
TIDINGE VAN DIE GOUDE

Bruijn, Timmersknecht alhier, ,van wien door STREEKARCHIEFDÌENST HOLLANDS MIDDEN
sommige Leden, de voldoenste getuigenissen I 1waren gegeven.

H. van Dol1‘-*der  ‘\
archi .rvaris. \

:

(‘)  banken waarvan de zitplaatsen waren gereserveerd
voor leraren en leerlingen van de Franse cjuffer-)school
en de Latijnse School.

(“)  van de vijf regeringsbanken stonden er drie tegenover
de preekstoel en twee aan weerszijden ervan.

(3) matrassen: de losse zitkussens in de voorname banken.
(“) reepen:  de dikke touwen waaraan de olielampen waren

opgehangen.
(5) verhoogen der graven: het gelijk maken van de vloer,

o.m. om struikelen te voorkomen.
(6) de ijzeren hekken die ter bescherming van de gebrand-

schilderde Glazen aan de buitenzijde zijn aangebracht.
(‘)  verlooijen:  voorzien van nieu ’ * *

Met ingang van woensdag 2 januari 1991
zullen de volgende, gewijzigde openings-\
tijden voor onze studiezaal gelden:
dinsdag t/m  vrijdag: 09.30-17.00 uur ’
(tussen 12.30 en 13.30 uur kunnen geen
stukken worden aangevraagd)
dinsdagavond: 18.30-21.00 uur ‘,
(behalve in de maanden juni, juli en
augustus).
Vanaf 2 januari 1991 zal de studiezaal dus

we looastnppen.

op maandag gesloten zijn.
Op de andere werkdagen zal de studiezaal
een half uur vroeger (dus 09.30 in plaats
van 10.00 uur) worden opengesteld. 1

Drs. B.J. van der Saag 1\
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Mijn vader, Jan Jacobus Schep (1878~1929),
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rt

was zes jaar lang correspondent van het Dag-
blad van Gouda.Van  1909 tot en met 1914
schreef hij zijn veertiendaagse bijdragen van

:e

een halve pagina in de zaterdagkrant. Deze

““bI
worden. Terwijl zijn drie broers traditiege-
trouw veehouder werden, ging mijn vader naar
de normaalschool voor onderwijzers. In 1904
werd hij hoofd van de openbare lagere school
in Papekop bij Oudewater en lag daar al
dadelijk in de clinch met het gemeentebestuur.
‘De boertjes’ hadden hem een krot aangeboden
als schoolhuis, maar hij wendde zich tot Gede-
puteerde  Staten met als resultaat een nieuw
schoolhuis en ook nog een nieuwe school. ‘En
nu moesten de boertjes gaan bouwen’.

Burgemeester en wethouders kregen vaak
ongezouten kritiek in zijn ‘Brieven’, vooral de
burgemeester van Montfoort. Ik lees dit alles in
de oude jaargangen van het Dagblad van Gouda,
die in januari 1990 in mijn bezit kwamen. Al
geruime tijd was ik op zoek naar deze ‘Brieven’
uit zijn vrijgezellentijd. Ik wist nauwelijks iets

van mijn vader, die stierf toen ik zes jaar was,

eens bij de Koninklijke Bibliotheek in *Den

en helemaal niets van zijn leven als vrijgezel. In

Haag te proberen. Tot mijn vreugde vond ik

oktober 1989, na een vergeefs bezoek aan het

\

archief van Gouda, gaf de heer De Jong, mede-

daar de gezochte jaargangen, maar in te slechte \

werker van de Goudsche Courant, mii de tip het

staat om te worden uitgeleend. Een brief aan de \ <
directeur had tot gevolg dat ze eind november
allemaal op microfilm stonden. Daarvoor ben
ik de Koninklijke Bibliotheek zeer erkentelijk!

Nu weet ik uit de eerste hand dat mijn vader \
een moderne man was, een vrijdenker die tegen
veel zere benen schopte, het machtsmisbruik
van sommige dorpsautoriteiten aan de kaak
stelde, mooie tradities zoals de uitstervende
dorpskermissen met de plebeïsche landbouw-
tentoonstellingen, de natuur van Lek- en IJssel-

CI

streek bezong, het nog levende bijgeloof signa-
leerde en met lede ogen zag hoe de slopershamer
werd gehanteerd in de stadjes rondom.

In zijn honderdste brief verzucht hij: ‘Waar \
ik onrecht zag toornde ik als Jupiter, zooals  een
briefschrijver in Schoonhoven mij  noemde; als

\
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een ouderwetsche  schoolmeester sloeg ik eronder
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tot grooter  schoortheid.  En wat ziet men thans? ’ \
Opnieuw wordt - vrijwillig ditmaal - het oude
neergesmeten. Laten we toch zuinig zij, op onze
oude panden!

Dat Oudewater nog zooveel behield wat in
andere steden allang is omvergehaald, is mis-
schien  toch een bewijs, dat de burgerij hier nog
wel degelijk iets voelt voor het schoon uit vroeger
dagen. Daarom is het jammer dat Gustaaf van
Kalcken  zoo weining sympathie ondervond bij
zijn pogingen, een paar jaar geleden, om hier een
vereeniging op te richten ter bewaking van ons
stedenschoon.

Op het marktplein en op het grachtje ter
weerzijden staan eenige der mooiste oude huizen,
het door verbouwing grootendeels  vernielde ge-
boortehuis van den theoloog Arminius, wiens leer
begin zeventiende eeuw zooveel opschudding
verwekt heeft, het nog gave huis Lommers, het
door winkelbouw bedorven perceel daarnaast en
het zoogenaamde kaaspakhuis, welks eigenaar,
de heer G. van Eijk te Gouda, onlangs de
vriendelijkheid gehad heeft, het groote rectame-
bord te verwijderen, dat den gevel ontsierde.

Het prachtige stadhuis, dat het archief her-
bergt en in welks fraai betimmerde raadzaal in
doek en verf het aandenken bewaard wordt aan
de groote gebeurtenis bij uitnemendheid in de
geschiedenis der stad: de verovering, plundering
en gedeeltelijke verwoesting door de Spanjaar-
den in 1.575.

0 J. J. Schep, circa 1905

als A4ailejan  onder zijn hoenders. Ik geloof niet,
dat ik daar goed aan deed, want het is zooals
Perk zegt: . . . gelukkig zijn en
gaat niet! l).

toornig tevens

Over Gouda in het bijzonder heb ik nog niet
veel kunnen ontdekken, maar misschien heeft
hij daar uitgebreid over geschreven in de mij
nog ontbrekende jaargangen 1909 en 1910.
Gouda krijgt wel een veeg uit de pan, samen
met Woerden, Montfoort en IJsselstein, omdat
ze daar hun mooie oudhollandse panden zo
verwaarlozen en de slopershamer zo wild han-
teren. Maar ook zijn eigen Oudewater wordt
niet gespaard:

‘Tot voor kort werd Oudewater wel het Neder-
landsche Rothenburg genoemd, maar het is nu
hard op weg, een ordinair en karakterloos
provincienest te worden, muf en banaal,

De mooie oude woonhuizen vervatten, worden
gesloopt of verknoeid. De quasi-“moderne” win-
kelpuien tusschen de meesterstukjes van oud-
hotlandsche bouwtrant hebben het effect van een
vloek in een kerk. Nadat Spaansch geweld het
stadje had vernield, verrees het begin 17e  eeuw

Langs het stadhuis terstond den hoek om-
slaand, komt men weder op het grachtje, dat nu
maar aan één zijde begaanbaar is. Ongeveer op ‘t
midden krijgt men aan de overkant een kijkje op
de binnenruimte tusschen de huizen, een punt, dat
naar het schijnt ook door bouwkunstenaars
opgemerkt is. Wij weten niet wat er zit achter de
schutting, die tegenwoordig in de laagte den
inkijk belet, doch de schilderachtige onregelma-
tigheid in de groepering der huizen, in de hoogte
en vorm hunner daken, geeft een idee van menig
verborgen, stemmingsvol binnenplaatsje, dat in
zulk een stadje aanwezig moet zijn.’ 2>

Over Schoonhoven schrijft hij datzelfde jaar:
‘Schoonhoven was het doet van mijnfletstocht;

ik wilde den toren zien, dien men wilde aflreken,
benevens de oude kerk. Al van verre zag ik het
massale gevaarte opdoemen w . . voor het laatst?

Neen, ik kan niet gelooven, dat men de
schermende  hand zat slaan aan dit schoone
bouwwerk. En toch, het is ree& een voorstel van
B.  en W.; het wordt voorgestaan door een der
kerkvoogden, tevens raadslid, die  niet alleen
ijvert voor slooping der oude gebouwen, maar
tevens de prachtige heerenbank met zijn fraaie
houtsnijwerk wil verkoopen, om zoodoende get-
den te verkrijgen voor een nieuwe kerk.
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Dit z.g. Amerìkaansche plan, “sloop maar,
verkoop maar”, getuigt van zooveel  gebrek aan
kunstzin en piëteit, dat het genade kon vinden bij
het gros van de Schoonhovenaars.

Verbaast u deze zinswending? Och kom, leeft
u dan nog in  de veronderstelling, dat het gros van
ons volk enig  kunstgevoel bezit?

Gelukkig  hebben mannen als Vìctor  de Stuers,
Jan Kalff  e.a. gewezen op de hooge kunstwaarde
van toren en kerk. De Zuid-Hollandsche Archeo-
logische Commissie heeft zich tot de gemeente-
raad gewend, om het voorstel van B.  en W. niet
aan te nemen.

De toren is wegens de architectonische behan-
deling van zijn onderste gedeelte een unicum in
Zuid-Holland en wellicht in Nederland, met zijn
ruime toepassing van bergsteen, de fraaie detail-
lering van zijn contra-forten en vooral door de
ongemeen rijke projileerìng  der nis in  zijn west-
wand, waarin zich  deur en venster bevinden.
Naast het adres der Archeologische  Commissie
zijn ook adressen van den Oudheidkundigen
Bond en van Heemschut aan de raad van Schoon-
hoven gezonden, waarin er met klem op aange-
drongen wordt, den toren voor het nageslacht te
behouden.

Naast het beheeren  van het onderwijs is dit het
tweede terrein waarop de gemeenteraden tekort
schieten: het beheeren  der oude bouwwerken.

Het mooie gotische stadhuis  van Schoonhoven
is in  de vorige eeuw al allerjammerlijkst  ver-
knoeid en o. a.  voorzien van vìerkan te kozijnen en
het schilderachtige waaggebouw is nog kort
geleden op ‘t  kantje af aan de moker ontkomen.
Zelfs de heele  gewijde plaats met de graven van
Olivier van Noort, den beroemden zeevaarder,
e.a. acht men niet tegoed om te worden ingericht
voor de markt, alsof men nog geen plaats genoeg
bezat voor de anderhalve man en een paardekop,
die zich des woensdagsmorgens in de “markt-
plaats” verzamelt. 0, stad der heeren  van Beau-
mont, van Jacoba  van Beieren, wat is elk gevoel
voor iets hoogers in  uw bewoners gedoofd!

Door de eeuwen heen heeft Schoonhoven vele
aanvallen moeten doorstaan, door: de Hoekschen
in 1425, Jan van Naaldwijk in 1488, de geweldige
brand in 1516,  de Franschen in  1672, de Pruisen
in  1787, de Franschen nog eens in  18I3,  toen men
evenals te Woerden te voorbarig de Oranjevlag
hadgeheschen en toen nog eens de kozakken. Na
den rumoerìgen  Patriotten- en de veelbewogen
Fransche tijd is Schoonhoven de I9e  eeuw
doorgedommeld

Het torentje der katholieke kerk verre&s  als
symbool der vrijheid van godsdienst, een water-
toren verhief ziJrz glinsterende spits als teeken
van opleving in  den nieuwen tijd, een twistzieke
gemeen teraad  zorgde voor wat hanegevech ten
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ter algemeene  stichting en.. . daar lag het
hedendaagse Schoonhoven dat, zijn rijk verleden
vergetend, zijn monumenten wil gaan aflre- \
ken.. .’ 3).

Al lezend in de ‘Brieven’ ontstaat er een
beeld van de laatste vredige jaren vóór de grote
oorlogen, in het bijzonder van het dagelijkse
leven in de Lek- en IJsselstreek. In die gezapige
tijd gooide Levanticus dus zijn knuppels in het
hoenderhok. Hij werd lyrisch als hij schreef
over het polder- en rivierenlandschap door de
jaargetijden heen, over het rijke vogelleven en
de gevarieerde plantengroei.

Hij had zo zijn eigen stokpaardjes: goed1 1 1 *** .*  *..opentiaar onaerwijs,  aomneia  en corruptie DIJ
sommige dorpsautoriteitjes, sociale geografie : \
-het was in de tijd van professor Steinmetz! - ,
emoties rond verkiezingen, vechtpartijen en \
branden, spoorwegplannen, waterleiding. . .

In september 1914 stopten zijn bijdragen
\ \

abrupt, evenals die van de andere correspon-
denten Zij moesten wijken voor het grimmige \
oorlogsnieuws van de fronten. Intussen heb ik
mijn vader - na 60 jaar - goed leren kennen. Zo

\_ :~
\

weet ik nu dat hij in zijn jonge jaren zeven jaar \
lang geheelonthouder is geweest en ook propa-‘
gandist voor dat doel. Later zag.  hij de zaak
betrekkelijker en verdedigde hij op geheelont-
houdersvergaderingen zijn standpunt, dat een
harde werker na gedane dagtaak best een
glaasje bier ’ . * . ’

Omstreek
mocnt armken.
s zijn twintigste was hij, na het
!S  fïlosofïsche  werkend overtnim-llezen van L- ___--___-  ____ ,. -------,  _  . _____ D-

marxist, maar s . . Ik geef hem het laatste woord:

* J. J.  scheo
7,

‘Ik was op mijn twintigste een verstokt aan-
hanger van het historisch materialisme en in mijn
naïviteit meende ik, dat een ernstige bestri/dng
van dit stelsel niet mogelijk was. Tot op een
mooien zomermorgen aan de Loosdrechtsche
Plassen mijn Amsterdamse vriend mij  een critiek
voorlas. Daar, onder de elzestruik aan den wijden
plas gingen mijn oogen  open en niet zonder
weemoed  om het wegzinken van een stuk levens-
beschouwing, maar ook eenigszins met het ge-
voel als van een vlinder, die uit zijn omhulsel
wegvliegt naar het reine blauw, moest ik erken-

‘Ik was op mijn twintigste een verstokt aar&
hanger van het historisch materialisme en in mijn
naïviteit meende ik, dat een ernstige bestri/dng
van dit stelsel niet mogelijk was. Tot op een
mooien zomermorgen aan de Loosdrechtsche
Plassen mijn Amsterdamse vriend mij  een critiek
voorlas. Daar, onder de elzestruik aan den wijden
plas gingen mijn oogen  open en niet zonder
weemoed  om het wegzinken van een stuk levens-
beschouwing, maar ook eenigszins met het ge-
voel als van een vlinder, die uit zijn omhulsel
wegvliegt naar het reine blauw, moest ik erken-
nen, dat de critiek raak sloeg.’neñ, dat de critiek raak sloeg.’

\\
Noten.Noten.
‘)  Dagblad van Gouda (11 oktober 19 13)-‘)  Dagblad van Gouda (11 oktober 19 13)-
2, Dagblad van Gouda (27 oktober 1911).2, Dagblad van Gouda (27 oktober 1911).
3, Dagblad van Gouda (8 augustus 1911).3, Dagblad van Gouda (8 augustus 1911).

ten tiide van de “Brieven uit Oudewater”, cim

Wie weet er wat van het ’
“Jonkershofje” aan de Räam.

\ Brieven graag richten aan de Redactie
\


