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‘er, raadslid en wethouder
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’ “Ik  ben vijftig  “,-. sprak hij met klem. “Nu,  op persoonlijkheid die kracht uitstraalde, die over. ._
dit moment, zoals  ik hier zit”.
En er ging weder zulk een kracht van hem uit,
dat ik een eindje opschoof om niet met hem in
aanraking te komen wunt  hij leek mij wel een
dynamo’.

een onuítputtelqke energie beschikte, meestal
overal dominant aanwezig was, kortom, iemand
om wie men moeilijk heen kon. En dat laatste
was maar al te goed ín Gouda bekend. Ook voor
Gouda gold en geldt dat de burgemeester er een

Frans Laarmans over de reclame-zakenman
Charles Boorman die hem de kunst van het
lijmen bijbrengt.’

Inleiding
Nederland herdenkt dit jaar het einde van de
Tweede Wereldoorlog. In mei 1945 was eínde-
lijk  het gehele land bevrijd. De concentratie-
kampen lieten de overlevenden gaan. Eén van
hen kwam uit Buchenwald. Een schaduw
slechts van de krachtige man die hij was vòòr
zijn arrestatie ín 1943. Direct na thuiskomst, op
13 mei 1945, zette hij  zich aan het schrijven van
een brochure. In dezelfde maand mei kwam het
geschrift reeds uit. Terug uit de hel van Buchen-
wald, heette het. De toon in dit werk was opval-
lend verzoenend. Er werd geen wraak ten aan-
zien van de vijand gepropageerd maar gepleit
voor ‘reclassering’ van het Duitse volk. Er
moest daar volgens de auteur beschavíngswerk
worden gedaan, geen beulswerk. De belangstel-
líng voor de brochure was enorm. De exempla-
ren werden de verkopers uit de handen gegrist
door klanten die vaak niet op wisselgeld wacht-
ten omdat hen dat te lang duurde. Lezen wilden
ze, en snel. Er werd bijna een half miljoen
exemplaren verkocht. De samensteller ervan
werd zo de meest gelezen schrijver van 1945.
De opbrengst van de verkoop werd verdeeld
over de fiscus en goede doelen. De auteur:
Karel Rigard van StaaL
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nument  op de Dam in Amsterdam onthuld.
Tussen de genodigden op de eretribune Karel

bekend persoon ís. Voor de wethouders geldt
dat al een stuk minder, terwijl de bekendheid
van de gemeenteraadsleden meestal gering ís.
Anders ís het wanneer de raadszaal het toneel ís
van felle, bijkans onuitputtelijke discussies,
waarbij nuances noch beledigingen worden
geschuwd. De jaren twintig van deze eeuw was
zo’n periode waarin de polarisatie hoogtij vierde
en er felle strijd ín de gemeenteraad van Gouda
werd geleverd. En dat vergrootte de naamsbe-
kendheid van raadsleden en bestuurders, De
partijen waren aan de ene kant de liberalen en
de confessionelen en aan de andere kant de
socialisten. Aanvoerder van de socialisten was
Karel van Staal, die zo’n tien jaar ín de Goudse
gemeentepolitiek als raadslid en wethouder
heeft vertoefd. Hij kwam plots, in 1923, en was
een decennium later ook vrij onverwacht weer
verdwenen. Maar tot op de dag van vandaag
herinneren sommigen zich zijn naam en zijn
optreden en gedenken hem, hetzij met grote
achting, hetzij met diepe afkeer. Wat hier nu
volgt ís niet een grondige analyse van de Goud-
se gemeentepolitiek ín de jaren twintig en de rol
daarin van Van Staal, maar een korte schets van
Van Staal als reclameman en politicus.

Zijn herkomst en carrière
Vele tegenstanders van Karel van Staal vroegen
zich vertwijfeld af wat deze man eigenlijk in
Gouda te zoeken had en hoe hij hier terecht was
gekomen. Vaak werd dan gespeculeerd op een
.rrc.+ ra.-:n+,.-  ----l,A,, x,an  TTikn  Ctnn1 An+ Lxh.A

van Staal, als mañvan  hit  verzet en voorzitter
van de vereniging Ex-Politieke Gevangenen uit
de Bezettingstijd (Expogé). Zijn eretitel, hem ín
1953 toegekend, luidde: Vader van ex-politieke
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min of meer ín Gouda had doen onderduiken.
Zelf had Van Staal hierover uiteraard een ande-~
re lezing. Luister naar zijn eigen verhaal.3

Hij, Karel Rígard van Staal, werd geboren ín
Amsterdam op de vijfde december 1889 in een
krot in een steeg, gelegen in de Duivelshoek, op

gevangeáen.
Een man van gezag, die Karel van Staal, een

de plek waar n<Tuschínski  staat. Vader Andries _,
was knecht ín een viszaak die ín de Regulíers-
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zich een zakelijke relatie tussen Van Staal met
ene Willem Broekhuis die zich met obscure
loterijen bezig zou hebben gehouden. Voor deze
Broekhuis koesterden politie en justitie een
warme belangstelling. Karel van Staal kwam
volgens eigen zeggen door deze contacten met
Broekhuis met de politieke brokken te zitten, hij
verloor zijn partijfuncties en zegde eveneens
zijn partijlidmaatschap op. Maar toen de rechter

breestraat was gevestigd. Zijn moeder had de Broekhuis van malversaties vrijgesproken had
handen vol aan de opvoeding van de zes kinde- hernieuwde Van Staal zijn lidmaatschap van de
ren. Over haar geen kwaad woord, zij was een SDAP. Het was vooral deze affaire-Broekhuis

/
schat, een energieke, wilskrachtige, vrome en die zijn tegenstanders in Gouda met graagte
door en door brave vrouw. De jonge Karel, als[\ ophaalden om Van Staal in diskrediet te bren-
oudste van de kinderen, had vele baantjes waar- gen. In 1923 kwam Van Staal in de Goudse

i van de verdiensten het gezin ten goede kwamen. gemeentepolitiek terecht. Hoe het hem daar

i* Zo was hij melkbezorger, EHBO-model, muzi- verging zal straks worden verhaald, even nog
i kant, visboer, sigarettenfabrikant, soldaat, krui- volgen we hem in de tijd na 1932, toen hij

/ <
denier  en advertentie-reiziger. Later, toen het Gouda weer verlaten had. Hij was in de jaren
hem beter ging, was hij naast zijn politieke dertig actiever dan ooit in de reclame, slaagdeL
activiteiten ondermeer actief als advertentie- meestal waar anderen faalden, bracht allerlei
acquisiteur, zelfstandig drukker en publiciteits- publikaties uit, zette met veel succes een groot

1 chef. De moeder overleed toen zij slechts een- adresboek op, haalde vele advertenties binnen
en-dertig jaar was, en hij nog maar elf.4  Toen hij en was een bekend, gevierd en volgens eigen
nog maar veertien jaar oud was kreeg hij een zeggen alom gerespecteerd zakenman. In 1932

i opleiding tot tamboer bij het Instructiebataljon verliet hij de SDAP voor een kortstondige flirt
in Kampen.” Zelf huwde Karel op 1 december met de Onafhankelijke Socialistische Partij. HijL 1909 te Amsterdam met Geertje  Joosten. legde toen ook zijn politieke functies neer. Vrij

Drie jaar later, in 1912 verhuisde Karel van
1:

snel kwam hij echter weer bij de SDAP terug.
Staal naar Rotterdam. Hier werd hij lid van de Tijdens de Tweede Wereldoorlog had Van

t Sociaal-Democratische Arbeiderspartij (SDAP), Staal contacten met het ondergrondse verzet en
Debet aan deze partijkeuze waren de armoede- was ook betrokken bij het zogenaamde ‘Eng-

L* toestanden die hij vroeger in de Jordaan had landspiel’ . Hij werkte samen met onder anderen
E aanschouwd en aan den lijve had meegemaakt. SDAP-voorman Koos Vorrink. Begin april 1943

Ook was het ontbreken van algemene sociale werd Van Staal gearresteerd door het verraders-
voorzieningen een drijfveer voor hem zich bij werk van de beruchte Anton van der Waals, die/L de SDAP aan te sluiten. In 1917 werd hij voor in 1950 wegens landverraad werd terechtge-

l de SDAP gekozen tot lid van de Rotterdamse steld. Van Staal had een afspraak met Van der
j’ gemeenteraad. Een jaar later kwam daar het Waals in een café te Den Haag. Toen Van Staal/

lidmaatschap van de Provinciale Staten van het café naderde en Van der Waals hem aan zagI
Zuid-Holland bij. In Rotterdam ontwikkelde komen, zwaaide deze vrolijk met de rechter-2

i

i
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ers om plots op Van Staal af te stormen en hem
in te rekenen. Hij werd overgebracht naar de
strafgevangenis te Scheveningen, vanwaar hij
enige ,maanden  later werd getransporteerd naar
het gijzelaarskamp Haaren.  Zijn volgende, ver-
blijf was het concentratiekamp Buchenwald, dat
in april 1945 door de Amerikanen werd bevrijd.
Door zijn kampervaringen geloofde hij nu in
‘een Hogere Macht’ en sprak hij van Gods
wegen die wonderbaar waren. Dat was opmer-
kelijk voor iemand die in zijn autobiografie niet
eerder gewag had gemaakt van religie of reli-
gieuze gevoelens. Vervolgens stortte Van Staal
zich weer in de reclame, hij werd directeur van
de N.V. Uitgevers- en drukkersbedrijf Boom-
Ruygrok, hanteerde de voorzittershamer van
enkele verenigingen die voortkwamen uit het
verzet (waarbij hem soms dictatoriaal gedrag
werd verweten) en schreef over velerlei onder-
werpen. Hij toonde zich in 1956 blijkens ,een
brochure zeer verontwaardigd over het lot van
de miljoenen gevangenen in Russische gevan-
genkampen. Het pamflet bevatte een felle aan-
klacht tegen de schending van~de  mensenrech-
ten in de Sovjet-Unie.7 In datzelfde jaar 1956
vertelde zijn dochter Sien aan Elseviers Week-
blad, hoe hij vaak zonder sokken of overhemd
thuiskwam, die hij dan onderweg ‘aan een arm
man’ had geschonken. De gang in het ouderlij
huis leek volgens haar soms een dokterswachr
kamer, doordat vele mensen langskwamen di
Van Staals hulp en bijstand inriepen.

Rond 1 maart 196 1,  werd Karel van Staa
die toen ín Heemstede woonde, met hartklach
ten overgebracht naar het Diaconessenhuis t
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Haarlem. Daar overleed hij op 13 maart 196 1, ringen zouden hebben afgelegd. Van vele kan-
t 7 1 jaar oud. Behalve vader, groot- en overgroot- ten kwamen adhesiebetuigingen bij hem binnen.

vader was hi’ drager van ,verschillende  onder-
d

En de liedjeszanger Koos Speenhoff maakte een

1 scheidingen. Zijn leven was helpen’, stond in gedicht dat als volgt begon: “t Is in Gouda niet
de overlijdensadvertentie. De crematie vond zoo  veilig, Voor den rullen sociaal’. Van Staal
plaats te Driehuis-Westerveld \op  vrijdag 17 ging in beroep en werd door de rechter in Den
maart 1961, ‘na aankomst van trein 14.03 uur’. Haag vrijgesproken. ,Hij zou, zo vond de rech-

ter, wel degelijk met zijn publikatie het alge-
In oppositie tegen de ‘potentaatjes van meen belang gediend hebben. En weer maaktei
Gouda’ Speenhoff een gedicht, nu onder de titel: ‘Vrij-
In Rotterdam, had Van StaaI overhoop, gelegen gesproken’. Bij terugkomst uit Den Haag werd

1 met zijn partij, de SDAP, ten gevolge  van de hem in Gouda een grootse ontvangst bereid; In
affaire-Broekhuis, zo bleek reeds. In die tijd Van Staals:eigen woorden: ‘De West- en Oost-

; was hij ook voorzitter van de Bond van Arbei- haven, waar ik woonde, [waren] zwart van de
ders Woningbouwverenigingen. Als zodanig mensen’, en ook socialistenleider P.J. Troelstra
had hij nogal wat \met  Gouda te\maken gehad. feliciteerde hem met de goede afloop van de
Volgens Van Staal ontbrak in deze stad een rechtszaak. Genadiglijk zou Van Staal er bij de
kracht, die met gezag politieke leiding kon minister van Binnenlandse Zaken, J,B. Kan, op
geven. Daarom kwam een aantal ‘makkers’ in hebben aangedrongen dat de affaire geen conse-
1922 naar hem toe en verzocht hem naar Gouda quenties voor de Goudse autoriteiten zou heb-,
te komen, om aldaar raadslid te,  worden. Ook ben. ‘Dat is ook gelukt, behalve voor de~burge-
zou een eventueel hernieuwd lidmaatschap van meester, die in de gelegenheid werd gesteld om
de Provinciale Staten tot de mogelijkheden gezondheidsredenen ontslag aan te vragen’,
behoren en zelfs een wethouderschap in Gouda aldus Van Staal.” En zo had Van Staal de eerste

‘j moest niet worden uitgesloten. Op uitnodiging slag gewonnen en ‘maakte [hij] alle potentaat-
1 van Goudse SDAP’ers was Van Staal volgens jes van Gouda het leven tot een verschrikking’,

eigen zeggen dus naar Gouda gehaald. Op 18 zoals,een blad jaren later over hem in een inter-

i januari 1922 werd hij in het bevolkingsregister view berichtte. -,
ingeschreven. Voor zijn gevoel was de lokale
Goudse pers weinig ingenomen met een ‘Rotter-

! dammer, die zich nu in Goudse zaken zou gaan
mengen’. Hij bleef aanvankelijk ‘forenzen’ tus-

1
sen Rotterdam en Gouda vanwege de beharti-
ging van zijn zakelijke belangen in het Rotter-
damse. Later woonde hij aan de Westhaven, op

! nummer 19. Voor het dagblad Het Volk vervul-
de hij ondertussen een belangrijke functie op het
terrein van de advertentie-verwerving. Teneinde
het Goudse publiek te kunnen voorlichten zette
Van \ Staal heen  reclame-weekblad op, dat het

i Goudsch Weekblad ging heten. Het blad was er
volgens Van Staal net op het goede moment

j: gekomen. Er was in Gouda een staking uitge-
9 broken  in de wasserij-industrie waar hij verslag

van deed. Tijdens die stakingsperikelen kwam
het raadslid in spe in botsing met de Goudse>
politie-inspecteur Van Hoorn die volgens Van
Staal tijdens een confrontatie tussen beide heren

*i zwaar dronken was en hem wilde arresteren.’
Van Staal schreef er uiteraard over in zijn week-
blad. Hij werd daarop wegens smaad bedreigd
met gerechtelijke vervolging door de commissa-
ris van politie, wat uitmondde in een rechtszaak.
Door de rechtbank van Rotterdam werd Van
Staal tot vier maanden gevangenisstraf veroor- 1923: het raadslid Van Staal
deeld. Overbodig te zeggen dat de man hierover In 1923 waren er gemeenteraadsverkiezingen
zeer ontstemd was. Hij weet de veroordeling gehouden. Van Staal werd nu gekozen in de
ondermeer aan gedaagden die meinedige verkla- Goudse gemeenteraad. De SDAP kreeg bij de,



TIDINGE  VAN DIE? GOUDETIDINGE  VAN DIE? GOUDE

verkiezingen zes zetels. Er kwamen drie socia-
listische nieuwelingen in den  raad, onder wie
Karel van Staal, die prompt tot fractievoorzitter
werd gekozen. De nieuwe raadsleden werden
geïnstalleerd op 4 september 1923, om 13.45
uur. Van Staal legde daarbij de bij wet voorge-
schreven verklaring en beloften af. Tot dat
moment waren er in Gouda drie wethouders.
Het voorstel werd gedaan om er een vierde bij
te nemen, waarmee de raad instemde. Die vier-
de wethouder werd de socialist F.L.J. Lafeber.
Van Staal ging als raadslid deel uitmaken van
ondermeer de ‘Commissie van Bijstand in het
beheer der lichtfabrieken’, waarin ook het
raadslid J.G. Potharst  zitting had.” Van Staal
hield in september zijn ‘maiden speech’ die een
lengte had van zo’n drie-en-een-half uur. Hij
zag het volgens eigen zeggen als zijn taak om in
de raad ‘de belangen van heel de Goudse arbei-
dersklasse, die het hard te verduren heeft gehad
in een kleine, duffe gemeenschap, waar kapitaal
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Karel van Staal, die prompt tot fractievoorzitter
werd gekozen. De nieuwe raadsleden werden
geïnstalleerd op 4 september 1923, om 13.45
uur. Van Staal legde daarbij de bij wet voorge-
schreven verklaring en beloften af. Tot dat
moment waren er in Gouda drie wethouders.
Het voorstel werd gedaan om er een vierde bij
te nemen, waarmee de raad instemde. Die vier-
de wethouder werd de socialist F.L.J. Lafeber.
Van Staal ging als raadslid deel uitmaken van
ondermeer de ‘Commissie van Bijstand in het
beheer der lichtfabrieken’, waarin ook het
raadslid J.G. Potharst  zitting had.” Van Staal
hield in september zijn ‘maiden speech’ die een
lengte had van zo’n drie-en-een-half uur. Hij
zag het volgens eigen zeggen als zijn taak om in
de raad ‘de belangen van heel de Goudse arbei-
dersklasse, die het hard te verduren heeft gehad
in een kleine, duffe gemeenschap, waar kapitaal
en kastekliek met protectie en corruptie elkaars
belangen verdedigden’, te behartigen. Maar,
troostte Van Staal, ‘Gouda is geen uitzondering
in dat opzicht’. In het Goudse stadhuis werd de
gemeentepolitiek gemaakt, en wanneer hij, Van
Staal, er zijn filippica’s afstak, postte buiten zijn

De kwestie sleepte al ‘met al jaren en ,werd pas
opgelost toen Van Staal zelf commissaris werd.

Namens het Goudse district had Van Staal
ook~  zitting in de Provinciale Staten van Zuid-
Holland. Als statenlid kreeg hij te maken met de
aanleg varrde spoorlijn Gouda-Alphen aan den
Rijn. Hij fulmineerde in de Staten tegen de
gevaarlijke Haastrechtsedijk, die door zijn
slechte onderhoud vele levens kostte en ‘rutsch-
baan van de dood’ werd genoemd. De weg werd
,veel  gebruikt om de tachtig centen aan tol, die
elders geheven werd, te omzeilen. Van Staal
was ook een groot voorstander van droogleg-
ging van de Reeuwijkse plassen. Maar ‘natuur-
schoon overwon’, zoals hijzelf s&reef,  en in dit
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Namens het Goudse district had Van Staal
ook zitting in de Provinciale Staten van Zuid-
Holland. Als statenlid kreeg hij te maken met de
aanleg van de spoorlijn Gouda-Alphen aan den
Rijn. Hij fulmineerde in de Staten tegen de
gevaarlijke Haastrechtsedijk, die door zijn
slechte onderhoud vele levens kostte en ‘rutsch-
baan van de dood’ werd genoemd. De weg werd
veel gebruikt om de tachtig centen aan tol, die
elders geheven werd, te omzeilen. Van Staal
was ook een groot voorstander van droogleg-
ging van de Reeuwijkse plassen. Maar ‘natuur-
schoon overwon’, zoals hijzelf schreef, en in dit
geval gaf hij zijn ongelijk ruiterlijk toe. ‘De
waardering voor het behoud der plassen is gro-
ter geworden, en hoe goed ik het destijds be-
doeld heb, ik wil aannemen dat ik het toen heb
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en kastekliek met protectie en corruptie elkaars
belangen verdedigden’, te behartigen. Maar,
troostte Van Staal, ‘Gouda is geen uitzondering
in dat opzicht’. In het Goudse stadhuis werd de
gemeentepolitiek gemaakt, en wanneer hij, Van
Staal, er zijn filippica’s afstak, postte buiten zijn
aanhang, die sterk meeleefde met elk gesproken
woord. De vergaderzaal bevond zich op de
begane grond. Soms waren de ramen geopend.
Van Staal benutte die omstandigheid en ver-
hoogde zijn stemvolume+ ‘IJ hoeft niet zo hard

1927: een wethouderschap voor Van Staal
Begin 1927 kampte wethouder Lafeber, lid van
de SDAP, met ziekte, die hem, dwong zijn be-
stuurswerk tijdelijk op te geven. Wat lag meer
voor de hand dan dat een ander socialistisch
raadslid tot vervanger van hem werd aangewe-
zen? Van Staal maakte hierop een grote kans,
ware het niet dat een aantal collega’s hem deze
plaats door zijn wijze van optreden misgunde.
Velen gaven de voorkeur aan het socialistische

1927: een wethouderschap voor Van Staal
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te spreken, mijnheer Van Staal!‘, waarschuwde
de burgemeester hem, ‘wij verstaan u toch wel’.
‘Maar burgemeester’, zou Van Staal hebben
geantwoord, ‘ik spreek toch niet alleen voor u.
Ik spreek ook voor de belangen van mijn kie-
zers,  En die kiezers hebben er recht op, te weten
wat ik zeg’. Dergelijke taal was ongekend in
Gouda’s raad, vertelde VanStaal  later, maar de
kiezers genoten en van het marktplein klonk de
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Ondertussen kwam het door Van Staal gere-Ondertussen kwam het door Van Staal gere-
digeerde Goudsch Weekblad met het ene schan-digeerde Goudsch Weekblad met het ene schan-
daal na het andere. Er was, mocht men het bladdaal na het andere. Er was, mocht men het blad
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directeur van Gemeentewerken, het eerderdirecteur van Gemeentewerken, het eerder
genoemde politieschandaal met Van Hoorn ingenoemde politieschandaal met Van Hoorn in
de hoofdrol werd uitvoerig ‘begeleid’ en hetde hoofdrol werd uitvoerig ‘begeleid’ en het
niet opruimen van krotwoningen gehekeld.niet opruimen van krotwoningen gehekeld.
Voorts waren ‘gezaghebbende raadsleden’ bijVoorts waren ‘gezaghebbende raadsleden’ bij
grondzwendel betrokken, hetgeen ‘overtuigend’grondzwendel betrokken, hetgeen ‘overtuigend’
door Van Staal was aangetoond. Zeer hoogdoor Van Staal was aangetoond. Zeer hoog
liepen de emoties op over de Goudsche Water-liepen de emoties op over de Goudsche Water-
leiding Maatschappij, die hoge tantièmes aanleiding Maatschappij, die hoge tantièmes aan
zijn commissarissen, waaronder raadsleden,zijn commissarissen, waaronder raadsleden,
uitkeerde. Van Staal stelde daarover vragen dieuitkeerde. Van Staal stelde daarover vragen die
ook in de landelijke pers de aandacht trokken.ook in de landelijke pers de aandacht trokken.

raadslid L, Overhand. Er volgden enkele stem-
mingen over deze moeilijke kwestie. Overhand
kreeg op zeker ogenblik de meeste stemmen
(drie meer dan Van Staal), maar nu weigerde hij
de wethoudersfunctie te aanvaarden. Er moest
opnieuw gestemd worden. Ondertussen werd
ook het roomskatholieke raadslid Potharst  naar
voren geschoven als kandidaat voor de wethou-
derspost. De stemmen staakten, Van Staal kreeg

raadslid tot vervanger van hem werd aangewe-
zen? Van Staal maakte hierop een grote kans,
ware het niet dat een aantal collega’s hem deze
plaats door zijn wijze van optreden misgunde.
Velen gaven de voorkeur aan het socialistische
raadslid L, Overhand. Er volgden enkele stem-
mingen over deze moeilijke kwestie. Overhand
kreeg op zeker ogenblik de meeste stemmen
(drie meer dan Van Staal), maar nu weigerde hij
de wethoudersfunctie te aanvaarden. Er moest
opnieuw gestemd worden. Ondertussen werd
ook het roomskatholieke raadslid Potharst  naar
voren geschoven als kandidaat voor de wethou-
derspost. De stemmen staakten, Van Staal kreeg
er negen,er negen, Potharst  eveneens.Potharst  eveneens. EnEn weer moestenweer moesten
stembriefjes worden ingevuld. Met een neus-stembriefjes worden ingevuld. Met een neus-
lengte voorsprong won Potharst  het nu vanlengte voorsprong won Potharst  het nu van
Karel van Staal. De eerste kreeg negen stem-Karel van Staal. De eerste kreeg negen stem-
men, de tweede acht. Potharst  werd zodoendemen, de tweede acht. Potharst  werd zodoende
met ingang van 27 januari 1927 tijdelijk wet-met ingang van 27 januari 1927 tijdelijk wet-
houder. Van Staal was des duivels, hij sprak vanhouder. Van Staal was des duivels, hij sprak van
een ‘schanddaad’, welk woord hij weigerdeeen ‘schanddaad’, welk woord hij weigerde
terug te nemen, hoe hard burgemeester Mijsterug te nemen, hoe hard burgemeester Mijs
daar ook op aandrong, De toon tussen de herendaar ook op aandrong, De toon tussen de heren
Van Staal en Potharst, waarin grimmigheid deVan Staal en Potharst, waarin grimmigheid de
boventoon voerde, was gezet. Op 14 juni 1927boventoon voerde, was gezet. Op 14 juni 1927
was Lafeber hersteld en werd wethouder Pot-was Lafeber hersteld en werd wethouder Pot-
harst weer gewoon raadslid. Deze laatste had deharst weer gewoon raadslid. Deze laatste had de
lol eraf, zeker toen na nieuwe raadsverkiezingenlol eraf, zeker toen na nieuwe raadsverkiezingen
de SDAP twee zetels won, en . . . Karel van Staalde SDAP twee zetels won, en . . . Karel van Staal
wethouder werd. In april 1928 vertrok Potharstwethouder werd. In april 1928 vertrok Potharst
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als raadslid.12  Het politieke werk en de daaruit hem spottend de ‘Heilige Carolus, de Boetge-
voortvloeiende spanningen bekwamen hem zant’  genoemd, gehuld in een kemelsharen
steeds minder goed, waardoor hij lichamelijke mantel en zich voedend met spinnen, maar naar
klachten kreeg. Hij verliet Gouda en vestigde Gouda uitgeweken. Bovendien werd Van Staal
zich in Den Haag. De zoon van Potharst  hield een falend wethouderschap verweten en werden
zich verre van de politiek, maar diens zoon, zijn plannen tot droogmaking van de Reeuwijk-
eveneens een J.G. Potharst, werd, na een loop- se en Sluipwijkse plassen als onzinnig van de
baan in de meubelbranche, weer gekozen tot lid hand gewezen.
van de gemeenteraad van Gouda. Bovendien De verschillen van mening tussen links en
werd hij later wethouder, welke functie hij tot rechts werden weerspiegeld in de media. Er
op de dag van vandaag vervult, waarmee hij in woedde dan ook tegelijkertijd een persstrijd,I
de voetsporen van zijn grootvader is getreden.13 waarbij het conservatief-liberale standpunt werd

De raadsverkiezingen van 1927 waren dust uitgedragen door de Goudsche Courant, met een
gunstig voor de SDAP verlopen. Van de eenen- scribent als ‘Sijbrand Bottelaar’, die ‘in wijnen
twintig raadszetels had men er nu acht. Wanneer en gedistilleerd’ deed. Tekenend was ook een
daar de stemmen van drie dissidente roomska- suggestief interview met ene drs Carel van
tholieke leden werden bijgeteld hadden beide Mandere,  die leraar aan het Lyceum en redac-
groeperingen met elf stemmen samen zowaar teur van De Valbijl was en ‘bescheiden’ woonde
een meerderheid in de Goudse raad. Van Staal in de Cronjéstraat, die er crypto-fascistische
werd gekozen tot wethouder van Financiën, van denkbeelden op nahield en fel naar de socialisti-
de dienst van Openbare Werken en van Volks- sche  wethouder uithaalde. Tegenstanders van
huisvesting, hetgeen volgens hem niet naar de Van Staal haalden ook de bekende socialist J.
zin van het Goudse establishment was. De an- ter Laan uit Rotterdam aan die zou hebben
dere wethouders waren SDAP’er Lafeber, de gezegd dat Van Staal alles aanpakte maar niets

i roomskatholiek Koemans,  die echter overhoop volbracht.
lag met zijn fractie, welke zich dan ook van hem Spreekbuis voor het socialisme was onder-
distantieerde, en de roomskatholiek J.A. Don- meer de SDAP-krant Van Huis tot Huis, met

t ker. een columnist die het pseudoniem S. Potter
Van Staal werd stevig aangepakt. Hij hanteerde, die allerlei ‘spotternijdigheidjes’

schroomde dan ook niet om, als dat zo uit
kwam, acht uur achtereen in de raad te spreken
om zijn beleid te verdedigen. Ook gaf hij eens

i een brochure uit van tachtig bladzijden, getiteld:
Niets in den doofpot, ‘die een klein orkaantje
deed waaien door de vensters van alle Goudse
heilige huisjes’, zoals hij het zelf uitdrukte. Zo
had hij grote problemen met het feit dat een
a iaten
\ i trad
7 i kens
ae verslagen in zqn auronlograne. iuaaruiclcelijk
meldde hij dat hij ‘drie wethoudersportefeuilles’

t had, hetgeen hem deed verzuchten dat ‘verant-
* woordelijkheid dragen altijd meer hoofdbrekens

[kost] dan het leiden van zelfs de meest reeële
I opposit ie’ .
i Ondertussen lanceerde ook de Goudsche

Courant onafgebroken felle aanvallen op de
socialistische wethouder. Telkens bood het ene
dr W. Zuydam de gelegenheid om naar de soci-
alisten in het algemeen en Van Staal in het
bijzonder uit te halen. De Rotterdamse Broek-
huis-affaire scoorde daarbij hoog. Zuydam ging
uitgebreid in op al dan niet vermeende knoeie-
rijen met bankzaken en loterijen door Broek-
huis, waarbij Van Staal diens rechterhand zou
zijn geweest. En ach, concludeerde Zuydam,
toen de zaak uit de hand liep was Karel, door
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schreef. Maar ook Van Staal schuwde het debat

liberaal georiënteerd dagblad,hret  Dagblad van

een half jaar in zijn ban hield. Hoe was dat nu
mogelijk? Misschien ‘had de afloop van het
conflict ermee te maken, een afloop die de
arbeiders eerder als verliezers dan als winnaars
kende. Alvorens op de rol van Van Staal in te

industrie
In 1928 moest ‘de bestaande ‘Collectieve Ar-

uit, zodat op 28 augustus 1928 de staking uit-
brak. Al die tijd hadden de werkgevers, ver-
enigd in de ‘Algemeene Werkgevers Vereeni-
ging’ (AWV) één lijn getrokken. De directeur
van de firma P. van der Want Gz (Ivora) aan de
Kuiperstraat doorbrak echter dit front uit woede
over de houding van de drie arbeidersorganisa-
ties.  In een brief van 1 oktober 1928 aan zijn
collega’s van de bedrijven Goedewaagen, Van
der Want Azn, Van der Want & Barras en de
Plateelbakkerij ‘Zuid-Holland’ deelde hii hun
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met de arbeidersorganisaties te willen aangaan, november 1928 gaf een geheel andere lezing.
organisaties die hij bovendien weigerde te er- Eerst hekelde de krant het optreden van de
kennen. Namens de werkgevers was het vooma- politie die brutaal en misdadig was opgetreden
melijk  J,J.M.  Noback die tijdens de besprekin- tegen rustig wandelende mensen. Agent De Wit
gen het woord voerde, Telkens wees hij ‘op den werd daarbij door de krant sarcastisch tot ‘De
zuiveren politieken ondergrond’ die de stakers Sabelheld’ uitgeroepen. En dat die ruiten in de
zou motiveren. Hij wist zeker dat ze medezeg- stormnacht bij onderkruipers waren gesneuveld,
genschap  nastreefden. En daarvan gruwde No- was geheel toevallig, want, zo stelde de krant, in
back hartgrondig. ‘Dit nu’, zo stelde hij, ‘is de Korte Akkeren waren van zeven huizen zelfs
nooit of te nimmer door een fabrieksdirectie te de daken totaal afgewaaid. Was dat dan ook de
accepteren en beteekent den dood voor het schuld van de stakers?16
bedrijf’. In totaal staakten enige honderden Een ander incident had evenzeer een drama-
werkers in de Goudse aardewerkindustrie. tische  lading. Stakers gooiden bij een blinde

Het Goudsch Dagblad en het Goudsch vrouw aan de Westerkade een ruit stuk en wier-
Volksblad  sympathiseerden met de stakers, pen een grote hoeveelheid sneeuw naar binnen.
evenals bladen als Het Volk en De Tribune. De En weer koos de pers oruniddellijk  partij. De
Goudsche Courant, die ‘lomp en plomp’ verslag Goudsche Courant meldde dat er in dat huis
van de staking zou hebben gedaan en volgens behalve de visueel-gehandicapte vrouw ook een
haar linkse concurrenten uitsluitend naar de ziek kind vertoefde en betitelde de aanval als
stakers trapte, kende een dergelijke sympathie ‘buitengewoon laf’, Het Goudsch Volksblad
duidelijk niet. Het gevolg was dat zich naast het reageerde giftig: ‘Inderdaad, het is voor de
arbeidsconflict ook nu weer een schaduwge- “G.Crt.”  en haar deftige lezers, om het te be-
vecht in de pers afspeelde, waarbij de verschil- sterven’, zo schamperde het. Volgens het blad
lende kranten elkaar over en weer van partijdige waren er de bewuste avond vijf onderkruipers in
berichtgeving beschuldigden. De linkse bladen de woning van werkwillige T. P(rins) aan de
vonden de burgemeester slechts een provoce- Westerkade bijeengekomen, die zich uitdagend
rende ‘burgervader van de behoudende klasse’, hadden gedragen, met het bekende en begrijpe-
die direct na de uitbreiding van de staking lijke gevolg,
twaalf veldwachters vroeg èn kreeg, ‘gewapend Ook beïnvloedde de staking de verhouding
met klewang en karabijn’, wat door deze kran- binnen de gezinnen. Een predikant van de oud-
ten als ‘onzinnig machtsvertoon’ werd omschre- gereformeerde gemeente dwong een  van zijn
ven. Ook de gehele politie was op de been, kerkleden zijn stakende zoon te doen breken
terwijl de burgemeester per fiets van fabriek tot met de vakbondsorganisatie en direct weer aan
fabriek reed ‘om te constateeren of het politie- de slag te gaan. En het stakingsconflict reikte
personeel de belangen van de werkgevers vol- zelfs tot over het graf. Zo was mejuffrouw An-
doende veilig stelden’, aldus (vermoedelijk) het nie Overeynder begraven door stakers en staak-
Goudsch Dagblad. sters van de Plateelbakkerij ‘Zuid-Holland’. De

Tegelijkertijd ging het hard tegen hard tus- politie was massaal aanwezig, ook op het kerk-
sen werkwilligen en stakers. Werkenden, die hof, wat in overleg tussen politie en werkgevers
naar huis liepen, werden dreigend vergezeld was geregeld. De ‘politie heeft van zielkunde
door vaak honderden stakers en moesten door geen snars verstand’, zo gromde (vermoedelijk)
de politie worden begeleid en beschermd. Ook het Goudsch Volksblad.
op andere wijzen werden ‘onderkruipers’ onder Een half jaar na het uitbreken van de staking
druk gezet. Een woning aan de Vierde Kade had een bemiddelingspoging van wethouder
werd met slijk begooid en er werden kopspij- J.A.  Donker pas resultaat. Op 28 februari 1929
kers gestrooid voor de deuren van werkwilligen werd de staking beëindigd. Volgens de Goud-
om de banden lek te krijgen van de auto’s die sche  Courant waren de arbeiders door de sta-
hen vervoerden. En vele ruiten werden inge- king gedupeerd, maar dat was de Goudse aarde-
gooid, telkens weer. In de nacht van 16 op 17 werkindustrie evenzeer. Volgens de krant zou-
november 1928 was het stormweer in Gouda, den de stakers er al met al nauwelijks mee opge-
Terwijl de politie reddend optrad in de Vondel- schoten zijn, de wijzigingen ten aanzien van de
straat, waar daken van huizen waren gerukt, oude voorwaarden waren niet van ingrijpende
zouden stakers ruiten hebben ingegooid bij de betekenis. Dat kon het Goudsch Volksblad  niet
aardewerkfabriek ‘Regina’ en bij enkele huizen op zich laten zitten. In zijn editie van woensdag
van werkwilligen in de Snoystraat en de Kei- 20 maart schreef het dat de Goudsche Courant
zerstraat, althans: dat berichtte de Goudsche bitter teleurgesteld was dat de stakers hadden
Courant. Twee verdachten werden aangehou- gewonnen. Deze krant had graag gezien dat de
den. Maar het linkse blad De Tribune van 21 stakers de fabriek waren ingeranseld door de
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politie en het leger veldwachters. Kortom, het tijdens de ‘Wasscherijstaking’, maar ook dit
Goudsch Volksblad  omschreef zijn concurrent was uitsluitend door de politie veroorzaakt
als ‘weerzinwekkend huichelachtig’. Niet iedere wegens opzichtig vertoon van macht. Overdui-
staker keerde op zijn werkplek terug. Soms was delijk  verzwakte Van Staal met deze correcties
dat de eigen wens. Zo meldde H. Vergoed het zijn aanklacht tegen het optreden van burge-
volgende aan de Goedewaagen-directie: ‘Myn- meester Gaarlandt. Op 26 oktober 1928 ant-
heer! Naar aanleiding van Uw schrijven als dat woordde  de Commissaris der Koningin, koeltjes
Tonia Vergoed weer haar werkzaamheden by u en afstandelijk. Hij schreef dat niet was geble-
kunt hervatten, ben ik zoo  vrij u te melden als ken dat de burgemeester op grond van artikel
dat zij by een andere patroon werkzaam is. Mij 184 de militaire bijstand had ingeroepen. Dàt hij
noemende H. Vergoed Parkstraat 10’ .17 ondersteuning had gevraagd was een beslissing

die door hem, de burgemeester, kennelijk als de
Wethouder Van Staal en de staking juiste was beoordeeld. En daarmee achtte de
Toen in september 1928 de staking zich uit- Commissaris de zaak afgedaan en werd het
breidde werd ook burgemeester Gaarlandt hier- verzoek van Van Staal genegeerd.
door gealarmeerd. Bij de procureur-generaal in Die laatste had ondertussen steun gekregen
Den Haag verzocht hij om militaire bijstand in van zijn partijgenoot, het raadslid A. Fokkers,
geval er ordeverstoringen zouden plaatsvinden, van de Fluwelensingel 77, fabrikant van jaloe-
welk verzoek de procureur inwilligde. Hij stuur- zieën, markiezen, rolluiken, zonschermen, zoals
de de veldwachters, ‘gewapend met klewang en zijn briefhoofd vermeldde. Deze vroeg aan zijn
karabijn’, die hiervoor al ter sprake kwamen. mede-gemeenteraadsleden permissie om de
Maar het college van Burgemeester & Wethou- burgemeester vragen te mogen stellen over de
ders (B & W) was niet één in zijn opvatting grote inzet van de politie nu de staking over
over de wijze waarop de situatie het hoofd ge- andere fabrieken was uitgebreid, terwijl er geen
boden moest worden. Op 16 oktober reeds enkele ordeverstoring tot dat moment was ge-
wendde wethouder Karel van Staal zich tot de weest. Fokkers vreesde dat van dat grote politie-
Commissaris der Koningin in Zuid-Holland. Hij vertoon een provocerende werking uitging. Een
sprak in een brief over de uitbreiding van de uur na aankomst van de twaalf veldwachters op
staking en meldde daarbij nadrukkelijk dat er maandag werd door één van hen al zonder aan-
nooit eerder in Gouda ordeverstoringen waren leiding een jongeman op de Vierde Kade mis-
geweest, want ‘de Goudsche burgerij [kende] . . . handeld. Fokkers beschuldigde Gaarlandt er
als eerste plicht orde en regel’. Op grond van verder van dat hij ‘van politie-zijde overleg
artikel 184 van de Gemeentewet, dat handelde [heeft] . . . laten plegen met de werkgevers, . . .
over de inzet van krijgsvolk ten tijde van oproe- waarmede is komen vast te staan dat het politie-
rige bewegingen en ordeverstoringen, zou bur- wezen in Gouda zich bij voorbaat aan de zi’de
gemeester Gaarlandt, die nog maar kort in van de werkgeversklasse heeft geschaard’ .tt?

Gouda dat ambt bekleedde, om die bijstand Van Van Staal werd daarna nauwelijks nog
hebben verzocht. Volgens Van Staal waren ook iets gehoord, zijn rol leek uitgespeeld en in de
de drie andere wethouders en vele raadsleden vele krantenverslagen over de staking werd zijn
van mening dat de burgemeester ten onrechte naam niet meer genoemd. Op (tenminste) één
van artikel 184 gebruik had gemaakt. De wet- uitzondering na. In de maand oktober 1928 zat
houders waren niet bij het besluit betrokken volgens het Goudsch Dagblad op een zaterdag-
geweest. Indien er wel overleg was geweest avond de bioscoop vol. Tussen de bezoekers
hadden de wethouders de burgemeester op de werden enkele werkwilligen ontdekt. ‘Die men-
hoogte kunnen brengen van het ‘bezadigde schen  zijn hier bijzonder populair’, schamperde
inzicht onzer burgerij’. Het optreden der veld- de krant, en zo werd het een ‘rumoerige Zater-
wachters werkte nu ‘irriteerend’ op de burgerij. dag-avond’. Honderden stakers wachtten hen bij
Van Staal verzocht de Commissaris der Konin- het uitgaan van de bioscoop buiten op en ont-
gin dan ook om in overleg met de procureur- vingen hen met hoon en spot. De belaagde
generaal de ingezette veldwachters terug te werkwilligen vluchtten het politiebureau in,
roepen. terwijl de menigte alsmaar aangroeide. Er was

Twee dagen later moest wethouder Van slechts één agent aanwezig, die er plots met de
Staal echter toegeven dat er wel degelijk orde- blanke sabel op los sloeg. Iemand uit het pu-
verstoringen waren geweest bij een eerdere bliek drukte de agent tegen een muur aan om
staking van transportarbeiders, maar die waren erger te voorkomen. Die agent riep vervolgens
volgens hem door de werkgevers uitgelokt door zijn collega’s erbij die van alle kanten hard op
de instelling van een knokploeg. En nog recen- het publiek insloegen, zelfs op ‘weerloze vrou-
ter, in 1923, was er een ordeverstoring geweest wen’. Het blad De Tijd  meldde dat op het poli-
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tiebureau, waar de werkwilligen een goed heen-
komen zochten, die zaterdagavond de burge-
meester aanwezig was. En bij hem was SDAP-
wethouder Van Staal. Een bevreemdende situa-
tie wellicht voor de wethouder. Enerzijds was
hij lid van het dagelijkse bestuur van de ge-
meente  etrvertegenwoordigde  hij het overheids-
gezag dat hard ingrijpen nodig vond, anderzijds
zal hij met de stakers hebben gesympathiseerd.
Maar tevergeefs zoekt men in zijn boek en in
door hem gegeven interviews naar een toelich-

ting op deze intrigerende episode uit zijn loop-
baan als politicus in Gouda.

“Van Staal verlaat Gouda
In 1931 waren er weer raadsverkiezingen. De
SDAP zakte van acht naar zeven zetels. Bij de
onderhandelingen over de wethouderszetels
eiste zij twee posten op. De andere, ‘burgerlij-
ke’ partijen voelden hier niets voor en zo ge-
beurde het dat de SDAP buiten het college van
B & W werd gehouden. Karel van Staal werd
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weer raadslid. Eind maart 1932 zegde hij zijn
lidmaatschap van de SDAP op (hij vond dat het
bestuur van de SDAP te veel ‘verlamd’ was) en
ging hij over naar de Onafhankelijke Socialisti-
sche  Partij (OSP), voor welke partij hij zelfs in
het dagelijks bestuur zitting nam. Fokkers werd
nu SDAP-fractieleider en twistte met zijn voor-
malig  compaan  Van Staal over het bezet houden
door de laatste van de raadszetel. Volgens Van
Staal vertegenwoordigde hij nog altijd zijn
kiezers en hij verwachtte dan ook grote steun
van de Goudse SDAP’ers,  waarvan er op dat
moment nog maar veertig naar de OSP waren
overgegaan. Voor een isolement in de raad zei
Van Staal niet bang te zijn, want daarin kon nu
juist ook zijn kracht liggen. Dat laatste werd niet
bewaarheid. Op 22 juli, enige maanden na zijn
uittreding uit de SDAP, verliet Van Staal Gouda
en vestigde hij zich in Den Haag. Op 28 juli
werd zijn bedanken als raadslid bekendgemaakt
tijdens een zitting van de gemeenteraad. Burge-
meester Gaarlandt dankte Van Staal voor het
werk dat hij als raadslid en wethouder voor de
gemeente had gedaan, maar voegde daar veelbe-
tekenend aan toe,  ‘voorzoover zijn  werkzaam-
heden hebben gestrekt tot het belang van de
gemeente .’ l9 En van dat laatste was niet steeds
iedereen overtuigd.

Karel van Staal was Gouda niet vergeten. Nog
één keer sprak hij na de oorlog in deze plaats.

5. Zie Algemeen Rijksarchief, stamboekinschrijvingen In-. . _ .
invnr  4678, nr 19095 en le regiment In-structtebatalJon,

fanterie inv.nr
wordt ‘Karel’ 07

3463, nr 84049. In beide inschrijvingen
Jerigens als ‘Karl’ geschreven.

6 .  Geertje Joosten,
een dochter van
1955 is zij te He
Uit het huwelijl
werden geboren
Amsterdam), K
Karel Rigard (c
fungeerde als sec
Van Staal, Cent
chiefd
kaarte

7. K.R. \

geboren 29 juni 1887 te Oosthuizen, was
Pieter Joosten en Klazina Wit. Op 5 april

:emstede overleden.
k van Karel van Staal en Geertje Joosten
: Eveline C.S.K.  (op 10 september 1910 te
lazina (op 31 juli 1912 te Den Haag) en
ip 7 juni 1922 te Gouda). Klazina (Sien)
cretaresse van haar vader (zie persoonskaart
raal Bureau voor Genealogie en Streekar-

.ienst  Hollands Midden (afgekort: SAHM) Gezins-
n 1920-1938, op microfiche?.
ran  Staal, Terwijl vadertje Boelganin feest... lijden  in
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10. [K.F.O. James], Burgemeesters v&Gouda  (Gouda 1963);
p. 66: Ulbo Jetze Mijs (1863-1944); burgemeester in Gou-
da: 19 17-  1927. Trad af na moeilijkheden met de raad, maar
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