
TIDINGE VAN DIE GOUDE

Op donderdag 3 april 1862 gaf Adriaan
Brinkman het eerste nummer uit van de Goud-
sche  Courant, de krant die een begrip werd en
bleef in de oude IJsselstad.  “Het staat in de
krant” heeft een bijna magische klank. Een dag-
blad is een dagelijkse, bijna altijd in gedrukte
vorm verschijnende bundeling van actuele be-
richten van uiteenlopend karakter, bestemd
voor een zo ruim mogelijk publiek. Men brengt
vaak de oorsprong van de krant terug naar de
acts  diurna, dit waren de dagelijkse gebeurtenis-
sen op last van Caesar op borden, geplaatst op
het Forum Romanum, werden medegedeeld.
Het waren een soort muurkranten. Het was mo-
gelijk deze berichten over te schrijven en ze dan
te verspreiden. Dit was het werk van de slaaf-
nieuwsverzamelaar, de diurnarius, een journalist
avant la lettre.

Na de ineenstorting van het Romeinse Rijk
ontstond een nieuwe fase in de nieuwsversprei-
ding. Deze kwam voort uit de onderlinge cor-
respondentie van kooplieden en politici. De
koopman die een zakenbrief ontving kreeg tege-
lijk met de  zakelijke  mededelingen  ook  nieuws-
berichten. Van deze laatste liet hij kopieën ma-
ken, die hij weer op zijn beurt meegaf in de
brieven voor andere kooplieden. Deze bijlage
droegen vaak een aparte naam, zoals Avise, ‘II-
dinge,  Zeitung en Nieumare. De uitvinding van
de boekdrukkunst gaf aan de ontwikkeling van
het krantenbedrijf een grote stoot. De eerste ge-
drukte courant in de Nederlanden verscheen te
Antwerpen in 1605. De geschreven courant be-
stond daarnaast ook nog. De Goudse burge-
meesters maakten vanaf 1609 van Loys Elle als
courant-schrijver gebruik. Deze Elle verzorgde
40 jaar lang een handgeschreven krant voor de
stedelijke overheid, totdat op 9 januari 1647 be-
sloten werd deze krant op te zeggen. De ge-
schreven nieuwsberichten van Loys Elle werd

:npl.

;, .-.. ‘. ‘,.  *  . . -.:

l Een oude voorpagina van een voorloper  van de  huidige

len
op het stadhuis aangeslagen. Ten gevolge  van
nieuwe inzichten nam het krantenbedrijf een
grotere vlucht en kreeg ook Gouda zijn eigen
blad.

Bii resolutie van de vroedschap va n 11 okto-
ber í791 werd voor de tijd van z& jaar aan Ma-
thijs Koon te Amsterdam en Hanzo Lemstra
van Burna  te Sneek en “mitsgaders derzelven
wettige descendenten met uytsluyting van alle
anderen” vergunning verleend voor het drukken.‘ II 1, n -I. --.en ungeven  van een Uouascne  Lourant ingaan-
de 1 januari 1792. Maar zij begonnen al eerder.
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Goudsche Courant

Het eerste nummer verscheen op 26 oktober
1791. De krant verscheen driemaal per week,
voornamelijk met landelijk nieuws en plaatselij-
ke advertenties. Van 1791 tot 1799 werkte
Buma in Gouda onder de firmanaam H.L. van
Buma & Cie. Het bedrijf was gevestigd in de
Dubbele Buurt bij de Haven. Op 2 augustus
1799 draagt Buma zijn uitgeverij over aan zijn
boekhouder Nicolaas Brinkman.

In 1801 verlaat Buma Gouda en vertrekt naar
Benschop, waar hij procureur werd. Gedurende
zes jaar zette Nicolaas Brinkman de uitgave van
de Goudasche Courant voort en dan stopt hij
ermee. Het was inmiddels 1805 geworden.
Meer dan vijftig jaar moest Gouda wachten op
een nieuwe Goudse krant, met uitzondering van
de jaren 1850-1856 waarin “Het GoudscheTT  **, ‘*)Y  ,.,...“,l.,.,‘...  As.&  ^^- -l,,c--1::1-
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nieuwsblad was.



l Verkiezingsdrukte  aan de Markt voor het oude Goudasche Courant-pand.

Hoewel het geen krant in de eigenlijke zin Op 3 april 1862 was het dan eindelijk zo ver,
van het woord was kan hier ook nog Het want toen kwam bij de uitgever Adrianus
Nieuws- en Advertentieblad der Stad Gouda Brinkman  aan de Oosthaven B 2075, nakome-
genoemd worden, waarvan het eerste nummer ling van Nicolaas Brinkman, die gedurende zes
op 8 juli 1841 verscheen. De uitgever van dit jaar de Goudasche Courant uitgaf, het eerste
advertentieblad, dat iedere donderdag ver- nummer van de “Goudsche Courant, Nieuws-
scheen, was de in 1816 geboren Gerard Benja- en Advententieblad voor Gouda en Omstreken”
min van Goor, later een bekende figuur in de uit, op de kop af 125 jaar geleden. Men moet
uitgeverswereld. Van Goor vestigde zich in 1893 deze uitgave eigenlijk zien als een voortzetting
in Gouda, waar hij als uitgever en drukker op- van de vroegere Goudasche Courant.
trad. Via overname door het Rotterdamsche

Nieuwsblad trad de Goudsche Courant tenslotte
toe tot het Sijthoff-concern, dat onder meer ook
de Haagsche Courant uitgeeft.

DE GOUDSCHE COURANT
dr. Jan Schouten.

De Goudasche Courant, de voorganger van
de Goudsche Courant, moest in 1805 de uitga-
ve abrupt beëindigen vanwege de Napoleonti-
sche overheersing van de Bataafsche Republiek
en ondanks het mooie opschrift “Gelijkheid -
Vryheid - Broederschap”, waarmee de krant op
23 januari 1795 twee dagen na de vlucht van
Willem V verscheen.
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Bij (:en jubileum zoals de Goudsche Courant
op 1 april viert, is het zinvol te gedenken dat
het blad zich meer dan een halve eeuw geleden
zo krachtig heeft ingezet voor een zaak, waar-
mee het welzijn en de welvaart van Gouda,
Reeuwijk en de gehele ons omringende regio
werd bevorderd. Nog elke dag genieten daarvan
duizenden omwonenden, toeristen, waterspor-
ters en natuurvrienden. Zoiets stemt tot blijven- ’
de dankbaarheid. Dat is ook de strekking van
deze bijdrage.

Dr. A. Scheygrond.

Uit de oude

TIDiNGEVANDIECOUDE

De redactie van de N.Z.H. poogde van de ge-
legenheid gebruik te maken - er bestond in die
crisistijd tussen de in Gouda verschijnende dag-
bladen een fikse concurrentiestrijd om adverten-
ties  en abonnees - om in het gevlei te komen
bij de Goudse winkelstand, die toen voor een
belangrijk deel in r.k. handen was. In redactio-
nele artikelen werd gesuggereerd dat het actie-
comité allerminst de sympathie genoot van de
overgrote meerderheid van de inwoners van
Gouda en Reeuwijk (dat laatste klopte, althans
in den beginne).

Het comité verloor de belangen van de
Goudse middenstand geheel uit het oog en
kwam vooral op voor het voortbestaan van een
toch elitair gezelschap zoals de Goudse Roei-
en Zeilvereniging; die zag men in Reeuwijk lie-
ver verdwijnen! De redactie van de N.Z.H.
poogde de Goudse winkeliers duidelijk te ma-
ken dat hun belangen alleen veilig waren bij
haar blad, dat zich inzette voor drooglegging en
daardoor voor uitbreiding van de werkgelegen-

Goudsche Courant:
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heid en het verkrijgen van vruchtbar
voor land- en tuinbouw in plaats van zgn.  na
tuurschoon, en derhalve allerminst bij de Go1_ -sche  Courant.

e gronden
- - - -  - - -
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De Goudsche Courant diende onvervaard en

Popmtraat  5, Gouda.
l.Isvc~?lt  zich boluofddijk  azn tot het

wttsschen  en vemen  van
scherp van repliek: “De redactie van de Nieuwe
Zuid-Hollander moge nog zo onbenullig hate-
lijk doen als zij wil, wij zullen ons niet laten af-
houden van de zeer belangrijke zaak, waaraan
de Nieuwe Zuid-Hollander nog geen enkel
woord van betekenis heeft gewijd”.

Uit de kringen van de toenmalige Goudsche
Winkeliersvereniging (nota bene via V.V.V. ver-
tegenwoordigd in het actie-comité) kwamen ook
andere geluiden. De vlieger ging niet op, de po-
ging tot broodroof slaagde niet.

ei der alles wat tot het aak behoort,

De Goudsche Courant is zich blijven inzetten
voor wat zij zag als een zaak van vooral toe-
komstig belang voor Reeuwijk en Gouda. Dat
heeft men ook toen al beseft en gewaardeerd.
Zo verklaarde in juni 1930 - nadat de gunstige
beslissing over het voortbestaan van het plassen-
gebied was gevallen - de toen zeer befaamde
natuurkenner Jan P. Strijbos in een brief aan le-
den van het comité, dat het grootste aandeel in
de toen bevochten overwinning vooral te dan-
ken was aan de Goudsche Courant. Hij herin-
nerde daaraan een halve eeuw later nog eens in
een uitvoerig artikel in de Goudsche Courant
van 9 november 1976.

De gevoerde actie betekende ook het einde
van de politieke carrière van de invloedrijkste
wethouder van Gouda, de man die destijds fei-
telijk het gemeentelijke beleid bepaalde. Hij
werd genoodzaakt af te treden als gevolg van
een geruchtmakende reeks artikelen van
dr. W. Zuydam (van het actie-comité) in de
Goudsche Courant.

ooger  gegoteerd worde

irmaA,JONKER&Zonen,
Gebr&  IJSSELSTIJN.

GOUDA,  17  Juni 189%
ICanfoor : Vest. - Telephoonno. 2 .

.  JUFFROUW KRANEVELD,  Kleiweg E
97, vaagt  met 1 Mof, wogm  Tertrek
der tegenwoordige, ccm  netto, zindefcke
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