurwoningen nu wel zachtjesaan ver-
kopen. Niet veel mensen hebben daar trek in, of heb-
ben er geen geld voor, mede door de crisis. Het aantal 
sociale huurwoningen daalt wel, en dat vind ik niet goed. 
Ook moet men stoppen met huurverhogingen die de in-
flatie te boven gaan, vind ik. Op je pensioen krijg je geen 
indexatie meer, dus je gaat er op achteruit.

Ik wil die voorzittersfunctie van de bewonerscommis-
sie blijven doen zo lang ik het aan kan. Misschien nog wel 
tien jaar, wie weet. Het gaat tot wederzijds genoegen, en 
van beide zijden ben ik nog steeds goed geaccepteerd. 
Ik krijg geen klachten over m’n werk, dus de huurders 
zullen mij niet snel afstemmen. En ik ben makkelijk in de 
omgang. Met mij heb je niet snel problemen.

Dubbele NN

Mijn grootvader was predikant in Kamerik en in Hilver-
sum. Later werd hij beroepen in Emlichheim, net over 
de grens achter Coevorden. Vandaar de dubbele NN aan 
het eind van mijn voornaam. Mijn vader werd na de oor-
log hoofd van een christelijke lagere school. Ook docent 
Frans op een middelbare school. Hoe hij bij dat Frans 
kwam, heb ik nooit geweten.

Mijn ouders hadden één dochter en vijf zonen. In de 
oorlog gingen de zonen naar Engeland. Ik was toen zes-
tien jaar jong, maar ik kwam al wel in het Schotse leger 
terecht. Drie van m’n broers zijn gesneuveld. Ik heb het 

Hermann Voogel bij Volkswagen Kever (Foto Cornelis de Keizer, Empire 
Imaging)
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overleefd, bij de Britten in Frankrijk. De capitulatie van 
Duitsland was iets heel moois. Ik was er bij, in Duitsland 
inmiddels. Bij Remagen trokken we de Rijn over. Neder-
land lieten we letterlijk links liggen. En toen ik weer thuis 
kwam, waren mijn ouders er nog, gelukkig.

Ford Gouda: Hulleman, Ottocar, Van Bunningen

Ik werd procuratiehouder bij de Ford-dealer in Gouda, 
zeg maar een soort adjunct-directeur. Bij directeur Hul-
leman, kort voor zijn overlijden. Daarna kwam Otto Krui-
zinga, vandaar de nieuwe naam Ottocar. De zaak was aan 
de Burgemeester Jamessingel, op de hoek waar nu de 
grote reformatorische scholengemeenschap Driestar is.

Onder Hulleman was de Ford-dealer een beetje inge-
zakt. Want Hulleman zat met zijn hoofd meer in Frankrijk 
dan bij z’n bedrijf. Otto vroeg mij de zaak weer op poten 
te zetten. Dus ik moest reorganiseren, en helaas moes-
ten we het met een paar werknemers minder gaan doen.

Otto Kruizinga was de verkoopdirecteur, dat was zijn 
achtergrond. En ik had de bedrijfseconomische ervaring. 
Dus ik regelde de geldzaken, de contacten met de bank, 
en de organisatie van het bedrijf. 

We hebben het bedrijf verhuisd naar een nieuwbouw 
aan de Edisonstraat. Want de plek aan de Jamessingel 
was niet erg gunstig meer. En die school Driestar wilde 
zich er graag vestigen. Maar het belangrijkste was dat 
de garage verouderd was. Slopen en op hetzelfde terrein 
een nieuwe garage neerzetten was geen keus, want dan 
zou je al die tijd dicht zijn, tijdens sloop en nieuwbouw. 
Eenmaal aan de Edisonstraat heeft Kruizinga het bedrijf 

verkocht aan Van Bunningen. Een fijne man, heb ik goed 
contact mee. Elk jaar krijg ik een uitnodiging voor de 
kerstborrel, waar ik natuurlijk naar toe ga. 

Otto leeft nog, ik heb ook met hem nog contact, hij 
komt bij mij thuis op bezoek.

Met al het personeel in de garage heb ik altijd een goe-
de verhouding gehad. Dat is voorwaarde om in je functie 
te slagen, weet ik heel zeker. Elke maand hadden we ver-
gadering met de chefs van alle afdelingen in het bedrijf. 
Dat was altijd heel prettig. En als ik door de garage liep, 
sprak ik de automonteurs aan. Later kwam ik bij som-
mige van hen ook wel eens thuis. Ik raakte gewoon be-
vriend met enkele van die mensen.

Goudkleurige Corsair

Door dat werk bij de Ford-garages had ik altijd een 
dienstauto, en uiteraard was dat een Ford. De Corsair 
was een fijne auto, ik had een goudkleurige. Later reed 
ik een Taunus, een Escort, een 12M en een 17M. Na het 
overlijden van mijn vrouw, in 1999, kreeg ik een relatie 
met José Boef. Zij was secretaresse geweest bij Hulle-
man, maar was daar weg gegaan en in Frankrijk gaan wo-
nen. Voor mij is ze toen terug gekomen naar Gouda. Zij is 
in 2008 overleden, ze was pas 65 jaar. Daarna heb ik nog 
acht jaar lang, tot afgelopen voorjaar, in haar Renault 
Twingo gereden, ook een fijn autootje.

Directeur Bakker van Ford Nederland reikt Hermann Voogel zijn ma-
nagementdiploma uit, midden jaren tachtig.(Collectie Voogel)

Film en fotografie is een van de hobby’s van Voogel. “Ik ben niet zo bij-
terig’’. (Collectie Voogel) 
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Wanhopige jaren

Mijn vrouw en ik kregen drie kinderen. De middelste, een 
zoon, is in het jaar 2000 overleden, dus een jaar na mijn 
vrouw. Dat betekende een paar wanhopige jaren voor 
mij. Nu zit ik er nog wel mee, maar toch wen je er aan. 
Ik leerde er mee te leven. Herinneringen zijn ook mooi. 

De oudste zoon was beroepsmilitair, hij heeft een 
been verloren. En onze dochter heeft niet lang geleden 
een ernstig ongeluk gehad. Over haar heb ik veel zorgen.

Seniorenkring

Bij de Ontmoetingskerk, de vroegere Vredeskerk, ben ik 
lid van de seniorenkring. Eens in de week komen we bij 
elkaar, voor een lezing met daarna discussie, op don-
derdagmiddag. Mensen van de gereformeerde kerken 
in Gouda, en enkele hervormden. Soms hebben we ook 
alleen een spelletjesmiddag. Als er een spreker is, gaat 
dat niet alleen over kerkelijke onderwerpen. De opening 
van de middag is wel altijd enigszins godsdienstig getint, 
maar na de koffie laten we dat los.

Man Bijt Hond

Ik heb genoeg hobby’s. Natuurlijk mijn treinen hier op 
zolder, die ik elke dag laat rijden. En modelbouw, ook 
om dat spooremplacement boven aan te kleden met 
gebouwen en zo. Ik gebruik dan geen simpele kan en 
klare bouwdoosjes, maar ik dokter alles uit en ik werk 
met karton en papier. Bekende oude gebouwen in Gouda 
meet ik zelf op, maak foto’s van de details, en dan maak 
ik de modellen op schaal.

Daarnaast doe ik veel aan fotografie, film, en ik maak 
dvd’s over van alles en nog wat. Dat alles heeft misschien 
een beetje Man Bijt Hond-gehalte, maar ik ben helemaal 
niet zo bijterig. ‘’ 

Hermann Voogel met zijn schaalmodellen (Foto Cornelis de Keizer, Em-
pire Imaging)
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lezingen van die goude
12 oktober       Raymond van Uppelschoten
De oorlog van 1793-1795, die de aanzet gaf tot de Bataaf-
se revolutie en vele patriotten weer terugbracht in Gouda.

30 november Lala Golda: 
50 jaar Marokkaanse migratie in Gouda
Chahid Elhaddouti en Paul Abels

De lezingen zijn allen in Gebouw Concordia, Westhaven 27. 
Aanvang 20:00 uur.

Voor verdere bijzonderheden verwijzen wij u naar de 
Nieuwsbrief van Die Goude en de (vernieuwde) website 
www.diegoude.nl

AgendaAuteurs

Paul Abels is historicus en redacteur van dit tijd-
schrift

P.J. Schipperus is jurist en reageert op het eerder 
verschenen artikel Een scandpaal voor Sceperus

Ronald van der Wal is historicus en eindredacteur 
van dit tijdschrift

Margreet Windhorst is historicus en redacteur van 
dit tijdschrift

Peter van Eijkelenburg is vaste medewerker van de 
 Tidinge en verzorgt de rubriek Gouwe Verhalen
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Droom en daad: De Kritiese Siroopwafel
Een Goudse actiegroep in de jaren zeventig
Ronald van der Wal m.m.v Margreet Windhorst

Dromen en daden van Goudse gastarbeiders uit Marokko
Paul Abels

‘Een scandpaal voor sceperus’ of 
‘Jacobus Sceperus verdient erezuil’
Mr. P.J. Schipperus 

Gouwe Verhalen: Hermann Voogel 
Peter van Eijkelenburg
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