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‘De gemeente btnaar  ov: “Dut wii elkaar ov de stiifselbaan
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: gaf enige tijd geleden wel steun
aan dit initiatief. Door plaatsing op de lijst
staat vast dat veranderingen aan het pand
alleen mogen gebeuren in overleg met de
Rijksdienst voor de Monumentenzorg.

De begraafplaats aan de Vorstmanstraat
is ongeveer tien jaar geleden buiten gebruik
gesteld; er worden dus geen doden meer
ter aarde besteld. Wel blijft het mogelijk
bestaande graven te bezoeken. De aula is nu
in gebruik als woonhuis.

ecl
tegenkwamen, dat weet iedereen wel.adAlle
mensen van onze leeftijd werden daar
gekoppeld.”

Hoe kwam toch de Kleiweg aan die naam
“stijfselbaan”?  Navraag bij oude en zeer oude
inwoners van Gouda leverde geen resultaat op.
Ze konden de herkomst van die benaming niet
thuisbrengen. Er is wel geopperd, dat de
Kleiweg vooral een ontmoetingspunt was
voor meisjes die in de blekerijen en strijkerijen
werkten en met het stijven, stijfselen van
linnen te maken hadden. Maar de stiJfselbaan
was toch niet alleen voor die  meisjes?
Aan enig verband met stijfsel behoeven we niet
te denken.
Mogelijk kan wat hier volgt enige opheldering
geven

De Goudsche Courant van 8 april 1987
bevatte een bericht van een echtpaar dat z’n

AïltlJff  ZIJ“-“’ -‘in  er plaatsen geweest, die dienden
als ontmoetingspunt  voor jonge mensen.
Vereniging of club gaf en geeft gelegenheid
voor ontmt

diamanten huwelijksfeest vierde. De bruid en
bruidegom hadden elkaar ruim zestig jaar
geleden leren kennen op de “stijfselbaan”.

Petingen  tussen meisjes of jongens
onderlinp. Zangvereniging en dansles zorg(d
VOI or con-tacten  tussen jonge vrouwen en

Innen;  tegenwoordig moet vooral ook de
2;co  in dat opzicht worden genoemd. Maar
vïx

In de Goudsche Courant van 28 oktober van
W-WP~  sneelde  de straat een grote rol.-0-x  -r-

.l-r : ^-.. _  ---..I-  1..  Je  t -__.  11  -.-__  _-_-  L-I---.1 Bijna elke stad kende of kent een straat,
ugr JUU~  rrw-tcfe  ue uruiu  vim  een oejaara I meestal in het centrum, waar in het bijzonder
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rekende voor ons “slenteren”. En deop zaterdagavondj’ongelui  van beiderlei kunne I het bel
elkaar ontmoetten. In plaatsen aan zee gevoelswaarde was zeker aanwezig!
functioneerde vaak een gedeelte van de Maar hoe werd de stìefelbaan nu een
boulevard als zodanig. stijfselbaan?  We moeten bedenken, dat stìefel

Door deze straat op en neer te drentelen, en stìefelen vooral gebezigd werden in het
kwamen de jongens en meisjes elkaar telkens Zuidnederlandse \ taalgebied, dus beneden de
tegen en verscheidene kregen op deze wijze grote rivieren en in Vlaanderen. Vandaaruit zal
meer oog voor en vaak een oogje op elkaar, het naar het noorden zijn gekomen, waar
Dat gedrentel door diestraat heette “stiefelen”. de bekende klankwijziging van ìe in ij
Het woord is afgeleid van stìefel, een halfhoge plaatsvond. Dit verschijnsel heet dtftongering:
laars, zoals die o.a. in het begin van de een enkele klank wordt een tweeklank.
twintigste eeuw nog werd gedragen. Voordat
men ging stiefelen, kleedde men ~zich  n.1.

De Hollandse uitspraak met ij werd als deftig
ervaren tegenover die met ie. Dit is nog vaak zo.

netjes aan, om een zo gunstig mogelijke Een zuiderling die zegt dat hij “pien  in z’n lief’
indruk te maken op de andere sekse en dan
werden ook de zondagse stiefels  aangetrokken.

heeft, wordt echt nog wel als een plattelander
e r v a r e n .

De straat waar dit stìefelen plaats  vond - altijd Het woord stìefel onderging dus ook die
maar één bepaalde straat in de stad - kreeg de dtftongering en werd stijfsel. Aangezien het
naam stìefelstraat of Stìefelbaan.

Het woord stiefel  of stevel is al heel oud.
schoeìsel~stìefel  uit de mode verdween en het
woord laars gemeengoed werd (evenwel voor

In het middelnederlands kwam het al voor. een ander model schoen) verdween ook de
Het is ontleend aan het Italiaanse stìvale, herinnering aan het woord stìefel, stijfei.
dat licht schoeisel betekent. Het Duits heeft nog De stijfelbaan  bleef evenwel z’n taak vervullen.
het woord Stìefel  voor laars en het werkwoord
stìefeln heeft er de betekenis van stappen en

Doordat men de betekenis van stijfel niet meer
kende, werd dit woord onbewust geassocieerd

tippelen. In het Deens heet een laars een st#vle. met het wèl bekende woord stijfsel. Zo werd
Van Dale’s  Groot Woordenboek geeft als de stìjfelbaan  een stiJfselbaan  en werd het

omschriivinp  van stiefelen: Ionen: hard Ionen: Gouds een mooi voorbeeld van volksetvmolonieLI

t. B. Korstanie.
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gaan, zich begeven (met zekere gevoelnuance
gebruikt). De betekenis “hard lopen” had in
het in mijn jeugdjaren zeker niet, integendeer

rijk.
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_u _/ .” #I  : ei Zijn naam komt niet voor in Schoutens

“Wie waren zij? Een reeks van Goudse
mannen en vrouwen die men niet mag ver-
geten”, noch is er een straat, steeg of pad
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naar hem genoemd. In het archief aan de

L ! Spieringstraat of in de Sint-Janskerk komt
“p8a , tk zijn naam nauwelijks in de acten voor. Toch

&; woonde en werkte de bekende theoloog
r *&&
Ir%-. -; ,&y~; c”-I  g;;  ‘i,i:< Conradus Vorstius ruim zeven jaar (van 1612
: >fslz*&  ;g3&. tot 1619) in Gouda, op een moment dat hij het
” +f$&$;&~ middelpunt was van een rel van Europese

:q w*vi+  y* I1 e@$w---~~ omvang.
c. %f& Er zijn verschillende redenen te bedenken,

$  ” -.&.% waarom Vorstius uit de Goudse annalen ge-
schrapt lijkt te zijn. Zo zijn de voornaamste

5 kerkelijke bronnen uit het begin der zeven-
*< , +“.  --

i b tiende eeuw spoorloos verdwenen. Daarnaast
-_ , 1)_-  :. _- *  ; %,b %Q** moest in 1619 de zeer liberale kerkelijke

_ i b* richting in de stad plaats maken voor een

>, ‘..
*  Conradus Vorstius

orthodoxe, om niet te zeggen fundamenta- \
listische, die tot op de dag van vandaag op
zondagen het straatbeeld bepaalt en er geen
enkel belang bij had een om zijn denkbeelden


