
TIDINGE VAN DIE GOUDE

Ik vraag mij daarom af of het gebruik van
het woord hout voor de aanduiding van bos
op veengrond wel zo gelukkig is. Ik heb dan
vooral bezwaar tegen de koppeling
Moerhout, waar het veen met het hout wordt
verbonden. Het gaat er op lijken dat alle in
deze omgeving te benoemen bossen de
naam hout zullen krijgen. Tegen zulk een
modeverschijnsel maak ik ernstig bezwaar,

Ten overvloede wijs ik er op dat in de
Tidinne van aoril  1987 een artikel staat van Was het sinds de troonsbestijging van

de Gaam”bos  verre de vo&e,,  . yI.
boven de aandllirlincl hnrlt

Ing.  ~.van ac

dr. A.&heyg&d,  getiteld “Het Goudsche koningin Wilhelmina in 1898 gewoonte
Bos”. Mijn conclusie is dan ook, dat in deze geworden haar verjaardag op 31 augustus
omgeving. historisch en tononymisch  gezien, in het gehele land uitbundig te vieren, .

‘llr vf-vijient, op die koninginnedag in 19 17 stond ieders
------b  -----* hoofd eigenlijk maar weinig naar feestvieren.

T f ‘XI  Bergè
Ook niet in Gouda.

Hoewel Nederland niet aktief was betrok-
ken bij de Eerste Wereldoorlog, waren drie
jaren van tnobilisatie in het dagelijks leven’
duidelijk merkbaar geworden. Voedsel-
rantsoenen, gebrek aan kolen en gas,
schaarste van aardappels (voor veel arme ’ \
,gezinnen het voornaamste voedsel) en een
,elke,dag  terugkerende ergenis:  het kleffe zgn.
wittebrood, grauw van kleur door de toe-
gevoegde grote hoeveelheid zemelen,- ._LI -:,.*  :,  ,3, l,~&“C, .  . .  .  .  ..-.+rr An nr.-k,-arAn .f,,  .- AI
CII Illt;L  1 1 1  U t :  I~tiL~lC  ylClclL3  UC  CCllllClU~W~~s~!

Reeds een jaar tevoren, op 14 juni 1916.
was er door de Goudse bevolking voor het
stadhuis op de Markt een betoging gehouden
waarbij men protesteerde tegen de hoge
kosten van het levensonderhoud.

Dank zij een initiatief van de lste luitenant
L. J. P. N. A. Bouman om op 31 augustus 1917
in Gouda een legerdag te organiseren, werd
dit toch een feesidag,waarocer  nog dagen
lang werd gesproken.

I De ornanisätie berustte bii het plaatseliik
bestuur van  de vereniging “Óns Leger”,-->--
verteaenwoordirrd  door de heer 1. IJssel de
Schebper,  direcieur  van de Goudse kaarsen-
fabriek.

De biizondere  dag werd op de avond ervoor
ingeleid”met  een coñcert  door de Koninklijke
Militaire Kapel van het regiment Grenadiers

I
en Jagers.

Dit vond plaats  in de tuin van de socigteit-_-_-
“Ons Geno&gen” aan de Boelekade, o.l.v.
de kapitein-dirigent N.A. Bouwman.

afgestemd Öp de muzikale smaak  van de
aanwezige militairen zowel als van het
burgerpubliek en werd met een luid applaus
beloond. Door de heer IJssel de Schepper werd
de dirigent een lauwerkrans. omgehangen.

De weergoden hadden echter minder
feestelijke plannen voor de volgende dag

I Het ten gehore gebrachte programma was

in petto. Het oraniezonnetje  liet zich slechts
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Ondanks de stromende regen peddelde het
muziekcorps van het toen in Gouda gelegen
Wielrijdersdepôt op die ochtend om kwart
voor zeven in de richting van de St. Janskerk,

Daar zou om zeven uur vanaf de torenomloon
het signaal klinken dat de feestdag een
aanvang had genomen. Hier schalde dan ook
uit het koper het Wilhelmus over de nog
slaperige stad. De Goudsche Courant meldde
een dag later in een uitgebreide berichtgeving:
“Het Wielrijdersmuziekcorps kan de vol-
.doening  hebben dat het velen uit bed heeft
gehaald”.

Om 8 uur waren er op het Kazerneplein
verschillende muziekcorpsen verzameld voor
een optreden, het Stedelijk Muziekcorps,
o.l.v. J. G. Arentz, de muziekcorpsen van het
R, K. Jongenspatronaat en van de Belgen uit
het Vluchtoord l), evenals het muziekcorps
“Juliana”. Na afloop van deze muzikale
presentatie hield het plotseling op met
regenen, als om het talrijke publiek in staat
te stellen volop te genieten van de optocht
die hierna door de stad werd gehouden.
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Intussen was om half negen een afdeling
pontonniers; bestaande uit 60 man, begonnen
met het slaan van een pontonbrug ‘) over de
IJssel om de oevers van Nieuwe Veerstal en
tegenoverliggende IJsseldijk  met elkaar te
verbinden. Deze militairen waren merendeels
van de jaarklasse 1908. Hun commandant
was de reserve lste-luitenant F.van  Twisk,
van het Corps Pontonniers te Dordrecht.

Er werden vijf brugvakken aangevoerd
met een totale lengte van 66 meter. De twee
buitenste vakken werden elk naar een oever
gesleept, waar ze door een ploeg van ca. 20
militairen werden aangebouwd. Daarna werd
het middengedeelte geplaatst, met een
bewegend doorlaatvak om de passerende
scheepvaart op de IJssel niet te belemmeren.
Om kwart over tien was de brug gereed.
De rederij “De IJssel” had een van haar fraaie
salonboten beschikbaar gesteld voor leden
van het organiserend comité en bijzondere
genodigden.
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Evenals de mensenmassa’s op beide
IJsseloevers keken zij geboeid naar de werk-
zaamheden aan de brug. Het hoogtepunt
vormde echter het passeren van de brug door
diverse legeronderdelen. Voorafgegaan door
het Wielrijdersmuziekcorps volgden o.m.
twee secties motor-mitrailleurs, een
compagnie Jagers met hun muziekcorps,
een mitrailleur-peloton van het regiment
Grenadiers en een batterij Veldartillerie met
een keukenwagen, gevuld met stomende
aardappels. De paarden in de stoet waren
soms ternauwernood in toom,te  houden
op de smalle voortdurend bewegende brug.
Dit bijzondere schouwspel werd voor het
bioscoopje xtrnaal  gefilmd.

degenen die een staanplaats hadden planken,
1

neergelegd. Het terrein was echter zo overvol

Vanwege het slechte weer waren er voor

dat vele toeschouwers die niet het geluk
hadden een plaatsje op de planken te
veroveren tot de enkels~  inde modder zakten
en zo hun gratis plaatsje duur moesten
betalen! ’

De diverse demonstraties die werden
gehouden eisten van de deelnemers het
uiterste. Twee motor-mitrailleursecties
ondervonden veel hinder van het glibberig
geworden terrein. De zware wielen slipten
herhaaldelijk in de modder. Alleen het rijden
werd op deze wijze al een prestatie. Bravour-

Op de zuidelijke IJsseloever aangekomen,
maakten de troepen via Stolwijkersluis ver-
volgens een muzikale rondgang door de stad.
Bijzondere aandacht van het publiek kregen
de mitrailleurs die door herdershonden- _

stukjes, zoals het staan op benzinetank of
zadel gelukten alleen bij het rechtuitrijden,
Sommige motoren sloegen in hun geheel om.
Geen gebrek aan sensatie dus!~

stelling brengen van de mitrailleurs ter afweer
van “luchtvaartuigen”, Totdat het vliegtuig
verscheen en aller aandacht zich naar boven

Geboeid keek het publiek toe bij het in
werden getrokken.

VLIEGTUIG
ALS WONDER DER TECHNIEK

Om één uur ‘s middags verscheen er boven
het Marktplein, waar de regen inmiddels weer
overvloedig neerviel, een tweedekker uit
Soesterbern. bestuurd door lste luitenant-
vlieger CLand,  met als waarnemer de
lste luitenant Albert Plesman, de latere
direkteur van de K.L.M. Deze was eerder in
het Goudse garnizoen gelegerd en was
getrouwd met een Gouds meisje.

richtte. “Velen”, zo berichtte de Goudsche
Courant “verkozen een stijve nek door
langdurig op-staren naar den militairen
luchtvogel; het is dan ook een imposant
gezicht, zo’n door menschen bestuurd
gevaarte, dat de luchten gewillig in alle
richtingen doorklieft”.

s dieDe militairen van het depot wielrijder
op een :inder  deel van het terrein allerlei
staaltjes van hun kunnen lieten zien kregen
door het verschijnen van het vliegtuig niet de
aandacht die zij toch echt verdienden!
Na afloop waren zij overdekt met modder;
de meesten namen een spontane duik in de
IJssel, waaraan echter door enkele officieren
snel een eind werd gemaakt vanwege het kille

De vliegmachine cirkelde verschillende
malen laag boven de Markt. Plesman zwaaide
naar de onder hem verzamelde menigte,
wat met enthousiast wuiven werd beant-
woord. Na een kwartier boven de stad te
hebben rondgecirkeld, verdween de machine
weer totdat zij ‘s middags om kwart voor vier
weer verscheen boven het schietterrein aan
de Hoge Schielandse Zeedijk, dat als
“doelwit” voor een beschieting zou fungeren.

DEMONSTRATIES OP HET
SCHIETTERREIN

Het schietterrein aan de Hoge Schielandse
Zeedijk bood allesbehalve een oorlogs-
zuchtige aanblik. Wapperende vlaggen en
met groen versierde bogen gaven het geheel
een feestelijk aanzicht, Langzaam vulden
zich de tribunes met publiek, Goudse pad-
vinders verkochten de programmaboekjes.

weer.

Als blijk van belangstelling van de zijde
van koningin Wilhelmina voor deze legerdag,
liet Zij zich ‘s  middags vertegenwoordigen
door de sous-chef van Haar Militaire Huis,
de vice-admiraal Bauduin.

HET SLOT VAN DE LEGERDAG
Het officiële gedeelte van de Legerdag

werd ‘s avonds afgesloten in hotel “De Zalm?
met een diner, waaraan werd deelgenomen
door een uitgelezen gezelschap van burgers
en officieren, w,o. de vliegeniers C. Land en
Albert Plesman.
Ook hier versieringen in‘de zaal en bloem-‘
stukken op de tafels, verzorgd door de
bloemist IJsselstein.
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Het diner eindigde om half negen. Alle I -
aanwezigen kregen als herinnering ai -Sn deze
dag een door de plateelbakkerij “Zu id-
Holland” vervaardigd herdenkingsbcxd,
waarop in fraaie kleuren het embleem van
“Ons Leger” was aangebracht.

De onderofficieren Üit Gouda  en van elders

I Penslot :te was er op de markt groot vuur-
werk, aangeboden door de bioscoop
“Gouda Vooruit”. Het was of er aan de
feestvreugde geen einde kwam. De Markt
was tjokvol mensen, die er niet genoeg van
konden kriipen  De muziek maakte nog een

werd een gemeenschaoneliike  maaltiid
J-

aangeboden in “Co&&dia”.  De overige
I

--- ---- ^ ----- ---- de stad, waarna de rust
weerkeerde.

militairen werden in de kazerne on een
feestmaal onthaald.

AVONDLIJK AlkJSEMENT IN GOUDA
Om half negen begon in de feestelijk

I

net bovenstaande artikel is bedoeld als I
toelichting op de van deze legerdag  gemaakte
film. i

Deze werd reeds vertoond  in een vergadering
I

van de Oudheidkundige Kring “Die Goude”.
De kring bezit hiervan een copie. 1

Voor de samenstelling van dit verslag werd
I

gebruik gemaakt van mondelinge zowel als
noJvrrL+o  hs-nnnm, *-,-nJ  *‘zn  de berichtgeving /

I

6GW’  L(,x+‘G  ut  “r<l‘cr‘,  “““r  u.‘  YU

in de Goudsche Courant va,”
versierde zaal van de-sociëteit  “Ons Genoepen” I - - ^ - -st

n augustus en

een cabaret-voorstelling onder leiding van
0---

Jean Louis Pisuisse, een in die tijd bekend en
veelgevraagd cabaretier.

?ptember  íY1  7.

Henny van Dolder

De avond, waarbij het publiek grotendeels uit
militairen bestond, werd een doorslaand
succes. Vóór de pauze zong het publiek
enthousiast het refrein mee van een door
Henry Wally gezongen liedje:

Meisje met je mooie mondje,
moet je met je Maatje mee?
Lieve Lientje laat je leiden,
langs het Lusje van lijn twee”.

Dit liedje was waarschijnlijk gemaakt door
de destijds zeer bekende J. P. J. Clinge-
Doorenbos.

Pisuisse zelf droeg met zijn vol stemgeluid
enkele ontroerende oorlogsverzen voor om -
vanwege de ernstig geworden stemming. -
de avoñd met enkel;  vrolijke liedjes te-
besluiten.

‘S Avonds werd voor liefhebbers van wat
stemmiger muziek in de St. Janskerk  een 1
orgelconcert gegeven door de organist van
de kerk, Jaap Spaanderman. Solistische
medewerking werd daaraan verleend door
Bram van der Stap, bariton, mevrouw
baronesse A,  van Slinrrelandt-van Slineelandt.
alt, en A,Bert  jr., fluyt.  Het publiek was
verzocht zich van applaus te onthouden.
maar desondanks waren de aanwezigen ’
merkbaar enthousiast over het ten gehore
gebrachte programma. De belangstelling

‘)  In het begin va n de Eerste Wereldoorlog, in 1914, vluchtten
veel Belgen na; ar Nederland. In Gouda vonden zij jarenlang

voor dit cÖncert was buitengewoon prnz+ I onderdak in een barakkenkamp aan de Graaf Florisweg.

Zelfs in deze grote kerkruimte moest
zich met een staanplaats tevreden stc
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en velen
:llen.

‘)  schipbrug.


