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1. Inleiding in het college in. Tijdens het college van 1970-
Vijfentwintig jaar geleden waren er,in Gouda, in 1974 vond ook een wisseling van burgemeesters
augustus 1970, na de gemeenteraadsverkiezin-
gen van 3 juni, de gebruikelijke onderhandelin-
gen tussen de politieke partijen over de vorming
van een nieuw college. Eén lid van B&W was
betrekkelijk kort daarvoor door de Koningin
benoemd. Het was mr. P. van Dijke, die als bur-
gemeester van Gouda op 16 juni 1969 werd ge-
ïnstalleerd. Zelfs zijn politieke kleur speelde een
rol bij de college-onderhandelingen, die voor
Th.J.  Arts van de KVP op een politieke en een
persoonlijke teleurstelling uitliepen. Omdat niet
alle archiefstukken uit die periode toegankelijk
zijn, is het mogelijk dat in de hierna gevormde
ketting van gegevens uit het verleden, schakels
zwak zijn of ontbreken. Dat kan ook komen
doordat in het verkeer tussen mensen (lees: po-
litici) meer niet, dan wel, aan het papier wordt
toevertrouwd en later is het geheugen geen
nauwkeurige bron van kennis. “Wat wij ons
herinneren van ons eigen verleden, herinneren
we ons op onze eigen manier, veelal onbewust
en niet eens met de bedoeling het verleden
mooier te maken dan het was. (...) Het geheugen
geeft en het geheugen neemt: zodra het begint te
werken, laat het weg of verzint het er wat bij,
zonder dat we weten waarom, of waardoor dat
gebeurt.” ’

plaats. Op 4 februari 1974 vond in het stadhuis
de installatie plaats van C. van Hofwegen
(PvdA), als opvolger van P. van Dijke (ARP).
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Het was bij de collegevorming in dat jaar
overigens niet alleen in Gouda kommer en kwel.
In de Goudsche Courant (G.C.)  van 2 september
1970 stond dat de wethoudersverkiezingen in de
Goudse streek in sommige dorpen sensationele
taferelen hadden opgeleverd. “Met name in de
Krimpenerwaard ging het in verscheidene ge-
vallen hard tegen hard. In Ammerstol liep het
helemaal uit de hand en werd de vergadering
geschorst, terwijl in Berkenwoude een wethou-
der via het lot werd aangewezen.” Toen het
nieuwe college van Burgemeester en Wethou-
ders in Gouda aantrad, ontbrak daarin een wet-
houder van de KVP, de derde partij in grootte.
Dit was een unicum, want na de Tweede We-
reldoorlog was dat nog niet voorgekomen.
Gouda had destijds vier wethouders en na 1
september 1970 waren dat P. Binee van de
ARP/CHU-fractie,  J. Kruijsheer van de VVD en
J.W. Blanker? en H. Luidens van de PvdA.
Laatstgenoemde werd op 7 februari 1972 opge-
volgd door J. Borgman.  Toen Borgman gedepu-
teerde van de provincie Zuid-Holland werd,
nam A.B. van der Wel op 4juli 1974 zijn plaats
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2. De verkiezing&
De gemeenteraadsverkiezingen vonden plaats
op 3 juni 1970. Op de Markt was een verkie-
zingsdienst van de gemeente gehuisvest in twee
caravans en een muziektent.2 De Goudse bevol-
king kon zo, na het sluiten van de stembussen,
goed op de hoogte worden gehouden van de
laatste ontwikkelingen op politiek terrein. De
G.C. had in de buurt een Engelse dubbeldekker
staan voor het bekendmaken van uitslagen en
voor het houden van interviews met Goudse
politici. Over het algemeen waren die teleurge-
steld over de opkomst en met name over het
feit, dat vooral de jongeren het lieten afweten.
Slechts 66,4% van de kiesgerechtigden kwam
o p d a g e n en dat betekende dat er 9600 stemmen
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verloren gingen. Er werden 19 116 sternmen stelde voor de beraadslagingen in twee vormen
uitgebracht en dat waren 6400 minder uitge- te doen plaatsvinden. De algemene beschouwin-
brachte  stemmen dan bij de vorige verkiezingen gen over de gewenste samenstelling van het
voor de gemeenteraad. Het verschil in belang- college zouden in het openbaar plaatsvinden,
stelling, vergeleken met de verkiezingen in maar de besprekingen over de personele bezet-
1966, is min of meer te verklaren met de af- ting zouden achter gesloten deuren gebeuren.
schaffing van de opkomstplicht in 1970. Om Na afloop van het besloten gedeelte, dat door de
21.00 uur was de uitslag van alle 34 Goudse krant wel ‘het conclaaf’ werd genoemd, zou via
stembureaus bekend. Van de negenentwintig een persbericht aan de buitenwereld verslag
zetels kreeg de PvdA 11, de combinatie worden uitgebracht. Het was in 1970 de eerste
ARP/CHU 5, de KVP 5, de VVD 4, D’66 2, de keer dat in Gouda over de samenstelling van een
PPR 1 en de SGP 1,  Van de in de raad zittende nieuw college gedeeltelijk in het openbaar zou
partijen kregen de Boerenpartij en de PSP deze worden onderhandeld. Borgman ging er in zijn
keer geen zetels. De G.C.  van 4 juni concludeer- brief vanuit dat de fractievoorzitters, zonder
de: “een lichte verschuiving naar links en een tegenbericht, accoord gingen met deze aanpak.
grotere bestuurbaarheid door de vermindering Tijdens de raadsvergadering van 1 september,
van het aantal partijen.” Het laatste viel wel toen de wethouders werden gekozen, bekriti-
mee, want al verdwenen er twee partijen uit de seerde PPR-er A.Q.C. van Ruiten de gevolgde
raad, er kwamen er ook twee bij, De verminde- procedure van èn openbaar, èn besloten verga-
ring van het aantal fracties in de raad bedroeg deren. Als er alleen in het openbaar onderhan-
dus slecht één, omdat ARP en CHU gezamen- deld zou zijn, dan zou men volgens hem “heel
lijk een fractie hadden. De PvdA en de VVD duidelijk kunnen zien, beter dan nu in het open-
wonnen elk één zetel, D’66 kwam voor het eerst baar kan worden verklaard en ook beter dan het
in de raad met 2 zetels en de PPR, waarover nu door de pers kan worden overgebracht, waar
later meer, was met 1 zetel formeel ook een in feite het dominerende overwicht heeft gele-
nieuwkomer in de raad. De ARP plus de CHU gen voor wat betreft het initiatief met betrekking
bleven gelijk en de KVP verloor 2 zetels. Met tot de uiteindelijke uitkomst van hetgeen nu op
21 stemmen meer zou de SGP niet 1, maar 2 tafel komt. Dat is niet iets dat men uit stukken
zetels hebben gekregen en dan zou D’66 slechts kan verklaren, maar dat is iets dat mensen zelf
1 zetel hebben behaald; 1052 stemmen waren moeten kunnen waarnemen aan de hand van de
bij de SGP één zetel waard en bij D’66 brachten manier waarop een bepaald beraad zich vol-
1072 stemmen twee zetels op. W. Hommels van trekt.” Of de bij het beraad betrokken politici
de PvdA werd met 26 jaar het jongste raadslid zich in het openbaar op dezelfde wijze zouden
en G.C. van den Hondel  van de KVP met 64 hebben uitgedrukt, als in de besloten vergade-
jaar de nestor. Toen de heer Arts, de lijstaan- ringen, valt overigens te betwijfelen. Er zijn
voerder  van de KVP, door een journalist van de altijd wel persoonlijke belangen, die openhartig-
G.C. gevraagd werd of hij wethouder zou blij- heid in de weg staan. Ook worden de politieke
ven, antwoordde hij: “daarover niet te kunnen partijen tot voorzichtigheid gemaand, omdat
oordelen, omdat ook anderen meepraten. Maar coalitieverhoudingen in de toekomst kunnen
als er een beroep op mij wordt gedaan zal ik het veranderen.
graag nog vier jaar doen. Ik ben aan dat werk Voordat de onderhandelingen feitelijk be-
gehecht voor de stad, waarin ik ben geboren en gonnen, verschenen er beschouwingen in de
die mijn liefde heeft. Natuurlijk heb ik fouten pers. In die artikelen werd al een schets gegeven
gemaakt, wie maakt die niet, maar ik heb het van wat er zou kunnen gebeuren: de VVD in het
werk met veel plezier gedaan.” Arts toonde college, de KVP die het been stijf hield er bui-
zich bijzonder verheugd dat Gouda, na hele ten en de bedenkingen die er waren tegen wet-
moeilijke jaren, 1500 woningen in aanbouw had houder Arts. Rijn en Gouwe (R&G)  van 8 au-
en, als hij het mocht doen, zouden dat er in 197 1 gustus achtte het niet waarschijnlijk dat de
nog duizend meer worden. PvdA de wethouder zou laten vallen, gezien de

aandrang van de socialisten bij de raadsvergade-
3. De procedure ring van 3 augustus om de instelling van een
Het is bij college-onderhandelingen in Gouda de commissie volkshuisvesting zo spoedig moge-
gewoonte, dat de fractievoorzitter van de groot- lijk te realiseren “Als de socialisten al tot het
ste fractie het initiatief neemt, Daarom kregen besluit waren gekomen Arts te laten vallen, dan
de fractievoorzitters van de partijen, die in de was die aandrang - een maand voor het optre-
nieuwe raad waren vertegenwoordigd, een uit- den van de nieuwe raad - niet nodig”, conclu-
nodiging van J. Borgman van de PvdA voor een deerde de journalist, Voor Arts was het wel
eerste bespreking op 11 augustus 1970. Hij aardig, dat een kleine enquête van R&G naar de
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bekendheid van de stadsbestuurders in Gouda
leerde, dat van de wethouders H. Luidens bij
bijna 50% van de ondervraagden bekend was,
Th. J. Arts hii 42%. J.W.  Blanker? hii 22% en P.

dat deze partij een duidelijk v
bij de verkiezingen en haar radicale 1eden”had
verloren aan de PPR, Een mogelijke samenwer-
kine met de KVP sloot hii niet uit. maar da2rbii---.--_  --_-  --J  .-.-,-. .__.._  ~__ ‘-  “‘J

,Binee  bij 18%. zoude  persoon van de kandidaat-wethouder een
rol spelen. Samenwerking met de VVD wees
Borgman niet zonder meer af. Houdijk  en Van
der Weele wilden de bestaande samenstelling
van het college handhaven dat wil zeggen twee
wethouders van de PvdA, één van de KVP en
één van de ARP/CHU-combinatie. Houdijk  be-
klemtoonde dat de KVP in grootte de derde
partij in de raad was en dat zij op grond daarvan
haar aanspraak op een wethouderszetel behield.
Van Ruiten was voorstander van een verande-
ring; er moest fris bloed in het college komen.
In de krant had al gestaan dat de PPR vond “dat
de wethouders Arts, Binee en Blanket? - na-
drukkelijk in deze volgorde - aan vervanging
toe zijn.” Van Ruiten betrok de politieke af-
komst van de burgemeester in de discussie. Van
Dijke was lid van de ARP en daardoor was er in
het college sprake van een confessionele meer-
derheid, die niet overeenkwam met de politieke
samenstelling van de raad. Een kandidatuur van
een progressieve liberaal zou door Van,  Ruiten
niet zonder meer worden afgewezen. Hooftman
bepleitte deelname aan het college van de VVD,
omdat zijn partij bij de verkiezingen winst had
geboekt. De VVD dacht aanvankelijk aan uit-

. r Rnvnmnn i&idinfi  x*an  het college met een vijfde wethou-
dat zat er waarschijnlijk niet in,
handhaafde de eis van één VVD-

,f.  ““1~rriLIrc.

4. De openbare onderhandelingen
Op 11 augustus vonden de algemene beschou-
wingen  onder grote belangstelling plaats in de
trouwzaal van het stadhuis. J. Borgman was
voorzitter een  verder waren aanwezig A.J.M.
Houdijk van de KVP, P.G. van der Weele van
de ARP/CHU-fractie, F. Hooftman van de
VVD, C. Karelse van D’66 en A.Q:C. van Rui-
ten van de PPR. P.G. van derWeele  vertegen-
woordigde bij deze gelegenheid ook de SGP,
omdat J.C, Smit verhinderd was. B.W. Buenk
werd na deze bijeenkomst de onderhandelaar
van de VVD, omdat F. Hooftman kandidaat-
wethouder werd.

Nadrukkelijk werd aan het begin ~van  de
vergadering bepaald, dat tijdens het openbare
beraad geen namen van wèl of niet gewenste
wethouders zouden worden genoemd. Borgman
maakte bekend dat hij geen deel wilde uitmaken
van het nieuwe college en dat in zijn optiek een
afspiegelingscollege moest worden gevormd,
waarbij de partners het eens waren over bepaal-
de kernpunten. De PvdA zou vasthouden aan
haar eis van twee wethouders. Een samenwer-
kingsverband van de PvdA met PPR en D’66
zou mogelijk zijn Over de KVP zei Borgman,

“1V1Ls1116  “Cu

der, maar
Hooftman 1
wethouder en zei niet te zullen aarzelen de
huidige coalitie te doorbreken. Karelse dacht
aan versterking van het college, maar wilde niet
gaan veranderen ter wille van de verandering.
Later werd bekend dat D’66 de portefeuille van
Openbare Werken aan J.Borgman  had toege-
dacht. Na afloop van het besloten beraad bleek,
volgens de G.C. van 12 augustus, dat de politie-
ke samenstelling van het nieuwe college onge-
wijzigd kon blijven, indien de personele bezet-
ting van de portefeuille van Openbare Werken
niet een aantal vraagtekens bij sommige fractie-
voorzitters had opgeleverd. De onderhandelaars
kwamen nadien nog minstens drie keer in beslo-
tenheid bijeen.

5. Het probleem
Al voor de onderhandelingen officieel begon-
nen, waren er de gebruikelijke informele con-
tacten  tussen de partijen. Het belangrijkste
onderwerp daarbij was ongetwijfeld de vraag of
Th.J. Arts in het college zou mogen terugkeren.
Arts genoot binnen zijn partij groot vertrouwen,
wat geconcretiseerd werd bij de groslijststem-
mingen.  Hij wasacht  jaar wethouder, waarvan
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de laatste zeven als wethouder van openbare van de bouw was in de praktijk zelfs één jaar
werken. De KVP vond dat Arts zijn werk moest minder gemoeid geweest. Gedeputeerde Staten
voortzetten: “De heer Arts heeft het in onze hielden een verdere uitbreiding van Gouda naar
ogen goed gedaan. Hij is bovendien een man, het oosten tegen en daarom kostte het veel
die op deze moeilijke post nog jaren mee kan moeite om de woningbouw in Oosterwei 11 op
draaien”, zo motiveerde A.J.M. Houdijk  het gang te brengen. De woningbouw was er in
unanieme besluit van zijn fractie. Bij de PvdA 1970 in stijgend tal en bood via de doorstroming
hadden sommigen bedenkingen tegen de terug- ook reële perspectieven aan degenen  die van
keer van Arts. Maar ook over de deelname van goedkope woningen afhankelijk waren. Het
de VVD aan het college heerste binnen de beleid van Arts was bovendien geen persoonlijk
PvdA-fractie geen eensgezindheid. Dit sloot beleid, maar beleid van het college! Tot zover
natuurlijk niet uit dat er uiteindelijk “een beslist de G.C.  Het vermelden waard is ook, wat C.
eensluidend besluit” in de fractie is genomen Drost van de PSP, bij zijn afscheid van de raad
om de heer Arts te vervangen, zoals mevrouw J. op 24 augustus, opmerkte. Hij had vaak met
Dik-van Straten, volgens de G.C.  van 10 sep- Arts in de clinch gelegen, maar hij waardeerde
tember, had opgemerkt. “Overigens valt niet te Arts toch om zijn werkkracht en daden. Hij kon
ontkennen dat ook persoonlijke rancunes een rol in het voorgestelde college beslist geen verster-
in deze zaak hebben gespeeld, hoewel deze niet king zien. Een goede oplossing zou, volgens
van doorslaggevende aard zijn geweest”, vol- hem, zijn geweest een college op nog bredere
gens dezelfde. Deze opmerking sloeg waar- basis, dus inclusief de KVP, waarbij hij met
schijnlijk op de relatie tussen J. Borgman en name aan Arts dacht.
Th,J.  Arts. In hetzelfde verband onthulde me-
vrouw Dik nog een opmerkelijk feit. Zij liet 6. De verkiezing van de wethouders
weten, dat de PvdA-fractie aanvankelijk had
besloten om wethouder P. Binee te laten vallen 6.1 De beschouwingen
en Th.J.  Arts op sociale werken te plaatsen. Een Op 1 september 1970 beëdigde en installeerde
nadere toelichting hierbij werd niet gegeven en burgemeester P. van Dijke de leden van de
evenmin valt uit de stukken op te maken of dit nieuwe raad. Van de negenentwintig leden
standpunt nog een rol heeft gespeeld bij de legden twintig de eed af en negen de verklaring
verdere onderhandelingen. Officieel was Arts, en belofte. J. Borgman opende, als fractievoor-
volgens Borgman, te licht voor de zware porte- zitter van de PvdA, de grootste partij, de be-
feuille van openbare werken en dit had in het schouwingen over de college-onderhandelingen:
verleden al tot moeilijkheden geleid in het colle- “Als de verkiezingsuitslag anders was uitgeval-
ge en de raad. Arts zou onvoldoende aandacht len, had sprekers partij ongetwijfeld gepoogd
hebben besteed aan “ruimtelijke ordening en een geheel andere samenstelling van het college

1
milieubeheer”. Bij de verdeling van de porte- van burgemeester en wethouders te realiseren,
feuilles voor de nieuwe periode bleek echter, dat

\
doch dit is door de verkiezingsuitslag in een

de portefeuille van Arts ook wel erg vol was.

1

aantal opzichten moeilijk gemaakt.“; de PvdA
Zijn opvolger, H,  Luidens (T  197 1) werd ontlast kreeg een derde van de stemmen, de KVP was
van het milieubeheer, het marktwezen en het sinds 1966 een vijfde van haar aanhang kwijt
woningbedrijf. De zakelijke kern van de kwestie geraakt, de PvdA voelde het meest voor een
was vermoedelijk dat de situatie op de woning- combinatie met D’66  en de PPR, de confessio-
markt de PvdA verontrustte en ongetwijfeld nelen (ARP, CHU, KVP, Boerenpartij, SGP en
hebben persoonlijke opvattingen daarbij een rol GPV) waren met 10% teruggelopen, de niet-
gespeeld. Borgman eiste steeds een snellere confessionele partijen (PvdA, PPR, PSP, D’66

l bouw, van meer en betere woningen, die ook en VVD) hadden 10% gewonnen. Door alle
nog eens goedkoop moesten zijn, volgens een partijen in de raad onder te brengen in twee
schrijver van een ingezonden brief. De PvdA blokken, die tegenover elkaar stonden, bracht
dreigde omstreeks het midden van de raadsperi- Borgman de theorie van de antithese3 in prak-
ode 1966- 1970 zelfs met een motie van wan- tijk. Op een gekunstelde manier werd de Boe-

l‘ trouwen tegen Arts. In een redactioneel artikel renpartij (BP) bij de confessionele groep gere-
in de G.C. van 29 augustus werden vraagtekens kend; namelijk op grond van de eerste twee
geplaatst bij de kritiek op het beleid van Arts. punten van het program van de BP. Dit toespit-
Gouda moest tot 1964 op grenswijziging wach- sen van tegenstellingen paste in de strategie van
ten. Dat de woningbouw in het nieuwe gebied Borgmans partij. Op een landelijk PvdA-con-
pas zes jaar na de grenswijziging op gang zou gres in 1967 werd gekozen voor het polarisatie-
komen, was een door de Goudse politiek geac- model; tegenstellingen moesten niet verdoezeld,
cepteerde gedachtengang. Met de voorbereiding maar duidelijk uiteengezet en benadrukt wor-
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den. In 1969 nam dat congres zelfs een anti-
KVP-resolutie aan, waarin Onder  andere stond
dat de PvdA voor de verkiezingen van de Twee-
de Kamer met de KVP geen stembusaccoord
zou sluiten, noch na de verkiezingen met de
KVP regeringssamenwerking zou aangaan4
Behalve onlustgevoelens jegens de KVP  zat er
nog een gedachte achter de resolutie, die met
een overweldigende meerderheid was aangeno-
men. Het streven was gericht op een progressie-
ve concentratie5,  die een tegenwicht zou moeten
zijn tegen de VVD en de confessionele partijen.
Bij de confessionele partijen bestond geen prin-

P.v.d.A. weet niet nrecies  hoe de nieuwe

1’
cipiële voorkeur voor liberalen of socialisten bij
de vorming van een regering. “Lood om oud

_’ ijzer”, noemde oud-vakbondsleider B. Roolvink

l het. “Daarnaast was de resolutie heel duidelijk
bedoeld als een steun in de rug voor de jonge
‘neo-confessionele’ PPR. ” 6

Na dit korte intermezzo over de landelijke
ontwikkelingen binnen de PvdA, die ook in

1
Gouda een voedingsbodem hebben gevonden,
keren wij terug naar het betoog van Borgman.
Van Ruiten bleek, volgens de fractievoorzitter

l van de PvdA, voor een wethouderschap in de
raad niet voldoende steun te krijgen. Eerst was
er kans dat hij bij de wethoudersverkiezingen

l zou kunnen rekenen op 12 stemmen, later ble-
ken dit er zelfs 14 te kunnen worden. Ook voor

I’
de door de KVP voorgedragen kandidaat was
niet voldoende steun. “Daarover is vele malen

tot zelfs in het laatste beraad toe - uitvoerig
1 gesproken,”\ De PvdA had problemen met wet-

houder Arts gehad op punten als ruimtelijke

1’

ordening, milieubeheer en contacten met andere
gemeenten. De PvdA-fractie had ook het gevoel
gehad dat Arts meermalen niet de waarheid had

1
gezegd. Hij zou, met zijn 63 jaar, ook nog de
oudste wethouder worden, “Dit is echter een

i

zaak die niet zó zwaar hoeft te wegen”, maar
het werd wel gezegd. De KVP wilde, toen het
overleg nog gaande was, niet met Houdijk als
kandidaat komen, maar daarnaast bleef ook nog
het argument van de verkiezingsuitslag geldig.
En dan was er nog een soort lakmoesproef,
waaraan de KVP blijkbaar moest voldoen.

Ia “Spreker wil daarbij de moeilijkheden in het
politieke vlak niet eens zo benadrukken, alhoe-

/
wel hij wel moet constateren dat de K.V.P. in de

: afgelopen vier jaren twee radicale leden‘uit  haar
fractie heeft zien vertrekken. Dat was voor de

!
P.v.d.A. een reden te zeggen; dat die K,V.P.
daardoor ongetwijfeld anders was geworden.
Uit de kandidatenlijst bleek bovendien dat we-
derom  twee min of meer radicale leden, die nog
in de K.V.P.-fractie zitting hadden daaruit ver-
dwenen.7  Ook dat was een punt waarbij even
een vraagteken diende te worden gezet. De

K,V.P.-fractie  zal zijnin  politiek opzicht, ook al
hoopt zij dat er in dezen, vergeleken met de
afgelopen jaren, niet veel zal zijn veranderd. Dit
zal echter nog moeten blijken.”
Een neutrale lezer zou,  kunnen opmerken,, dat
het uittreden van de twee radicalen in 1968,
volgens Borgman, het optreden ,van  de KVP-
fractie blijkbaar niet zo erg had beïnvloed. De
PvdA had echter graag gezien dat zowel Hou-
dijk, als Van Ruiten kandidaat-wethouder zou-
den zijn geweest. Ook ging Borgman nog in op
de overeengekomen kernpunten. Deze kernpun-
ten moest men niet gelijkstellen met een uitvoe-
rig program. Het nieuwe college moest meer
beschouwd worden als een afspiegelingscollege,
dan als een programcollege. Het meest politiek
gevoelige punt had Borgman voor het laatst
bewaard: “Tenslotte zet spreker uiteen, waarom
zijn fractie met de VVD een college wil vor-
men. ” De VVD was een ‘niet-confessionele
partij’, de VVD had stemmenwinst geboekt en
een zeven jaar jongere kandidaat-wethouder dan
de KVP. Als de KVP tijdig een andere wethou-
der had voorgedragen, dan...

P.G. van der Weele, fractievoorzitter van de
ARP/CHU-fractie,  de op één na grootste, vond
dat de KVP erin geslaagd was gelijk te blijven.
De twee radicalen die de KVP tijdens de vorige
raadsperiode verruilden voor de PPR*,  maakten
toen dat er vijf KVP-ers overbleven. Bij de
laatste verkiezingen had de KVP dat aantal
behouden, terwijl de PPR nu maar één zetel had
gehaald. De burgemeester moet, wat zijn poli-
tieke kleur betreft, buiten beschouwing blijven,
“al was het alleen maar omdat de kiezers, in
Gouda op zijn verkiezing tot burgemeester geen
invloed kunnen uitoefenen,” Het speet hem dat
de KVP buiten de boot viel. PvdA en D’66
waren tegen Arts. Daardoor raakten de bespre-
kingen in een impasse, De protestants-christelij-
ke groep stond toen voor de keuze van wel of
niet meedoen aan een college. Zij had gezocht
naar een oplossing, waardoor een afspiegelings-
college kon worden gevormd en waarin de KVP
niet vertegenwoordigd zou zijn, maar wel een
fractie met één zetel minder, de VVD. ‘t Had
veel moeite gekost om  van de VVD te weten te
komen of zij een kandidatuur, naar voren kon
brengen, die de instemming van de gehele p.c.-
groepering zou hebben. De VVD speelde zelf
met de gedachte om andere groeperingen in de
raad de keuze te laten maken, maar daar paste
Van der Weele voor; bij latere moeilijkheden
wilde men het verwijt voorkomen, dat de wet-
houder door henzelf was uitgezocht, Over de
kernpunten zei hij, dat ze meer een richtsnoer
voor de fracties dan voor de wethouders waren.
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de VVD die de kandidatuur van Van Ruiten
onmogelijk maakte.

C. Karelse, de fractievoorzitter van D’66,
had gehoopt op een college uit wat jongere
personen. De zeven kernpunten, waarin hij zich
goed kon vinden, omschreef hij als “een socia-
listisch-liberaal pakket met een christelijke
postzegel erop.”

,A.Q.C.  van Ruiten, de fractievoorzitter van
de PPR, had vanaf het begin gepleit voor ver-
nieuwing, en waar dat mogelijk was ook voor
verjonging van het college. De KVP werd daar-
toe opgeroepen, maar verleende geen medewer-
king. De KVP werd ingeruild voor de VVD.11: ^-^^  - ,-.:,1-  1- nrlrl _-^_  ___ ^ I-ml.-.llfd-  _  -.-..,  _nuaaa~~w~~ut;ut:rr~~t;t=~~~~~~u~w~r~ri~  vene-
nen en Van Ruiten zou op Houdijk  stemmen.
Wat de zeven kernpunten betreft had hij hier en
daar beluisterd, dat die als het ware niet worden
“ingeschoven in de richting van het college,
maar worden teruggeschoven,naar  de fracties in

l A.J.M. Houdijk

Zijn fractie was van harte bereid, samen met de
fracties van PvdA en VVD, in de komende vier
jaar het grootste gedeelte van deze kernpunten
te realiseren.

A.J.M. Houdijk, fractievoorzitter van de
KVP, de derde fractie in grootte, noemde de
afloop van de college-onderhandelingen een
dramatische ontwikkeling en een domper op het
raadswerk in de komende tijd. De twee verloren
zetels waren een gevolg van landelijke ontwik-
kelingen en hij had er geen behoefte aan om zijn
fractie hierdoor een bepaald etiket te laten op-
plakken. Hij verheelde, volgens R&G van 2
september, niet dat Arts vroeger soms niet met
het college in dezelfde pas had gemarcheerd.
Hierin was echter na de komst van Van Dijke
een gunstige verandering gekomen. Letterlijk
zei Houdij  k: “In het verleden moge er onder
zeer moeilijke omstandigheden aan die samen-
werking wel eens iets hebben gehaperd; op dit
moment heeft de fractie de indruk dat er wat dit
betreft nauwelijks nog iets te wensen over-
bleef.” Arts had volgens Houdijk “onder zeer
moeilijke omstandigheden zijn portefeuille, die
zeer omvangrijk was, met succesbeheerd. Hij
heeft dit gedaan met een bekwaamheid en een
werklust, die nauwelijks door iemand zijn aan-
gevochten.”

F, Hooftman, de fractievoorzitter van de

de raad, die ervoor zullen moeten waken dat ten
aanzien van ,deze punten een reëel beleid zal
worden gevoerd.” Hij was het daar niet mee
eens.

A,W.H.  Kusters, een lid van de KVP-fractie
voerde, zonder dat zijn fractie ervan op de
hoogte was, à titre personnel het woord. Hij had
het, in zijn niet zo heldere betoog, onder andere
over het kinderliedje “Hop Marjanneke, stroop
in het kanneke”. De stroop in het kannetje
waren de wethouderszetels. “Aangezien één
van de poppetjes geen stroop lustte en misschien
niet kon dansen, moest hij als niet-aangepaste
figuur, die niet in het team paste, worden ver-
wijderd.” In een door KVP-ers ingezonden
brief, in de G.C.  van dezelfde dag, stond waar-
schijnlijk, wat Kusters duidelijk wilde maken:
“Hij immers [Arts, JS] staat bekend ,als een
persoon die recht door zee gaat.(...)  Men schijnt
meer behoefte te hebben aan ‘n persoon met wie
men alle kanten op kan.” In hetzelfde ingezon-
den stuk, dat mede-ondertekend was door J.J.
Feit Zoet, de latere voorzitter van de KVP-afde-
ling, stond: “Uit een en ander springt duidelijk
naar voren, dat kwaliteit en grote ijver geen rol
spelen. ‘Barbertje moet hangen’. Dit heeft niets
te maken met een eerlijke politiek, Respect
hebben ondergetekenden voor de KVP-fractie,
Geen touwtjetrekken, maar de beste man naar
voren brengen. Er is een spel gespeeld met, als
inzet ‘n p[e]rsoon, niet het belang van de ge-

VVD, de vierde fractie, vermeldde dat de con-
fessionele partijen voor de VVD geen enkele
plaats zagen. “Het was dus in het vooroverleg
al duidelijk, dat sprekers fractie zich met de
fractie van de Partij van de Arbeid nader zou
moeten beraden.” De PvdA wilde niet geheel
zonder de confessionele partijen en het was niet

meente. Het volgen van dit spel is niet erg ver-
heffend.”

6.2 De stemmingen
De verkiezing van de wethouders verliep zoals
verwacht. J.W.  Blankert (PvdA) kreeg 27 stem-
men ( 2 blanco). In de vacature Arts stelde de
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VVD de kandidatuur van Kruijsheer en de KVP
die van Arts. Houdijk lichtte toe, dat zijn fractie
niet verwachtte kans van slagen te hebben, maar
het was de bedoeling om een duidelijke uit-
spraak van de raad te krijgen. J. Kruijsheer
kreeg 21 stemmen, Arts 6 en Houdijk 2.

Houdijk stelde er prijs op, voor de ‘volgende
stemming, namens zijn fractie te verklaren, dat
de KVP voor de verdere samenstelling van het
college geen verantwoordelijkheid wenste te
dragen. H. Luidens (PvdA) kreeg 24 stemmen
(5 blanco) en P. Binee (ARP/CHU)  kreeg 25
stemmen (4 blanco).

Oud-wethouder Arts legde op zijn verzoek
nog een verklaring af. Hij was 17 jaar raadslid
geweest, waarvan 8 jaar wethouder. Hij besloot
zijn verklaring met te zeggen dat hij het raads-
werk bleef doen. “Ik zal het doen met dezelfde
eerlijkheid - aan liegen heb ik nooit behoefte
gehad - welke ik altijd heb betracht.” Het laat-
ste was een reactie op een opmerking, die Borg-
man in zijn betoog maakte. Holland Silhouet
van 9 september sprak van een Dolle Dins-
dag(avond);  \ “de dinsdagavond ‘van  Borgman
kunnen we wel zeggen.“-

7. De nasleep
De KVP-fractie bestond na de verkiezingen uitDe KVP-fractie bestond na de verkiezingen uit
Th.J.  Arts, A.J.M. Houdijk, G.C. van den Hon-Th.J.  Arts, A.J.M. Houdijk, G.C. van den Hon-
del, C.M. Vos-van den Steenhoven en A.W.H.del, C.M. Vos-van den Steenhoven en A.W.H.
Kusters. Tijdens de onderhandelingen maakteKusters. Tijdens de onderhandelingen maakte
de fractie op 18 augustus de afspraak “Arts ende fractie op 18 augustus de afspraak “Arts en
geen ander, hij heeft zijn werk goed gedaan.”geen ander, hij heeft zijn werk goed gedaan.”
Arts was toen met vakantie en kwam voor deArts was toen met vakantie en kwam voor de
vergadering over uit Weert. Op vrijdag 28 au-vergadering over uit Weert. Op vrijdag 28 au-
gustus vond een vergadering plaats van bestuur,gustus vond een vergadering,plaats  van bestuur,
fractie en kandidaten van de KVP-afdeling. Hetfractie en kandidaten van de KVP-afdeling. Het
overleg van de fractievoorzitters was een weekoverleg van de fractievoorzitters was een week
eerder al afgesloten met een persconferentie,eerder al afgesloten met ‘een persconferentie,
waaraan ook Houdijk deelnam. Tijdens dewaaraan ook Houdijk deelnam. Tijdens de
KVP-vergadering van de 28ste werd besprokenKVP-vergadering van de 28ste werd besproken
of het nog zin had om te proberen het wethou-of het nog zin had om te proberen het wethou-
derschap  voor de KVP te behouden. Na dederschap  voor de KVP te behouden. Na de
discussie werd geen heldere conclusie getrok-discussie werd geen heldere conclusie getrok-
ken. A.J.M. Verhoef  en J.Th.Imholz bestredenken. A.J.M. Verhoef  en J.Th.Imholz bestreden
tijdens de volgende vergadering in ieder gevaltijdens de volgende,vergadering  in ieder geval
dat ook zij aandrang hadden uitgeoefend voordat ook zij aandrang hadden uitgeoefend voor
zo’n poging. Ten aanzien van het standpunt vanzo’n poging. Ten aanzien van‘het standpunt van
J.TH.Imholz bleef overigens “verschil vanJ.TH.Imholz bleef overigens “verschil van
mening bestaan”.mening bestaan”. GC. van den Hondel  verteldeGC. van den‘Honde1  vertelde

: \ :

* Groslijststemming  I966* Groslijststemming  I966

tuur. Houdijk, die zowel voorzitter van detuur. Houdijk, die zowel voorzitter van de
Goudse afdeling van de KVP, als fractievoorzit-Goudse afdeling van de KVP, als fractievoorzit-
ter was, ging de achtentwintigste augustus naarter was, ging de achtentwintigste augustus naar
huis “met indruk van unanieme aandrang.”huis “met indruk van unanieme aandrang.”
Borgman werd op 29 augustus door een KVP-erBorgman werd op 29 augustus door een KVP-er
gebeld en dit lekte begin september uit,gebeld en dit lekte begin september uit,

Een deel van de aanhang van de PvdA mor-Een deel van de aanhang van de PvdA mor-
de, omdat men Arts had laten vallen en accep-de, omdat men Arts had laten vallen en accep-
teerde de motieven van Borgrnan daarvoor niet,teerde de motieven van Borgrnan daarvoor niet,
Tijdens een ledenvergadering van de PvdA, opTijdens een ledenvergadering van de PvdA, op
8 september, onthulde raadslid H. Berghoef dat8 september, onthulde raadslid H. Berghoef dat
de KVP, drie dagen voor de wethoudersverkie-de KVP, drie dagen voor de wethoudersverkie-
zingen, alsnog Houdijk  naar voren wilde schui-zingen, alsnog Houdijk  naar voren wilde schui-
ven. De PvdA-er gaf dit geheim prijs, omdat hijven. De PvdA-er gaf dit geheim prijs, omdat hij
wilde aantonen dat ook binnen de KVP nietwilde aantonen dat ook binnen de KVP niet
eensluidend over Arts werd gedacht. Tot dan toeeensluidend over Arts werd gedacht. Tot dan toe
had de KVP naar buiten een grote eensgezind-had de KVP naar buiten een grote eensgezind-
heid getoond. Tegenover de G.C.  en De Tijd/Deheid getoond. Tegenover de G.C.  en De Tijd/De
Maasbode  ontkende Houdijk  het telefoonge-Maasbode  ontkende Houdijk  het telefoonge-
sprek niet: “Het verandert niets aan het eerdersprek niet: “Het verandert niets aan het eerder
standpunt van unaniem achter Arts. De verant-standpunt van unaniem achter Arts. De verant-
woordeliikheid voor het niet verkiezen van Artswoordeliikheid voor het niet verkiezen van Arts

op zondag 30 of maandag 3 1 augustus aan Arts,
die de vergadering niet had bijgewoond: “Niets
is veranderd in de situatie, alles is gebleven zo
het was, al waren er een paar, die het wel be-
treurden, dat de K.V.P. geen wethouder meer
zou krijgen.” Kusters was de 28ste naar huis
gegaan met de overtuiging dat er niets meer zou
gebeuren, want Houdijk wilde geen kandida-

blijft dan ook volledig voor rekening van de
PvdA.”

Op 22 september bracht Houdijk verslag uit
in de KVP-vergadering. “Er is gevraagd: Als
wij andere kandidaat stellen, bestaat dan nog de
mogelijkheid, dat standpunt PvdA verandert?
Hr. Borgman antwoordde na plusminus 4 uur
overleg: ‘Dat zou woordbreuk zijn’, oftewel
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nee! Vond dat ik dit als fractievoorzitter en als kort voor de bestuursvergadering van de twaalf-
afdelingsvoorzitter mocht doen. In tel. gesprek de, uitvoerig op het verslag van de KVP-verga-
is gevraagd om vertrouwelijkheid, dit is toege- dering  van 22 september. Hij beschuldigde
zegd. Ik meende te mogen verwachten dat de daarin twee fractieleden van het verbreken van
fractie met de grootst mogelijke meerderheid de “besluiten en afspraak”. Op de woorden van
nieuwe kandidatuur zou steunen. Het leek mij Houdijk over zijn relatie met de raad reageerde
beter eerst te onderzoeken of er nog mogelijkhe- Arts als volgt: “Ben ik in de raad niet goed
den waren vóór er evt. overleg binnen eigen geweest en ging daardoor mijn wethouderschap
groep kwam. De uiteindelijk mogelijke kandida- mank? Ik heb vaak het tegendeel gehoord, ook
tuur was uiteraard niet gesteld zonder overleg uit mijn eigen fractie, waarvan leden mij meer-
met de fractie. (..) De kandidatuur van de hr. malen zeiden: ‘Jij verdedig[t]  je zaken het aller-
Arts voor het wethouderschap was op het mo- beste van alle wethouders.’ Het wordt hoe lan-
ment van bellen zaterdag menselijkerwijs ge- ger hoe fraaier.” Arts vond dat de fractievoor-
sproken niet meer realiseerbaar.” zitter hem in de raad stoten onder de gordel had

Kusters vond het gebeurde achteraf niet gegeven, die misschien hadden bijgedragen tot
afkeurenswaardig: “het is politiek”. J.Th. Im- het besluit van de PvdA om hem te laten vallen
holz vond dat er een knieval was gemaakt voor Het afdelingsbestuur van de KVP belegde op 20
de PvdA. Hij dacht in eerste instantie dat het oktober in Concordia een vergadering, voor
aftredende raadslid mevrouw E.C.P. de Groot- leden en kiezers, waar verslag werd uitgebracht
Hoonhout  had gebeld. Mevrouw Vos vond dat van de wethoudersverkiezingen. In R&G en in
er een bres was geslagen in de eenheid en be- de G,C.  van 21 oktober werd daarover gerap-
treurde het dat zij niet vóór de raadsvergadering porteerd. Er waren vijftig aanwezigen en de
van 1 september, waarin de wethouders werden kritiek richtte zich vooral op Houdijk  en Van
gekozen, op de hoogte was gesteld. Van den den Hondel. Volgens R&G weigerde de eerste
Hondel  meldde: “Ik heb [op verzoek van de een concreet antwoord te geven op herhaalde
voorzitter] Borgman gebeld en gevraagd om vragen uit de vergadering, of hij een blunder
vertrouwelijk gesprek, wat werd toegezegd. In/ had begaan. Houdijk gaf wel toe het te betreuren
eerste instantie gevraagd ‘Moet Arts nou han- dat hij drie, van de vijf, leden van de fractie
gen?’ Na bevestiging gevraagd: ‘Als Houdijk [mevrouw Vos, Kusters en Arts], niet bijtijds
zich kandidaat stelt, wat gebeurt er dan?’ Ik heb had geïnformeerd over zijn laatste poging om
tweemaal op vertrouwelijkheid aangedrongen.” een wethouderszetel voor de KVP te behouden.
Houdij  k verduidelijkte dat het de bedoeling was Van den Hondel  gaf toe dat hij naïef was ge-
om te vragen of er nog mogelijkheden waren weest met betrekking tot de geheimhouding van
voor het wethouderschap voor de KVP. Houdijk het telefoongesprek. Arts gooide zelf olie op de
merkte verder onder andere op: “Zonder de golven: “Het ging niet om het zijn van Arts,
aandrang op vrijdagavond (die voor mij als een maar om het zijn van de KVP” en voorkwam
verrassing kwam) had ik niet laten bellen. Mw. zo een scheuring. Borgman reageerde in de
De Groot heeft gedaan en gezegd wat zij dacht G.C. van 26 oktober op het punt van de geheim-
dat goed was. Gezien de moeilijkheden bij de houding. Borgman zou Van den Hondel  onmid-
P.v.d.A. was ommezwaai niet ondenkbaar.” dellijk  hebben gezegd het voorstel niet als een
Mevrouw E.C.P. de Groot-Hoonhout had zich onderonsje te willen zien. Hij pleegde overleg
er dus toch op de een of andere manier mee met de fractie en het dagelijks bestuur van de
bemoeid. Houdijk zei ook iets over de relatie PvdA, voordat hij zijn definitieve antwoord gaf.
van Arts tot de raad: “Hr. Arts is onze beste Van den Hondel  had het volgens Borgman doen
kandidaat. Hr. Arts heeft de raad nooit achter voorkomen alsof de hele fractie, minus Arts, en
zich gekregen. Hr. Borgman had aversie tegen ook een deel van de KVP-afdelingsvergadering
hr. Arts. Redelijke mate van samenwerking is achter zijn voorstel stond.
nodig voor raadswerk. Zonder P.v.d.A. gaat het
niet. (. . .) Indien een wethouder goed is voor zijn 8. De apologie van Arts
werk en goed is voor zijn partij, maar niet in de Toen Arts hoorde dat, zonder dat hij het wist, de
raad, dan gaat het wethouderschap toch mank.” afspraak “Arts of niemand” was doorbroken,
Arts was ook bij de vergadering in september was hij bijzonder teleurgesteld en er niet in
niet aanwezig, omdat hem, naar eigen zeggen, geïnteresseerd of er wel of niet een verklaring
daar voor geen uitnodiging had bereikt. Daarom van de KVP kwam na het krantebericht over de
is het des te opmerkelijker dat zijn naam in het ledenvergadering van de PvdA. Aan Kusters
verslag staat bij degenen  die bericht van verhin- meldde hij: “Ik stop ermee, ik ben het meer dan
dering  zonden. beu. Ik voel me verraden.” Naar buiten reageer-

Arts reageerde per schrijven van 10 oktober, de hij door middel van een open brief, die onder
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andere in R&G van 17 september ruime aan- tornen, ik liet niet over mij heen lopen ondanks
dacht kreeg, Kusters en Houdijk hadden tever-

I
zijn achterbakse informatie, ik liet niet de vloer

geefs geprobeerd het uitgaan van die brief te met me aanvegen, zoals hij met anderen deed, ik
voorkomen, omdat het voor de KVP geen goede wilde me niet neerleggen bij zijn vaak onredelij-

:I zaak was en het jammer zou zijn als Arts uit de ke politieke passie, ik boog niet voor de chanta-
raad ging. Houdijk vroeg zich op 22 september ge-achtige manier, waarop hij mij ook privé
af, of hij “na jarenlange samenwerking niet op benaderde. Dat is nu allemaal gewroken.”
enig krediet bij [de] hr. Arts [had] mogen reke- Gouwenaars konden dit allemaal in de krant
nen?” Na een uiteenzetting en verantwoording lezen.
meldde Arts, dat hij zich terugtrok als raadslid Een actiecomité probeerde alsnog Arts te
rn zonder emoties ging dat natuurlijk niet. In bewegen zijn plaats in de KVP-fractie te blijven
zijn afscheidsrede als wethouder had Arts de innemen en binnen een week ontving het comité
:ensgezinde  steun van zijn fractie nog geroemd, 400 adhesiebetuigingen. Maar Arts’ besluit
maar toen hij van het telefoongesprek met Borg- stond vast.
man hoorde was hij geschokt. “Het telefoontje
zou vertrouwelijk blijven. Dat van de kant van 9,  Mutaties van raadsleden
de  P.v.d.A. dat vertrouwen al ras geschonden is Ondanks zijn goede voornemens, geuit in de
zal niemand verbazen. Zo geweldig in het nauw raadsvergadering van 1 september, is Arts na de
gedreven door de openbare mening gaf deze wethoudersverkiezingen niet meer, als raadslid,
publikatie aan sommige P.v.d.A.-ers misschien aanwezig geweest bij een vergadering van de
nog even lucht, ” “Wat ik ernstig betreur is dat gemeenteraad. Bij de vergadering van 26 okto-
ik vóór de bekendmaking van dit ‘nieuws’ door ber 1970 stond een ingezonden stuk op de agen-
de P.v.d.A. nooit iets heb geweten van hetgeen da, waarin hij ontslag nam als lid van de raad.
op die zaterdagmiddag is gebeurd, evenmin als Iedereen was op de hoogte van de feiten en het
twee andere leden van mijn fractie.” “Dat de briefje werd, zonder discussie, voor kennisge-
fractie-voorzitter en diegene die gebeld heeft dit ving aangenomen. Twee dagen na de raadsver-
‘aftasten’ blijkbaar bewust verborgen hebben gadering  bedankte Arts ook als lid van de KVP.
gehouden. Dat het verbreken van de gemaakte Arts had grote moeite met wat er gebeurd was
afspraak ‘Arts of niemand’ zonder dat daarover en lange tijd erna, begin juni 1974, liet hij, in de
met drie leden van de fractie overleg werd ge- rubriek “Uw mening” van de G.C., weten dat
pleegd, een bres heeft geschoten in de kracht en “J. Borgman mijn veeljarig intens leven en
de eenheid van de K.V.P.-fractie welke ik in werken voor de stad Gouda en de Goudse ge-
mijn afscheidsrede als wethouder dank bracht meenschap [heeft] verwoest.”
voor haar consequente houding toen niets we- Op 30 november 1970 werd mevrouw B.W.
tend of vermoedend.” “Het is jammer dat ik dit Jansen-Marsman als opvolger van Arts raadslid,
nog moet ervaren, Daarom heb ik besloten mij tegelijk met W. van Schelven en J.A.W.  de
nu toch helemaal uit de (sic) politieke leven Lange, Laatstgenoemde kwam in de plaats van
terug te trekken. Ik heb er genoeg van.” Arts A.Q.C van Ruiten, van wie de raad op 26 okto-
beschouwde zijn brief als het laatste woord in ber de mededeling had ontvangen, dat hij in
de Goudse wethoudersaffaire, die volgens hem verband met zijn uittreden uit de Politieke Partij
meer en meer onverkwikkelijk was geworden. Radicalen ontslag nam als lid van de gemeente-
“Het was een warwinkel van zogenaamde mo- raad. Van nog twee onderhandelaars kreeg de
tieven  waarop en waaronder ik moest verdwij- raad voor het einde van 1970 bericht van beëin-
nen. Aangedragen van de kant van de P.v.d.A. diging van hun lidmaatschap van de raad: op 28
met dienstwillige medewerking van één P.P.R.- september van C. Karelse (D’66),  wegens druk-
man.” Arts was het oneens met de argumenten ke werkzaamheden en op 11 december van B,
die door zijn politieke tegenstanders werden W.  Buenk (VVD), wegens verhuizing naar
gebruikt. Ook signaleerde hij tegenstrijdigheden elders. De heer Karelse ging overigens in maart
bij het noemen van beweegredenen tot zijn ver- 197 1 over van D’66 naar de VVD.
trek. Het stak hem dat de meerderheid in de raad
hem niet meer nodig had nu de fundamenten 10. Conclusies
waren gelegd voor een grote stadsontwikkeling. Helemaal ontrafeld zijn hier de ‘ins and outs’
Hij was ervan overtuigd, dat persoonlijke rancu- van de moeizame verhouding tussen Arts en
nes wèl  een doorslaggevende rol hadden ge- Borgman niet, omdat zowel met uitgesproken
speeld,  “Ik ben er van overtuigd dat dit het punt persoonlijke, als wèl uitgesproken zakelijke
is waar alles om draait.” “Ik heb de aanvoerder argumenten een rol hebben gespeeld. Bij de
van een grote fractie durven weerstaan, ik waag- PvdA, PPR en D’66 waren er blokkades ten
de het tegen zijn herhaaldelijk wantrouwen op te aanzien van de persoon van Arts, minder tegen

79



T I D I N G E  V A N  D I E  G O U D E

onmiddellijk analyserende de kern van een zaak
wist te raken.

De PvdA wilde invloed uitoefenen op de
keuze van de kandidaat-wethouders van de KVP
en de VVD. De KVP weigerde bij de onderhan-
delingen in te gaan op de eis om haar lijstaan-
voerder Arts te laten vallen. Dat sommige KVP-
ers later terugdeinsden voor de consequenties,
was een interne zaak. De VVD gaf wel toe. Een
journalist van R&G meldde op 8 september, dat
de kandidatuur van Kruijsheer door Borgman,
de fractievoorzitter van de PvdA, was afge-
dwongen. “De jeugdige J,D. van Dijk heeft zich
teruggetrokken voor de meer ervaren en ‘sociaal
bewogen’ J. Kruijsheer”, meldde De Tijd/De
Maasbode  al eerder. Later zijn er afspraken
gemaakt tussen CDA en PvdA, Dit blijkt uit een
vertrouwelijk schrijven van de voorzitter van de
CDA-fractie, d.d. 15 september 1980, aan
P.J.A. Schwegler, de fractievoorzitter van de
PvdA. In enigszins krom nederlands staat daarin
het volgende: “Wij verwachten, dat de in het
verleden gemaakte afspraken elkanders kandi-
daten niet te ‘wegen’ gestand wordt gedaan,
zoals ook onzerzijds een niet door ieder van ons

l RG.  van der Wzele  (1922-1973) onverdeeld gunstig beoordeelde voordracht van
uw kandidaten (bij,  in 1978) niet tot discussie

diens partij, ondanks het uittreden van enkele aanleiding gaf.” Hoogstwaarschijnlijk was deze
leden van de fractie in 1968. Niet het politieke, opstelling een vrucht van de gebeurtenissen in
maar veeleer het persoonlijke gebeuren speelde 1970.
bij deze wethoudersaffaire een rol. P.G. van der De college-onderhandelingen in 1970 heb-
Weele, de voorzitter van ARP/CH  IJ-fractie, ben uiteindelijk een onbevredigend resultaat
formuleerde het zo: “Dat is bijna altijd een opgeleverd. De conclusie, van een artikel in de
zuiver subjectieve zaak. Figuren die kortere of G.C. van 29 augustus onder de kop “Wijzig
langere tijd een bepaalde functie vervullen, geen team, dat aan de winnende hand is”, luid-
worden bijna altijd door de één op een geheel de dat bij alle groeperingen, met uitzondering
andere wijze gewaardeerd dan door de ander. van de VVD, een gevoel van onbehagen over de
De figuur zelf moge, ondanks wellicht het bezit- afloop heerste. Die vreugde van de VVD was
ten van de nodige zelfkennis, tot de conclusie begrijpelijk, als men weet dat door deze partij
komen dat hij zijn functie naar eer en geweten gedurende vijfentwintig jaar vergeefs pogingen
en met inzet van zijn volle persoonlijkheid heeft waren ondernomen om in het college te komen
vervuld, in de ogen van anderen kan hij noch- en dat het deze keer lukte.
tans zijn functie niet naar behoren hebben ver-
vuld. Het is ook heel moeilijk daarover te dis-
cussiëren. Naarmate men openbare functies BIJLAGEN
vervult, dient men afstand te doen van de hoop,
dat die functies ook worden gewaardeerd naar 1 ARTS, Theodorus Johannes
de wijze waarop men die uitoefent, omdat die (geboren in 1907)
waardering zeer persoonlijk getint is en boven-
dien nog door de omstandigheden wordt be- Raadslid voor de KVP sinds 1953 en wethouder
invloed.” Om de waarde van het geciteerde te van 1962-1970; eerst wethouder van sociale
beoordelen is het van belang te weten, dat Van aangelegenheden en sinds 1 november 1963 van
der Weele na zijn overlijden op 5 januari 19739, gemeentewerken, bouw- en woningtoezicht,
door burgemeester Van Dijke werd herdacht als woningbedrijf, grondbedrijf en marktwezen. l”
iemand die een raadslid van formaat was, die Werkzaam geweest in de journalistiek (De
door zijn persoonlijkheid en inbreng reeds een Maasbode, De Nieuwe Zuidhollander, De Tijd
nationale vermaardheid had verworven in veler- en Het Centrum) waarmee hij in de oorlogsjaren
lei functies en die een scherp verstand had, dat ophield. Na de bevrijding was hij twee jaar
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i verbonden aan de Regerings Voorlichtings- - Prikkelbam  De heer Arts is er zich van be-
dienst. Daarna was hij tien jaar (1948-1958) wust, dat hij emotioneel kan zijn: “Dat komt,

t directeur van de stichting overdekte zwemin- omdat ze je in zo’n geval emotioneel maken. Ik

i richting Spaardersbad, waarna hij directeur word dan prikkelbaar.” Een begrijpelijke uit-
werd van de RK-Stichting Bijzonder Gezins- en spraak voor een man, die zich de ellende en het
Jeugdwerk Gouda (Jeugdstad). In het RK-ver- leed van honderden, zo niet duizenden Gouwe-

l enigingsleven nam hij een belangrijke plaats in.1 naars als het ware persoonlijk aantrekt.
Hij was voorzitter van het RK-Tnterparochieel - Plicht. De heer Arts is een overtuigd lid van
Sociaal Charitatief Centrum, secretaris van het de KVP. Niettemin is hem wel eens het verwijt*.

” 1
1’

kerkbestuur van de St. Jozefparochie-Verbonds- gemaakt, dat hij als het ware te weinig voor het
kerk en lid van het diocesaan bestuur van het partij belang en te veel voor het algemeen belangI S
Bijzonder Gezins- en Jeugdwerk in het bisdom doet. Voor wethouder Arts is dat echter geen

-> Rotterdam. Voorts was hij werkzaam in de punt: “Als wethouder heb je ondermeer de<(
Katholieke Jeugdbeweging. Ook de sport had plicht de belangen van de gehele gemeenschap
zijn belangstelling. Hij was mede-oprichter van te dienen. (...) Voor mij staat daarbij de nood
de Centrale van de Katholieke Sportverenigin- van de minder draagkrachtigen in Gouda - en

1 gen in Gouda en secretaris van de schoolvoet- dat zijn er veel meer dan iedereen wel denkt -
balcommissie van de KNVB. Bijna 18 jaar is hij voorop.”
voorzitter geweest van de RK-voetbalvereniging - Gemeenteraad. Het is in dit verband bepaald
DONK. (bron: Goudsche Courant van 5 septem- niet verwonderlijk, dat de heer Arts er een uit-

/ ber 1962) gesproken mening over de Goudse gemeente-,0, raad op na houdt: “Dit moet geen uitgesproken
Op 19 december 1969 vond er in Gouda een politiek lichaam zijn. We hebben een raad no-
bouwdag  plaats onder de titel “Prestatieslag dig, die overwegend beseft wat Gouda nodig

1 Gouda”. Men wilde met een aantal eenvoudige heeft. Dàt moet het uitgangspunt in ons streven
handelingen symbolisch tot uitdrukking brengen en werken zijn. Wie in dit kader aan zijn taak
dat, na vele jaren van narigheid en ellende, het geen inhoud weet te geven, wie dit niet kan
keerpunt in de stadsontwikkeling was bereikt. In opbrengen, kan er beter niet aan beginnen.”
R&G van 18 december verscheen onder de kop: (bron: Rijn en Gouwe van 18 december 1969)

1 “Grote man achter prestatieslag wethouder Th.
J. Arts; sociaal bewogen mens” een artikel 11 BORGMAN, Johan (geboren in 1928)
waaraan de volgende citaten zijn ontleend. Werkte in Aalsmeer op een accountantskantoor

l/ - Kritiek. In de loop der jaren is er in de ge- en op de secretarie van de gemeente (1945-
meenteraad nogal eens wat kritiek op de heer 1946). Werkstudent. Leraar aardrijkskunde te
Arts geuit. Dat gold onder andere zijn te opti- Amsterdam en van 1957-1962 leraar aardrijks-I */ mistische  verwachtingen over de realisering van kunde en maatschappijleer aan de Rijks HBS,
diverse projecten. Wethouder Arts: “Ik heb dat later Rijks Scholengemeenschap (RSG) te Gou-

‘4 eigenlijk nooit als kritiek aangevoeld. De oppo- da. Raadslid voor de PvdA sinds 1962, tijdelijk
! santen doen wel eens voorkomen alsof zij het wethouder van onderwijs (als vervanger van

auteursrecht op bepaalde zaken hebben. Zo is Luidens, van 29 april tot ongeveer 29 juli 1968),
I
II het nou eens een keer niet. Ik twijfel geen mo- wethouder van openbare werken en volkshuis-
i ment aan de goede bedoelingen van deze men- vesting 1972-1974. Lid van de Provinciale
* sen, maar ze moeten de zaken niet scheeftrek- Staten van Zuid-Holland sinds 1962, lid van
f ken door te suggereren, dat alle heil alleen van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland 1974-

hen valt te verwachten.” 1987. Lid van de Eerste Kamer 1987-1991. Bij

‘/ - Emotioneel. Wanneer kritiek misplaatst is, kan zijn afscheid als Gedeputeerde verscheen een

i wethouder Arts emotioneel reageren. Dat ge- boek “Vrienden over Joop Borgman”, de vol-
beurde voor het laatst bij de behandeling van de gende  citaten zijn daaruit afkomstig.

/ begroting voor 1970, toen de socialistische - S. Putijn. Als Joop Borgman begint met:
fractieleider drs. J. Borgman harde taal als . ..“Voorzitter, een en ander maal heb ik ge-
“grove onwaarheden” en “ernstige communi- zegd...“, dan weet een ieder van zijn kollega’s

Y
catiestoornissen” gebruikte. De heer Arts rea- dat er even goed opgelet moet worden. Ook
geerde toen even fel als emotioneel: “Ik ben me omdat hij een glanzende carrière als speler van

jl
van geen onwaarheid bewust. Ik vecht dag na grote karakterrollen op het toneel is misgelopen.
dag en ook vaak nacht na nacht voor Gouda. Ik Als je niet beter wist zou je denken dat die man
doe dat uit liefde voor de stad en uit liefde voor vaak erg verontwaardigd is. De kenners weten

/ de mensen, die in nood verkeren. Ik gooi er echt beter, echte kwaadheid, of liever verontwaardi-
Ij niet met m’n pet naar.” ging, wordt gereserveerd voor misstanden of
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principiële zaken, de rest is voor de Bühne of publiek kregen
om zijn mening te benadrukken. (bron: Het Nieuwe Dagblad van 7 januari 1963)
- Af.  VroEijk.  Ik herinner mij onze eerste contac- - 1964
ten: de zestiger jaren, misschien al de laatste Met uitzondering van de wethouder van Open-
vijftiger. (. . .) De maatschappelijke hervorming bare Werken, de heer Th. Arts, die nu eenmaal
naar de beginselen van het democratisch-socia- de minst benijdenswaardige portefeuille beheert,
lisme  heeft hem in haar greep en het ijveren kreeg het college bijzonder weinig gespreksstof
daarvoor verkiest hij boven de rustige zekerhe- voorgeschoteld. De verdeling van woningbouw-
den van een leraarsbestaan. contingenten voor 1964 is voor Gouda op een
-R. Harvx~,  Wat je van Joop Borgman ook kunt grote teleurstelling uitgelopen: 7 1 woningwet-
zeggen, tot de zwijgende meerderheid (laat woningen, 72 premiewoningen en 10 woningen
staan de dito minderheid) heeft hij nooit be- in de vrije sector. De jaarlijkse behoefte, voor
hoord. Voor zijn mening kwam hij uit, klip en de eerstkomende tien jaar, wordt geschat op 520
klaar, het zekere voor het onzekere nemend en woningen per jaar. Arts kreeg voor zijn uitvoe-
zijn standpunt liever driemaal uitleggend dan rig en rijk gedocumenteerd betoog de compli-
het risico te nemen om éénmaal misverstaan te menten van de raad, met name van de PvdA, de
worden. En knap is degene die hem van een VVD en zelfs van de PSP.
eenmaal bereikt standpunt kan afbrengen. (bron: een krant van 21 januari 1964)
- R. Harms.  Maar echt lastig voor het College - 1 9 6 5
van Burgemeester en Wethouders werd hij Ruim 100 woningwetwoningen opgeleverd. In
vooral als het ging om goede en betaalbare het komende jaar komen bijna 600 huizen in
woningbouw. Vooral hier roerde hij zich, niet aanbouw. Half januari 1966 zal de bouw starten
vanuit een obligate attitude van de progressieve van de laatste zestig woningwetwoningen, de
politicus, maar met het besef dat achter woning- eerste in Gouda met centrale verwarming, in
nood en woonnood  een brok menselijke ellende Oosterwei 1. In het saneringsplan Boomgaard-
schuilgaat. Onvermoeibaar kapittelde hij het straat zullen 50 huizen in aanbouw komen. In
College als dat naar zijn mening zich onvol- het eerste kwartaal van 1966 zal de bouw van
doende inspande om bouwplannen voor de 220 Bouwfondswoningen nabij het Albert Ples-
minst en minder draagkrachtigen te ontwikke- manplein  beginnen. Totaal komen hier, door de
len, droeg hij suggesties en alternatieven aan. verhoging van vijf tot zeven woonlagen, geen

230 maar 300 flats. Voorts zullen in de noord-
111  UIT DE DAGBLADEN westelijke wijk nog 160 Eurowoningen in uit-
In het kader van dit artikel gaat een analyse van voering komen In de vrije sector zullen aan de
de verslagen van alle vergaderingen waar de Statensingel 36 huizen verrijzen, terwijl waar-
twee politici elkaar, tussen 1962 en 1970, trof- schijnlijk de bouw van een flat met 28 wonin-
fen te ver. Daarin zullen ongetwijfeld concrete gen op de hoek van de Karnemelksloot en de
voorbeelden te vinden zijn van de botsing van Eerste Kade ter hand zal worden genomen. De
karakters, politieke opvattingen en persoonlijke eerste hand zal worden gelegd aan 30 in de stad
aspiraties, Wat hier, in telegramstijl, volgt is een verspreid staande huizen. (bron: Goudsche
willekeurige selectie uit kranteberichten over Courant van 22 december 1965)
het onderwerp volkshuisvesting, toen Arts dat in - 1967
zijn portefeuille had. Felle discussie in Goudse raad. De fractievoor-

zitter van de PvdA, drs. Borgman, heeft maan-
-  1 9 6 3 dagavond  [21-8-  19671  in de vergadering van de
Zeer ongunstige woningsituatie. De leeftijds- Goudse gemeenteraad weer eens overhoop
grens om ingeschreven te staan als woningzoe- gelegen met de wethouder van Openbare Wer-
kende was 28 jaar. Er waren meer dan 500 ken de heer Arts (KVP). Het nogal gepassio-
urgente gevallen. De oorzaak van de sterke neerde  raadslid uitte zijn onvrede over de gang
stijging van urgente gevallen (109) lag in de van zaken met de woningbouw in Gouda, nu uit
eerste plaats aan het kleine woningbouwcontin- het halfjaarrapport van het Gemeentelijk Huis-
gent dat Gouda was toegewezen. De leeftijds- vestingsbureau is gebleken, dat in de eerste
grens werd niet met een jaar verlaagd, omdat dit maanden van dit jaar slechts 150 woningen in
verwachtingen zou wekken, die niet waar ge- Gouda gereed zijn gekomen. Als men dan weet
maakt konden worden. Arts bracht hulde aan het dat er in onze stad 1700 woningzoekenden zijn,
Gemeentelijk Huisvestingsbureau en de woon- schrikt men wel van zo’n gering aantal wonin-
ruimtecommissie, die binnen het kader van de gen en neemt men geen genoegen met vage
richtlijnen en mogelijkheden, hun werk moesten aanduidingen als “binnen afzienbare tijd”,
doen en vaak onbarmhartige kritiek van het aldus Borgman. Men kan het college niet ver-
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l Van links naar rechts: J. W Blankert, I) Binee, H. Luidens, J. Kruijsheeq  C. Mantz (gemeentesecretaris).

l wijten, dat het aan de woningbouw niet de - 1 9 6 9
hoogste prioriteit wordt gehecht, pareerde de . Er zullen aan het einde van dit jaar in Gouda
wethouder, die met felheid ontkende dat het naar verwachting 15.50 woningen in aanbouwi
college de verantwoordelijkheid op Den Haag zijn, twee bejaardentehuizen meegerekend. In
zou willen afschuiven. (bron: Goudsche Courant dit jaar zullen ruim 500 woningen gereed ko-

t van 22 augustus 1967). men. Doel is te streven naar een jaarproductie
- 1 9 6 8 van 600 tot 800 woningen, hetgeen mogelijk is

Arts, het moet gezegd, die bijna letterlijk aan na eind 19701begin 197 1) wanneer de tweede
/ de weg timmert en derhalve veel bekijks heeft, bouwfase  in Bloemendaal zal worden gestart.

bracht het er goed af; sterker, hij schetste op het Wethouder Arts verheelde niet dat ook hem de
l gebied van de stedelijke uitgroei een voor een bouw van woningen voor minder draagkrachti-

deel reeds begonnen ontwikkeling, die ronduit gen grote zorgen baarde, omdat men van de
spectaculair mag worden genoemd (bron: Het doorstroming niet de oplossing mag verwach-

1
Vrije Volk van 17 januari 1968). ten. Maar het is onmogelijk woningen voor deze
. Arts die met zijn uitvoerig antwoord, blijkens minstdraagkrachtigen te bouwen, als de Minis-

t de eerste reacties op zijn beschouwing, veel van ter van Volkshuisvesting geen faciliteiten ver-
de vaak zo felle kritiek op zijn beleid kon weg- leent. De heer Borgman drong aan op een nog
nemen. De stemming was daardoor op dinsdag- snellere totstandkoming van een deel van het

\
avond, toen de raad het begrotingsdebat voort- industrieterrein in Bloemendaal. (bron: Goud-
zette, zoveel vriendelijker dan op de eerste dag. sche  Courant van 17 januari 1969)
Het vertrouwen, voorzover dat geschokt leek, . Wethouder Th. Arts heeft, antwoordend op de

I bleek hersteld. Over de periode sinds 1950 algemene beschouwingen, opmerkelijk weinigI kwamen in totaal 5025 woningen gereed; ge- moeite gehad met de verdediging van zijn porte-
middeld 229 per jaar en in 1967 waren het er feuille Openbare Werken. Hij was als altijd ook

j 269. In 1968 komen er 1248 woningen in aan- nu weer goed gedocumenteerd. (bron: Het Vrije
bouw. Een dergelijk aantal heeft Gouda nog Volk van 10 december 1969)
nooit bereikt. Bovendien zal in 1968 met de . Het gehele woningbezit is op kwaliteit geregi-

1 bouw van twee bejaardencentra worden begon- streerd en daarvan zullen 2445 woningen (niet
nen. Volgende week zal het bouwteam voor de alleen krotten) moeten worden afgebroken Het

/ stadsuitbreiding Bloemendaal worden gevormd. tekort op de sanering wordt geraamd op f 15 tot
2 (bron: Goudsche Courant van 17 ianuari 1968) f 20 milioen. Het structuurnlan voor Bloemen-
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daal is in schets gereed, voor Bloemendaal
eerste fase is er een uitgewerkt bestemmings-
plan, het bestemmingsplan voor Bloemendaal
tweede fase zal in 1970 worden vastgesteld.
Eind 1970 zullen er 2000 woningen in aanbouw
zijn, waaronder 1100 die in 1969 in aanbouw
zijn genomen. In de tweede fase van Bloemen-
daal is ruimte gereserveerd voor 200 goedkope
woningen, waarvoor een extra contingent is
aangevraagd. (bron: Goudsche Courant van 10
december 1969)
- 1970
Veel kritiek op wethouder Arts. Keuzeplanwo-
ningen veel te duur! De wethouder van Openba-
re Werken, heeft het maandagavond niet ge-
makkelijk gehad. Er is veel kritiek op het feit,
dat de bestemmingsplannen voor Bloemendaal
nog niet gereed zijn en er was duidelijk onbeha-
gen~over  het voorstel dat de zogenaamde keuze-
planwoningen een huur zullen moeten doen van
f 181,63 en f 202,37  per maand. De kritiek op
het niet gereed zijn van de bestemmingsplannen
kwam vooral uit de eigen fractie van de wethou-
der en van de heer Borgman (PvdA). De laatste
zei dat de raad vele malen op de totstandkoming
van de bestemmingsplannen had aangedrongen,
maar het wachten nu zat was. Bestemmingsplan
Bloemendaal 1 was in vergevorderde staat, over

4 . De houding van het aanscherpen van de tegenstellingen was
een vrucht van de beweging van Nieuw Links (N.L.) in de
PvdA, N.L. was een, niet duidelijk omlijnde, interne pres-
siegroep, die opkwam na de verkiezingsnederlagen in 1966.

Behalve democratisering van de partij stond N.L. een radi-
calisering van de politiek voor ogen. De PvdA zou een
oppositionele houding ten opzichte van de liberalen en de
confessionelen, met name tegen de katholieken, moeten
aannemen. In oktober 1966 kwam het kabinet-Cals  ten val,
een kabinet dat bestond uit bewindspersonen van PvdA,
KVP en ARP en één partijloze. Deze gebeurtenis stimuleer-
de de activisten van N.L. en drukte nog jaren een stempel
op de politiek in ons land. Voor het aantreden van het ge-
noemde kabinet was de PvdA sinds eind 1958 oppositiepar-
tij en zij werd dit opnieuw na het kortstondige bestaan van
het kabinet-Cals. De PvdA was feitelijk regeringspartij
vanaf de beëdiging op 14 april 1965 tot de aanbieding van
het ontslag van de ministers op 15 oktober 1966. A. Vonde-
ling beschreef in 1968, in Nasmaak en voorproef, de val
van het kabinet-Cals, waarvan hij zelf deel uitmaakte, als
een “moord met voorbedachten rade”. Hoofdschuldige was
volgens hem de KVP-fractievoorzitter W.K.N. Schmelzer.
Dat de politieke gevolgen van de “nacht van Schmelzer”

zo groot waren, is mede een gevolg geweest van de aan-
dacht die de debatten op de televisie kregen, wat toen nog
niet zo gewoon was als tegenwoordig. “Het gebeurde werd
gedramatiseerd door de aanwezigheid van de televisiecame-
..*yn.  ,:; ..?.,:,+.

het bestemmingsplan voor Bloemendaal 11 kon
Arts niet zo positief  zijn, omdat de dienst ge-
meentewerken, ook vanwege personeelstekort,
overbelast was. B&W zou de grondprijs van de
keuzeplanwoningen nader moeten bezien; die
zou teruggebracht moeten worden van f
10900,-  naar f 8500,-,  volgens de KVP. Hier-
door zou de huurprijs van de woningen f 15,-

M 5, L.~J 1eg1slieerden  - in de kamer en in de wandelgangen
- de spanningen en emoties in het dagenlange debat en
gaven de kijker door de directe uitzendingen een betrokken-
heid bij de gebeurtenissen die de schrijvende pers en de
radio niet konden bewerkstelligen”, volgens J. Bosmans  in
de Algemene Geschiedenis der Nederlanden (Haarlem
1982) XV,306.

5. G. Brautigam, Gedogen schreef hij gaat van au. De brieven
van kabinetsformateur rnz  .J.A.W  Burger in het stramien
dpr  @pbPurtPnissen  geplaatst (Amsterdam 1973) 20. “Bij

aadsverkiezinaen van 1970 werden in een
--. o-- ___._  -..
de gemeenter
aantal gemeenten PAK-lijsten  ingediend. In zo’n PAK
(Progressief Akkoord) waren in de ene gemeente PvdA en
PPR gebundeld, in andere PvdA, PPR en D’66 en in enkele
deed ook de PSP mee. Een groot succes is dat PAK niet
geworden in de gemeenten waar men het geprobeerd heeft.
Afgezien van kiezers die principiële bezwaren hadden, de
PAK-tii~+n  werden door mensen die de nolitiek niet OD de_ * =._ “LJ”L-”  . .

I

voet volgen, 1liet herkend als een samengaan van par&en
waarin de partij waarop men wilde stemmen, was opge-

,>T  a-7 1 .tt.  . IFI/T\,  1 1 . .  ,
tot f 20,- per maand lager kunnen worden. Over
het dan verkregen tekort op de exploitatie zou
het college zich maar moeten beraden, volgens
Houdijk. (bron: Goudsche Courant van 17 fe-
bruari 1970)

g a a n . in crouaa nusmkten in 1  YOY  ae oesprekmgen om tot
een PAK van PvdA, D’66 en PPR te komen.

6. B. Boivin e.a., Een verjongingskuur voor de Partij van dë
Arbeid. Opkomst, ontwikkeling en betekenis van Nieuw
Links (Deventer 1978) 87.

7. De raadsleden die in 1970 niet in de KVP-fractie terugkeer-
den waren mevrouw E.C.P. de Groot-Hoomhout, die, als de
aan mij verstrekte informatie juist is, al enige tijd in Bode-
graven woonde en P.W.J. van Werkhoven, die zich niet
herkiesbaar had gesteld.

8. Eigenlijk is het een beetje anders. Op 25 maart 1968 traden
A.Q.C. van Ruiten en J.A.W. de Lange uit de KVP-fractie.
De Lange verklaarde dat de politiek meest geëigende naam
voor hun fractie zou zijn die van fractie van Politieke Partij

Noten

1. H. van Wijnen in NRC Handelsblad van 24 september
1994, pagina 4 van de bijlage Boeken.

2 “Eigen foto” in R&G  van 4 juni 1970. Helaas zijn er in het
archief van Rijn en Gouwe geen foto’s van vóór 1972.

3. De leer van de antithese is een begrip dat door A. Kuypèr
(1837-1920) in de Nederlandse politiek is ingevoerd. Het
betreft de tegenstelling tussen orthodox-christelijke èn
rooms-katholieke gezindten enerzijds, en het niet-gelovige
volksdeel anderzijds; gelovigen, die het christelijk beginsel
als een richtsnoer zien Ll>k  voor het staatkundig leven èn
paganisten, die menen dat de godsdienst geen invloed mag
hebben op de staatkundige beginselen.

Radicalen, maar dat daaraan een aantal formele bezwaren
waren verbonden en dat daarom voorlopig werd gebruikt de

benaming ‘groep-Van Ruiten’. Er ontstond overigens in de
raad, bij de algemene beschouwingen, een discussie tussen
Van Ruiten enerzijds en Hooftman  (VVD) en Vink
(ARP/CHU)  anderzijds, over de vraag waarom de beide ex-
KVP-ers hun plaats in de raad niet beschikbaar hadden
gesteld na hun uittreden. Van Ruiten antwoordde op 16
januari 1969: “dat partijen in zoverre belangrijk zijn, dat zij
de kandidatenlijsten opstellen. Op het moment dat een
kandidatenlijst is ingediend, is er sprake van een publieke
zaak. (...)  Degenen, die op een kandidatenlijst staan, blijven
echter hun eigen politieke verantwoordelijkheid dragen. Als
die politieke verantwoordelijkheid ertoe leidt, dat men ten
aanzien van de partijpolitieke stellingneming een andere
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keuze maakt, heeft men de verantwoordelijkheid om te
handelen, zoals men denkt naar zijn geweten te kunnen
handelen.”

9. In TidinRe  van die Goude (oktcbber  1994) 105,  noot 6, staat
abusievelijk 1974. Van der Weele was toen voorzitter van
de Koninklijke Nederlandse Middenstandsbond, klater  ge-
naamd het Koninklijk Nederlands Ondernemers Verbond.

10. In een schrijven d.d. 28 oktober 1963, van R&W  aan de
leden van de raad, staat hierover het volgende: “Dezer
dagen heeft ons college zich beraden over de vraag of de nu
spoedig ingaande grenswijziging en het vele werk, dat dit
voor het gemeentebestuur medebrengt, consequenties moe-

leden van ons college. Wij zijr
dat dit inderdaad zo is. Rekening  IIvuutiIIu

ten hebben voor de verdeling der portefeuilles tussen de
1 tot de conclusie gekomen,
3 ” h-*-A-A o.m. met de tijd,

ng van ziin ambtwelke elk der wethouders voor de vervullil  nu ~~~~  ~;I--  -.----
ter beschikking kan stellen, kwamen wij tot overeenstem-
ming.” J.J.A. Groeneveld (CHU) en Th.J.  Arts (KVP) wis-
selden van portefeuille.

Verzamelaars opgelet!
Ansichtkaart van de Doelenbrug met poststem-
pel 5-VIII-  1920 (of 1929) te koop voor f 25,~.
Te bevragen op het stadhuis bij de boekentafel
van “Die Goude” (tussen 11.00 en 15.00 uur
op zaterdag)

Aangeboden
Boeken over Gouda, inclusief bundels van “Die
Goude” . Een overzicht wordt op schriftelijke
aanvraag gratis toegezonden.
Beemdgras 32,2804  NT Gouda

D IN GOUDA OMST s 1480
Marion Winnink

Bij mijn onderzoek naar de vonnissen die be-
schreven zijn in het Crimineel vonnis- of cor-
rectieboek (RA 176) stuitte ik onlangs op iets
wat daar eigenlijk niet in thuishoort, namelijk
een beschrijving van hoe de marktkramen ge-
rangschikt moeten zijn: ‘Ordinantie vanden
cramen  van Gerijt Baerntsz. ter kercwairt an.’

Datering van de Ordinantie
In deze beschrijving van de marktopstelling
wordt geen datum genoemd, maar hij staat op
de achterkant van het laatste blad van een katern
in het hiervoor vermelde boek. Het laatste von-
nis in dit katern is gedateerd 8 augustus 1480.
Het eerste vonnis in het daaropvolgende katern
is gedateerd 14 februari 1482. De ordinantie zal
vermoedelijk dus in de tussenliggende periode
zijn opgeschreven.

Dit vermoeden wordt ondersteund door het
volgende dat ik vond in het ‘Overzicht van
eigenaars van de huizen aan  de Markt, de
Hoogstraat en de Wijdstraat, ontleend aan

transportregisters, verpondingskohieren, enz.
14e eeuw  - 1832’,  van C.J. Matthijs,

In dit overzicht staat Gerijt  Baerntsz. ver-
meld als eigenaar van het pand Markt 75. Hij is
dat in ieder geval in de periode 1456- 1470,
maar over de periode 1470- 1499 staat niets ver-
meld. Bij de beschrijving van Markt 74 echter,
staat eveneens vermeld dat Gerijt  Baemtsz. ter
zuidzijde woont in de periode 1456- 1470, maar
ook dat in 1482 Katrijn  Gerijt  Baemtsz. weduwe
eigenaresse is van het pand Markt 75 en zij
blijft dat tot 1499. Met andere woorden Gerijt
Baemtsz. is voór  of in 1482 overleden. Dus als
hij (zijn huis) als referentiepunt wordt gebruikt
in een beschrijving van de opstelling van de
marktkramen, moet dat mijns inziens voor 1482
zijn geweest. Dit sterkt dus het vermoeden dat
deze beschrijving tussen 1480 en 1482 geschre-
ven moet zijn.

Deze ordinantie is overigens niet uniek, maar hij
duikt wel op op een onverwachte plaats. Ook in
de verschillende keurboeken komen kortere of
beschrijvingen van vergelijkbare lengte voor,
maar deze zijn allen van een latere datum.

De beschrijving Vertaling

Ordinantie vanden  cramen  van Gerijt Baerntsz.
ter kercwairt an
Eerst die Engelse drapers  vander  Goude sullen
staen  dubbelt,

Ten eerste de Engelse lakenwevers in een dub-
bele rij. Daarna de Schotse lakenwevers, zo ver

Item daer after  an die Scotse  drapeniers so verre
als zij daer staen  mogen ende  daeran noch een
reeck van lakensniders van hier binnen. Ende
nyement en sal laten hy en sal hebben een ver-
decte  craem inden reken voirseit ende  zy en
sullen nerghens mit genen cramen staen  dan
voirseit is.

als ze mogen staan. En daarna nog een rij voor
de Goudse lakenkopers. De kramen moeten
overdekt zijn en men mag niet ergens anders
dan aangegeven gaan staan.
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