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DE BEVRIJDING VAN GOUDA
EN OMLIGGENDE PLAATSEN
IN HET JAAR 1813
Gerard Prins

Inleiding
De bevrijding van de Fransen in 1813 was,
evenals de capitulatie van de Duitsers in 1945,
het einde van de onderdrukking van Nederland.
Hoewel men de gebeurtenissen aan het eind van
dat jaar ook wel beschreef met 'de opstand van
1813' was die opstand zeker niet algemeen.
Vooral de leidende klasse had niet de neiging
om zich tegen de Fransen te verzetten. Velen
van hen bekleedden een overheidsfunctie 1 en
hadden zich helemaal vereenzelvigd met het
Franse gezag. Zij hadden geen behoefte aan een
opstand, maar zagen het veel meer als hun taak
de orde en rust te bewaren. Ook hun eed van
trouw aan de Franse keizer zal hen afkerig
hebben gemaakt van opstandigheid, evenals de
vrees voor de Fransen, die toch nog dichtbij
waren en terug konden komen. Toch zagen
velen van hen uit naar de 'a.s. verlossing', ook
in Gouda, zoals in dit relaas zal blijken. Bij 'het
volk' was echter duidelijk veel meer een geest
van opstandigheid merkbaar. 'Vaderlandsliefde'
of iets dergelijks moet men hierbij echter niet te
veel als achtergrond zoeken. Eerder waren de
grote armoede en de zware belastingdruk oorzaken van het in beweging komen van het volk.
Een georganiseerd verzet, zoals in de Tweede
Wereldoorlog, was er in het geheel niet. De
onrust ontstond min of meer spontaan. Die
'verlossing van 1813' was in feite niet te danken
aan een opstand of de komst van geallieerde

troepen. Maar door het vertrek van de Fransen
ontstond een vacuum en daarmee de gelegenheid om de vrijheid te grijpen. Dat deed men,
· ·
met vrees en beven.2

Onrust
De nederlagen van de legers van Napoleon in de
Russische veldtocht in 1812 en in de Volkerenslag bij Leipzig (16-19 oktober 1813) kondigden het eind aan van de Franse macht in Nederland. De eerste aanleiding voor onrust hier te
lande was begin november 1813 de komst van
vluchtende Franse ambtenaren uit Noord-WestDuitsland en Oost-Nederland. Hun aanwezigheid demoraliseerde de hier aanwezige Franse
ambtenaren en militairen. Zo ontstond er een
klimaat waarin heel gemakkelijk en op veel
plaatsen onrust onder de bevolking kon ontstaan. En dat gebeurde ook: op 9 en I 3 november in Den Haag, op 10 en 12 november in
Leiden, op I 2 november in Rotterdam, op 14
november in Krimpen a/d IJssel en Moerkapelle, op I 5 november in Amsterdam en in meer
plaatsen.3
Geen regeringloosheid in Gouda
Gouda had met alle belangrijke plaatsen in
Holland goede verbindingen, zowel over land
als over water. Reizigers brachten vanzelfsprekend ook berichten en geruchten mee over de
onrust en ongeregeldheden elders. Doordat
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Gouda ook streekcentrum was, verspreidde zich
de daar ontstane onrust als een lopend vuur naar
de omliggende gemeenten. Om 'regeringloosheid' en dus chaos te voorkomen vormden een
aantal mensen in Gouda (en ook elders) een
Provisioneel (Voorlopig) Bestuur. De meesten
van hen waren tevoren onder de Fransen al
stadsbestuurder geweest.
Bronnen
In het hierna volgende relaas over het in 1813
vrij worden van Gouda en enkele dichtbij liggende gemeenten worden de dagelijkse aantekeningen van het Provisioneel Bestuur4 op de
voet gevolgd, aangevuld met gegevens uit andere bronnen en literatuur. Het is een chronologisch verhaal, dat eindigt op 9 december 1813,
de dag waarop ook het Provisioneel Bestuur van
Gouda Willem I officieel als Souverein Vorst
van het vrije Nederland erkende.
dinsdag 26 oktober 1813
Municipale Raad
Wanneer de berichten over de nederlaag van
Napoleon bij Leipzig de bewoners van Gouda
voor het eerst hebben bereikt, is niet bekend.
Aan de Municipale Raad5 van Gouda was op 26
oktober 1813 nog niet te bemerken, dat het
einde van de Franse overheersing in zicht was.
Op die dag hield de Raad een vergadering en
daarin werd een adres aangenomen, dat ter
gelegenheid van de verjaardag van de keizerin
Marie Louise, de gemalin van Napoleon, aan
haar zou worden gezonden. De vergadering
stond onder leiding van de maire6 mr. J.E. Ligtvoet van Leeuwen, die misschien ook de tekst
had voorgesteld. 7
Het adres was een voorbeeld van onderdanigheid, zoals de beginregels al laten zien. Die
luiden: 'Doordrongen van de gevoelens van de
zuiverste verkleefdheid, beijvert zich de Municipaliteit van Gouda( ...) aan de voet des troons
uwer Majesteit zijn hulde van getrouwheid te
brengen.' Zij ondertekenden met: 'De zeer
ootmoedige, zeer onderdanige en zeer getrouwe
onderdanen: de leden van het Stedelijk bestuur
der Stad Gouda.' Deze stijl is voor ons twintigste-eeuwers volkomen onbegrijpelijk. Maar in
die tijd was deze houding tegenover hoog geplaatsten heel gewoon. Dat er een andere tijd op
komst was, was aan·het adres niet te bemerken.
Misschien verwachtten ze die nog niet. Of anders was het wellicht veiliger om zich daar niet
over uit te laten.
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vrijdag 29 oktober 1813

Feestje
Drie dagen later bleek dezelfde mr. Ligtvoet van
Leeuwen echter heel andere 'gevoelens' te
hebben. Dat wordt duidelijk uit een brief8 die
D.P. Réal, een hoge Franse politieambtenaar,
schreef aan G.A. de Stassart, de prefect van de
Monden van de Maas. Dit prefectuur besloeg
ongeveer het grondgebied van de huidige provincie Zuid-Holland. Zijn functie was enigszins
vergelijkbaar met die van de Commissaris van
de Koningin. Hij was in feite de superieur van
de maire van Gouda. Volgens de inlichtingen
die Réal verkregen had (zelfs in zo'n laat stadium werkte de Franse spionage nog!), had de
maire met nog enige andere heren op 29 oktober
1813 de Engelse berichten over de nederlaag
van de Fransen bij Leipzig met voldoening
gelezen en daarop een feestje gevierd.
Onder de feestvierende heren bevond zich ook
G.W. Lehman. Hij had een nogal avontuurlijke
levensloop achter zich. Bij zijn aankomst in
Gouda kwam hij uit Amerika, waar hij onder
andere luitenant van de militie in Baltimore was
geweest. De Fransen duidden hem aan met
'Leyman un Prussien'. Hij was dus waarschijnlijk een Pruis. Hij was sinds 1812 griffier9 van ,
de maire van Gouda en tevens luitenant-adjudant van kapitein J. Blanken, de commandant
van de Sedentaire Nationale Garde te Gouda.
Misschien heeft hij al voorbereidingen voor een
opstand willen treffen, want hij zou, volgens
dezelfde brief, de maire aangespoord hebben
om de 250 geweren en de 1200 patronen, die op
het stadserf bewaard werden, niet aan de prefect
over te geven als die er om zou vragen. Hij
werd op 16 november (om die reden?) door de
Fransen gearresteerd en naar Frankrijk afgevoerd. Onderweg wist hij echter te ontsnappen.
Later (omstreeks 22 november) kreeg hij in
Rotterdam het commando over de le compagnie
vrijwilligers, waarmee hij naar Dordrecht trok
om de Fransen daar te helpen verdrijven.
zondag 31 oktober 1813

Twee dagen na het feestje waren de Protestantse
predikanten van Gouda, eveneens volgens de inlichtingen van Réal, twee aan twee bij de maire
gekomen en hadden hem,geluk gewenst met de
aanstaande omwenteling. Gelukkig voor alle
betrokkenen is de brief nooit aangekomen.
Prefect De Stassart was al op 17 november uit
Den Haag naar Gorkum gevlucht.
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woensdag 17 november 1813

Oploop
De komst van vluchtende Franse ambtenaren
demoraliseerde niet alleen hun landgenoten,
maar veroorzaakte bij het volk ook hoop op een
spoedige ommekeer. Toen op 9 november 1813
in Den Haag ook nog het gerucht ging dat de
keizer dood was, ging iedereen daar de straat op
en was de stad vol oranje. In Leiden was dat op
10 november al niet veel anders. De Bijltjes in
Amsterdam begonnen op 15 november de gehate douanehuisjes in de brand te steken, nadat
generaal Molitor met zijn troepen die dag de
stad had verlaten. 10
Gouda lag niet op een eiland. Ook daar kwamen
de berichten over de gebeurtenissen in andere
plaatsen binnen. Onrust en moeilijkheden waren
het gevolg. Gegevens hierover zijn echter
schaars. Op deze woensdag zou de ontvanger
van de scheepvaartaccijns in zijn kantoor in het
Tolhuis door het volk zijn bedreigd. Bovendien
zouden zijn roeiers zijn beledigd en mishandeld.11

donderdag 18 november 1813

Onrust in Gouda
Het is zeker dat het ook op deze dag in Gouda
onrustig is geweest. Directe berichten hier over
zijn er niet. We weten het uit de tweede hand
door gebeurtenissen in Schoonhoven en Moordrecht en door problemen die de maire van
Oudewater had.

Schoonhoven 12
Op donderdag is het van ouds marktdag in
Gouda. Uit de verre omgeving trokken vroeger
boeren naar de stad, waar ze elkaar spraken en
ook op de hoogte kwamen van het laatste
nieuws. Aan het eind van de middag trok een
aantal boeren uit Bergambacht, getooid met
oranje, naar Schoonhoven. Ze waren die dag in
Gouda op de markt geweest en waren klaarblijkelijk aangestoken door de onrust die daar
heerste. In de stad Schoonhoven eisten zij dat de
vlag uit de toren gestoken zou worden, anders
zouden ze oproer maken. Dat maakte blijkbaar
zoveel indruk, dat maire Keuchenius met spoed
en in overleg met de 'aanzienlijksten' van de
stad een voorlopig stadsbestuur samenstelde.
Dat bestuur kwam de volgende dag bijeen en
een van de besluiten was om de vlag uit te steken. Eveneens besloot men dat de volgende
zondag een dankdag zou zijn. Maar van een
dankdienst in de kerk kwam niets. Op de zaterdag er voor (20 november) ging het gerucht

door Schoonhoven dat generaal Molitor uit
Utrecht met troepen naar Schoonhoven zou
komen om de stad te straffen. 'In duizend angsten' besloot men de vlag van de toren te halen.
Ondertussen was diezelfde dag nogmaals een
groot aantal boeren de stad binnengetrokken.
Ook nu hadden zij zich gesierd met oranje. Ze
waren zelfs min of meer gewapend. Gelukkig
veroorzaakten zij geen moeilijkheden en vertrokken weer zonder 'baldadigheden'. De Fransen kwamen riiet.' Maar de vlag werd die dag
ook niet meer uitgestoken.

Moordrecht13
Niet alleen in Schoonhoven, maar ook in Moordrecht, Gouderak, Ouderkerk en Nieuwerkerk
was de toestand in Gouda de oorzaak van onrust
of oproerigheid. Op diezelfde dag, dus op donderdag 18 november, trok 's middags tussen .
drie en vier uur, een grote groep boeren uit deze
plaatsen, te voet en met paard en wagen, door
Moordrecht. Ze kwamen ook van de· markt te
Gouda en waren volgens het bericht 'zeer onstuimig'. Maar ondanks het feit dat de Franse
ambtenaren die ochtend uit het dorp waren
vertrokken, bleef de Moordrechtse bevolking
rustig. Dat veranderde echter toen om vijf uur
enige dronken dorpelingen uit Gouda kwamen.
Zij eisten op een opgewonden toon van de maire
dat hij de vlag uit de toren zou laten steken. Hij
weigerde dat, maar deed toch de toezegging dat
in Moordrecht de vlag uitgestoken zou worden
als dat in Gouda ook zou gebeuren.
·
Het bleef nog rustig tot die avond bekend werd
dat in Gouda inderdaad de vlag op de toren was
uitgestoken en ook dat de stad in rep en roer
was. Door de uit Gouda terugkerende menigte
was het in de omliggende gemeenten, zoals
Gouderak, al eerder onrustig geworden. Men
begon daar de klok te luiden en bleef daarmee
lang doorgaan. Mede daardoor ontstond er ook
onder de bevolking van Moordrecht onrust. Een
opgewonden menigte trok door het dorp. Het
eerste doel was een aantal uithangborden, die
blijkbaar het meest als symbolen van de Franse
overheersing werden gezien. Ze hadden te maken met de belastingen, bijvoorbeeld met de tabaksaccijns, die zeer gehaat was. Notaris W.
Blok was de eerste bij wie men een bord kwam
opeisen. Hij weigerde het over te geven en nam
zelfs een nogal dreigende houding aan. Ondanks
aandringen van de maire en van zijn eigen
vrouw bleef hij weigeren. 'Gijlieden moet niet
denken dat ik voor een dronken boel bang ben',
zei hij. Uiteindelijk zwichtte hij toch en gaf het
bord af. Notaris Van Staveren en Bureaulist
voor de Tabak Van Geelen gaven hun borden
zonder dralen af. De borden werden aan stukken
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geslagen en daarmede was blijkbaar de woede
van de menigte voorlopig bekoeld. Die avond
was het in Moordrecht tenminste verder rustig.
De volgende ochtend liet de maire inderdaad de
vlag uitsteken. Hij hield de situatie echter zo
veel mogelijk in de hand. Hij gaf bijvoorbeeld
de sleutels van de toren niet af. De klok liet hij
bij tijd en wijle door de klokkeluider luiden. Dat
was in andere dorpen anders: daar werd de klok
soms urenlang en ook wel gedurende de gehele
nacht geluid. Voor notaris Blok had zijn aanvankelijke weigering om het bord af te geven
nog onaangename gevolgen. Op de avond van
die dag posteerde zich een menigte voor zijn
woning. Voordat de maire dat kon voorkomen,
ging een aantal ruiten van zijn huis aan diggelen. De notaris voelde zich zo bedreigd dat hij
zijn huis ontvluchtte en een veilig heenkomen
zocht. Nog op 4 december 1813 durfde hij niet
naar huis terug te keren.

Oudewater
Hoewel er in Oudewater nog geen sprake was
van ongeregeldheden of dergelijke, was het daar
toch te merken dat er in Gouda wat aan de hand
was. De maire van die stad, Joh. Justus Montijn,
schreef op 20 november 1813 in een brief14 aan
de maire van Gouda15, dat vier mannen uit
Gouda gepoogd hadden in zijn gemeente onrust
te verwekken, 'zeker om hem (zich) zelven te
verrijken', voegde hij eraan toe. Hij had dat
echter tegen kunnen gaan, maar zij hadden
gedreigd met 'een groote hoop uit Gouda' terug
te komen. Hij vroeg daarom aan de maire van
Gouda om dat zoveel als in zijn vermogen lag te
voorkomen, 'daar de gevolgen zoo wel voor hun
als ook voor mijne brave ingezetenen noodlottig
zoude kunnen zijn.' Of het bestuur van Gouda
hiervoor nog actie heeft ondernomen, is niet
bekend.

Notificatie in Gouda
De stad was dus op 18 november een toneel van
(grote?) onrust, zoals blijkt uit de gebeurtenissen
in Schoonhoven en Moordrecht. Waaruit die onrust heeft bestaan, is niet duidelijk. 'Relletjes' of
'baldadigheden' zouden zich niet voorgedaan
hebben. Dat zou men kunnen concluderen uit
een 'Notificatie' 16 die maire mr.J.E. Ligtvoet
van Leeuwen die dag nog publiceerde. Hij zei
daarin zelfs dat hij ten hoogste voldaan was over
'dè goede en vreedzame gezindheid' van de inwoners van de stad, in tegenstelling tot die in andere gemeenten. Hij achtte het echter toch tot
zijn plicht 'een ieglijk te vermanen en op te
wekken om in die zo heilzame gevoelens te blijven volharden.' Juist die dag waren de (weinige)
17
Franse ambtenaren uit de stad vertrokken.
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Erepoorten
Op deze dag viel in Gouda de erepoort ten offer
aan de feestvreugde. 18 Deze erepoort was op 29
oktober 1811 opgesteld ter verwelkoming van
keizer Napoleon en zijn gemalin Maria Louise,
toen zij op reis van Rotterdam naar Utrecht door
Gouda kwamen. Voor mr.A.J. van der Does, die
toen nog plaatsvervangend maire was, betekende de ontvangst van het keizerlijk paar een
teleurstellende ervaring. Nadat hij aan de stadsgrens de keizer de gouden stadssleutels had aangeboden, 'verwaardigde' deze zich hem nog
enige vragen over Gouda te stellen, maar vervolgde al heel spoedig zijn reis.
De keizerin, die even later kwam, passeerde de
Goudse hoogwaardigheidsbekleders aan de
stadsgrens stilzwijgend. Zij gebruikte in het huis
van de maire nog even de lunch, maar vertrok
ook met spoed, zonder enige aandacht aan
Gouda besteed te heben. Van een officiële ontvangst, waarop de maire gehoopt had, kwam
helemaal niets. 19 Door het volk werd de poort
met de bijbehorende versieringen in stukken
gehakt en op de Markt in brand gestoken.
Ook in Moordrecht en Gouderak werd de erepoort voor Napoleon in brand gestoken. In
Moordrecht probeerde de maire nog zijn dorpsgenoten over te halen de poort te bewaren. Als
die overgeschilderd zou worden, kon men hem
in de toekomst nog goed bij andere gelegenheden gebruiken, meende hij. Zij dachten daar
anders over en dus ging ook in Moordrecht de
brand in de erepoort.

Provisionele Regering in Gouda
Diezelfde dag vaardigde maire Ligtvoet van
Leeuwen weer een Notificatie20 uit, nu samen
met adjunct-maire21 J.A. Willet en vrederechter22 A.H. van Wijn. Daarin verklaarden zij dat
het nodig was, dat in Gouda een regeringloosheid moest worden voorkomen. Zij riepen daarom de voornaamste leden van het stadsbestuur
van vóór 1795 op om naar het stadhuis te komen en een Provisionele Regering te vormen.
Bovendien drçngen zij in deze notificatie er bij
de bevolking nog eens op aan om de orde en
rust te bewaren. Zij beloofden het volk bovendien een dag van vreugde en vrolijkheid op
stadskosten. Blijkbaar kenden zij de Proclamatie
van G.K. van Hogendorp in Den Haag, die al op
18 november was bekend gemaakt. Daarin werd
ook dezelfde belofte aan het volk gedaan. Aan
deze belofte is nooit voldaan, evenmin als aan
die in Gouda.
Er werd inderdaad een 'Provisionele Regering'
gevormd. Wij zullen die verder met 'stadsbe-
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stuur' aanduiden. Behalve de drie hierboven genoemde heren hadden daarin zitting mr. G. van
Harencarspel Decker, mr. O.G. van Teylingen
en mr. J.A. van der Does, die alle drie vóór
1795 tot de oranjegezinde regenten hadden
behoord. 23 In de laatste jaren van de Franse tijd
hadden zij in Gouda bestuursfuncties bekleed.
Het Stadsbestuur is nog op 19 november bijeen
geweest. Van deze vergadering zijn geen aantekeningen bewaard gebleven. De eerste aantekeningen zijn van 21 november. 24 Daaruit blijkt
dat besloten is, dat Van Teylingen en Van Wijn
naar Den Haag zouden gaan om er achter te
komen hoe de situatie daar was.
zaterdag 20 november 1813

In Den Haag
Van Teylingen en Van Wijn arriveerden zaterdagmiddag in Den Haag. Zij hoorden spoedig
dat prefect De Stassart al op 17 november naar
Gorkum gevlucht was. Wie nu het opperbestuur
in handen had, was hun niet duidelijk. Volgens
informatie zouden dat G.K. van Hogendorp en
L. van Limburg Stirum zijn. Dus gingen zij met
hen praten. Die zullen de Goudse heren wel
verteld hebben, dat zij het opperbestuur (nog)
niet hadden. En ook dat zij juist deze dag gepoogd hadden met hulp van regenten van vóór
1795 een Voorlopig Algemeen Bestuur te vormen. Maar dat was mislukt door de besluiteloosheid en vreesachtigheid van deze (meest
oude) heren.25 Zodoende konden zij aan de
vertegenwoordigers van Gouda niet veel melden. Zij beweerden dat zij van de Prins een
oppervlakkige opdracht gekregen hadden. Zij
hadden een commissie naar Engeland gezonden26 om de Prins te zoeken, want men wist niet
waar hij zich bevond. Ze vertelden ook, dat
volgens geruchten er voor de wal van Scheveningen Engelse schepen zouden liggen. Een
pink27 was er op uit gezonden om te zien of de
Engelse vloot voor de kust lag. Later die dag
bleek dat er geen Engelse schepen op zee te
vinden waren. Van Teylingen en Van Wijn
hadden aan Van Hogendorp en Van Limburg
Stirum nog duidelijk gemaakt, dat zij niet graag
de ingezetenen en de regering van Gouda in
'onaangenaamheden' wilden brengen. Zij bedoelden waarschijnlijk, dat zij, wegens de onzekere toestand, moeilijkheden voor Gouda wilden voorkomen. Van Limburg Stirum beloofde
nog dat hij een expresse-bode zou sturen zodra
er belangrijk nieuws was.

zondag 21 november 181~
Rotterdam en andere plaatsen
De eerste bewaarde aantekeningen beginnen
met het verslag van Van Teylingen en Van Wijn
over hun hiervoor vermelde bevindingen de
vorige dag in Den Haag. Zij hadden daar ook
gehoord dat er in Rotterdam een nieuw stadsbestuur was gekomen. Dat het bestuur van die stad
door vreesachtigheid niet tot daden kwam, kon
men in Gouda niet weten.
Hoe was de situatie in andere plaatsen, vooral
die dicht bij Gouda liggen? Verschoor (zijn
functie was stadsarchitect) meldde het bestuur
dat op de toren te zien was, dat in Schoonhoven
de vlag uithing. Maar in Woerden28, Bodegraven en Oudewater was dat niet het geval.
Franse ambtenaren weg
Er was een brief ontvangen van M. Imans.29 Die
meldde dat hij de functie van ambtenaar voor de
inschrijving der hypotheken en der donieinen op
zich had genomen, omdat de Franse ambtenaren
verdwenen waren. Hij stelde voor de heer Van
Beusichem tot waarnemend ontvanger te benoemen. Een beslissing of reactie werd niet vermeld.
Kapitein Blanken
Daarna kwam kapitein J. Blanken ter vergadering. Hij was commandant van de in ·Gouda
gelegerde 5e cohorte van de Sedentaire Nationale Garde. 30 Dit legeronderdeel verving eigenlijk
de stedelijke schutterij, die de Fransen onbetrouwbaar vonden. De 5e cohorte was samengesteld uit dienstplichtigen uit Gouda en omgeving. De officieren en onderofficieren waren
gerecruteerd uit de voornaamste Goudse families. Zij hadden de eed van trouw en gehoorzaamheid aan de Franse keizer afgelegd.
De taak van de Nationale Garde was, behalve
het verdedigen van het eigen grondgebied tegen
buitenlandse vijanden (de Engelsen), ook het
onderdrukken van opstand in het binnenland. De
5e cohorte had die taak in de stad Gouda. Nominaal bestond een cohorte uit 4 compagnieën van
elk 150 manschappen. Waarschijnlijk had de
nationale Garde in Gouda deze sterkte niet.
Kapitein Blanken kwam met de mededeling, dat
in plaats van de afwezige G.W. Lehman tot zijn
adjudant was benoemd J. lmans 31 (zoon van de
reeds genoemde M. Imans). Verder deelde hij
mee, dat hij door zijn functie in de 5e cohorte
dikwijls en onverwachts buiten de stad zou zijn,
zoals ook bleek uit een brief van generaal Sandick (waarschijnlijk de re~ionale commandant
van de Nationale Garde). 2 Hij was daardoor
niet langer in staat het commando over de stad
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• Op 1 april 1810 huwt Napoleon voor de tweede maal, nu met de Oostenrijkse prinses Marie Louise. Een jaar
later, op 20 maart 1811 schenkt zij de keizer de door hem zo fel begeerde troonopvolger.
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te voeren. Hij stelde daarom voor dat commando aan kapitein Ten Brummelen op te dragen.
Deze wist van de benoeming, maar wilde graag
een schriftelijke aanstelling.
zondag 21 november 1813,

s middags 5 uur

Nog meer Notificaties
De Notificatie met de namen van de leden van
het Provisioneel Bestuur was gereed om gepubliceerd te worden. Men besloot ook aan de
bevolking van Gouda bekend te maken, dat de
stedelijke belasting als te voren ingevorderd zou
worden. Dat was vooral in het belang van de
Godshuizen33 en de arme, behoeftige ingezetenen. Eveneens stelde het stadsbestuur vast dat
de inschrijving in de door de Fransen ingevoerde Burgerlijke Stand gehandhaafd zou blijven.
Brief van kapitein Blanken
Kapitein Ten B~elen, die daarop ter vergadering kwam, had een brief bij zich van zijn collega, kapitein Blanken. Die bleek zijn houding
geheel veranderd te hebben. Hij was nu van mening dat nu er een nieuwe regering (bestuur)
was, hij en de Nationale Garde zich als ontslagen konden beschouwen. Hij was daarom van
plan zijn manschappen af te danken. Wat er
verder besproken is, werd niet vermeld. Het
stadsbestuur kon de plannen blijkbaar niet tegenhouden, zo.als het d,e volgende dag zou bemerken.
maandag 22 november 1813,

s middags 2 uur

Het officierskamertje opengebroken
Deze vergadering was bijna geheel gewijd aan
de perikelen met kapitein Blanken en zijn Nationale Garde. Op de vergadering kwam mr. F. van
der Hoeve. Hij behoorde ook tot .de regentenklasse van vóór 1795 en was commandant van
de Gewapende Vrijwillige Burgerwacht. Hij
meldde het stadsbestuur dat kapitein Blanken
inderdaad de manschappen van de Nationale
Garde had afgedankt. Echter niet helemaal,
want de kapitein had ook order gegeven, dat zij
die avond toch nog op wacht moesten. Hij had
de geweren die onder zijn berustino waren,
opgeborgen in het officierskamertjeî'4 in het
stadhuis. Van der Hoeve zelf had ook de beschikking over een paar geweren en over wat
jacros (= patronen). Die had hij laten of.bergen
in de 'Vierschaar', ook in het stadhuis.3 Hij had
daaraan voor zijn vrijwilligers niet genoeg. Hij
had dus ook geweren nodig uit het officierskamertje. Omdat men wist dat kapitein Blanken de

stad uit was, liet men aan kapitein Ten Brummelen naar de sleutel van dat kamertje vragen.
Hij had de sleutel niet; kapitein Blanken had die
meegenomen. Omdat commandant Van der
Hoeve de geweren toch nodig had voor zijn vrijwilligers, besloot het stadsbestuur het officierskamertje open te laten breken.
Tijdens deze beraadslagingen kwam er plotseling een alarmerend bericht binnen, dat de
heren hartkloppingen moet hebben bezorgd.
Van der Hoeve meldde namelijk, dat er buiten
de stad drie wagens met Fransen in aantocht
waren. Hij vroeg toestemming om met een
sterke wacht naar de poort te gaan om te zien
wat er aan de hand was. Toen hij terug kwam
kon hij melden dat het g~en Fransen waren,
maar uit het Franse leger gedeserteerde Pruisische soldaten. Zij kwamen uit Amerongen en
wilden zich in Den Haag bij het Hollandse leger.
voegen. Het is voor te stellen dat na dit bericht
een zucht van verlichting werd geslaakt. De
soldaten kregen brood en kaas en werden door~.
gestuurd naar Rotterdam. Dat kwam goed van
pas, want juist een dag tevoren was daar generaal Sweerts de Landas met een legertje uit Den
Haag aangekomen en hij kon goed versterkingen gebruiken.
maandag 22 november 1813,

s middags 5 uur

De Nationale Garde ontslagen
Het openbreken van het officierskamertje is
waarschijnlijk niet nodig geweest, want tijdens
deze vergadering was kapitein Blanken weer
aanwezig. Wat er met hem besproken is, wordt
in de aantekeningen niet vermeld. Het zou kunnen zijn dat het stadsbestuur behoorlijk geïrriteerd was door het gedrag van de kapitein. Hij
werd in ieder geval met zijn Nationale Garde
ontslagen. Zijn manschappen konden zich, als
zij dat wilden, melden bij de Vrijwillige Gewapende Burgerwacht om zo te helpen de .orde.en
de rust in de stad te handhaven. Ze werden door
het stadsbestuur bedankt voor' de aan de stad
gedane diensten. Dit zou nog schriftelijk bevestigd en gepubliceerd worden.
dinsdag 23 november 1813

Nogmaals: de Nationale Garde
Diezelfde nacht nog waren Van Wijn en de nog
niet eerder genoemde Hoffman in Rotterdam
geweest en hadden daar generaal Sweerts de
Landas gesproken, en hem onder andere ook de
problemen met de Nationale Garde in Gouda
voorgelegd. Hij had hun gezegd dat het stadsbe-
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stuur van Gouda hem schriftelijk moest berichten over de weigering van de Nationale Garde
om dienst te doen. Hij zou dan de nodige orders
geven.
Tijdens de avondvergader,ing die dag was er ook
nog een brief van de generaal binnengekomen.
Daarin verklaarde hij het eens te zijn met het
ontslag van de Nationale Garde door het stadsbestuur. Hij ontsloeg de leden daarvan tevens
van hun eed van trouw aan Napoleon. Van de
Goudse Nationale Garde is daarna nog eenmaal
iets vernomen. Toen op 30 november 1813 het
gevaar dreigde dat de Fransen uit de richting
van Schoonhoven zouden komen, heeft Van der
Hoeve ze nog eens opgeroepen.
De oorzaken van de problemen met de Nationale Garde zijn niet helemaal duidelijk. Het is
mogelijk dat kapitein Blanken en zijn officieren
het niet eens waren met de activiteiten van het
corps Vrijwillige Gewapende Burgers. Generaal
Sandick in Leiden, de directe meerdere van
Blanken, trad om een soortgelijke reden af. 36
Het kon ook zijn dat hun eed van trouw aan de
Franse keizer zo zwaar woog, dat ze meenden
niet onder een ander bewind te kunnen dienen.
Dat kwam meer voor. 37

Drie Proclamaties van het Voorlopig Algemeen Bestuur in Den Haag
De expresse-bode, die Van Limburg Stirum op
20 november aan Van Teylingen en Van Wijn
beloofd had, heeft hij misschien twee dagen
later naar Gouda gezonden met een drietal Proclamaties. Op 21 november had Van Hogendorp
weer een aantal regenten van vóór 1795 bijeengeroepen, nu aangevuld met patriottische bestuurders uit later tijd. Ook tijdens deze vergadering kwamen de heren niet tot een besluit.
Uiteindelijk besloot Van Hogendorp aan de
besluiteloosheid een eind te maken. Hij nam de
verantwoordelijkheid op zich voor de vorming
van een Provisioneel Algemeen Bestuur. Hij
werd daarbij krachtig gesteund door L. van
Limburg Stirum, A.F.J.A. van der Duyn van
Maasdam en andere, eveneens minder vreesachtige mannen.
Het eerste dat deze Voorlopige Regering deed,
was het uitvaardigen van de reeds genoemde
drie Proclamaties. Tijdens de vergadering van
deze dag blijken zij ook in Gouda aangekomen
te zijn, met het verzoek ze alle publiciteit te
geven door ze af te kondigen en aan te plakken.
Ze worden dezelfde dag nog in Gouda bekend
gemaakt. De bekende eerste Proclamatie, die al
op 18 november verspreid was en in Gouda
bekend moet zijn geweest, had een nogal juichende toon: 'Oranje Boven! Holland is vrij.'
'De koophandel herleeft, alle partijschap heeft
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opgehouden.' 'Alle aanzienlijken komen in de
regeering.' 'Het volk krijgt een vrolijken dag op
gemeene kosten.' 'De oude tijden komen weerom. Oranje Boven!' Met een tweede Proclamatie werd bekend gemaakt dat er een Voorlopig
Algemeen Bestuur was gevormd ('God helpt die
genen, die zich zelve helpen') en dat zou blijven
tot de komst van de Prins. In de derde Proclamatie werden alle landgenoten, namens de
Prins, ontslagen van hun eed van trouw aan de
keizer der Fransen. De Hollandse ambtenaren
moesten op hun post blijven, zodat er geen
chaos zou ontstaan en zo nodig de taken van de
verdwenen Franse ambtenaren op zich nemen.

Adviezen van generaal Sweerts de Landas
Bij het bezoek van Van Wijn en Hoffman die
nacht aan generaal Sweerts de Landas in Rotterdam hebben zij van hem ook nog enkele adviezen voor Gouda meegekregen. Gouda moest per
expresse aan Den Haag om 150 manschappen
met het benodigde kruit vragen. Verder zou
Gouda iemand naar Utrecht moeten zenden om
te zien of daar al geallieerde troepen waren
aangekomen. Ook vond hij regelmatige contacten van Gouda met hem en met Utrecht belangrijk. Het stadsbestuur van Gouda was het niet
helemaal eens met de generaal. Die extra troepen waren niet nodig, want het was in de stad
toch in de beste orde? (De komende nacht nog
kwamen ze tot een radicaal andere mening!)
Over de andere adviezen werd in de aantekeningen niets gezegd. Van der Hoeve zou echter
binnenkort naar Rotterdam gaan om met de
generaal over het een en ander te spreken. Het
stadsbestuur deed de generaal nog de suggestie
om de straatwegen naar Utrecht te beveiligen,
zodat de verbindingen in stand zouden blijven.

Misbruik van de situatie
Het blijkt toch dat er enige tijd verwarring in de
stad is geweest. Een aantal mensen had gepoogd
daarvan misbruik te maken. Er waren slachters
die 'beesten en varkens' hadden geslacht zonder
de stedelijke belasting betaald te hebben. Verscheidene turfkopers hadden voorraad ingeslagen ook zonder daarover belasting betaald te
hebben. Vanzelfsprekend werd dit niet geaccepteerd.
dinsdag 23 november 1813,

s avonds 7 uur

Deserteurs
Die dag waren er 50 à 60 deserteurs de stad
binnengekomen, afkomstig van verschillende
plaatsen. Vrijwel zeker waren dit Pruisen uit het
Franse leger. Zij wilden in dienst van het nieu-
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we Hollandse leger. Dat Hollandse leger bestond in het begin voor een groot deel uit gedeserteerde Pruisen. Er werd ten spoedigste een
kamer in de kazerne (de St. Joris-doelen) klaargemaakt. Ze zijn de volgende dag weer verder
gegaan, waarschijnlijk naar Den Haag, waar
Van Limburg Stirum bezig was met de opbouw
van het leger.
Contacten
De heer J. Smaasen was met een brief van het
stadsbestuur naar Oudewater en Schoonhoven
geweest om daar contacten te leggen. Mr. Ligtvoet van Leeuwen was met hetzelfde doel naar
Bodegraven geweest en had daar afspraken
gemaakt met ene heer Jongbloed. Hij had daar
generaal De Jonge ontmoet die daar - niet toevallig38 - was.
Omdat de Franse troepen nog steeds dichtbij
waren (in Utrecht en in Gorkum) en dus het gevaar bestond dat de Fransen de kant van Gouda
op zouden komen, was het belangrijk dat het
stadsbestuur tijdige informatie daarover zou
krijgen, zodat het maatregelen kon nemen. Die
avond kreeg men al informatie uit Schoonhoven. De heer Koetsveld van Ankeveen had een
bode gezonden met een brief die alle inlichtingen gaf die in Schoonhoven over Utrecht, Gorkum en Dordrecht bekend waren. De bode
vertrok die nacht om 2 uur nog met een bedankbrief voor de heer Koetsveld van Ankeveen.

dinsdag 23 november 1813, '.s nachts halfeen
Expresse-brief uit Alphen
Het stadsbestuur was door mr. Ligtvoet van
Leeuwen op dit middernachtelijke uur opgeroepen voor een expresse-brief van kolonel De
Bruin uit Alphen a/d Rijn met een voor Gouda
alarmerende inhoud. De kolonel, commandant
van de Nationale Garde in Leiden en opvolger
van de al genoemde generaal Sandick, schreef
in deze brief, dat hij bevreesd was dat de Franse
troepen in Utrecht zich in de richting van Gouda
zouden terug trekken. Hij adviseerde direct met
spoed aan generaal Sweerts de Landas om soldaten te vragen voor de bescherming van de
stad. De brief van de kolonel bracht de schrik er
in en het stadsbestuur zond direct een bode (te
paard, zoals toen gebruikelijk) naar de generaal
in Rotterdam met het dringend verzoek om
minstens 150 soldaten.

woensdag 24 november 1813
Woerden
De volgende dag kwam er weer een brief binnen
met een alarmerende inhoud. Die was nu afkomstig van Jongbloed in Bodegraven. Hij
schreef dat de Hollanders Woerden hadden
veroverd en met de Fransen slaags waren geraakt. Zij waren terug geslagen. De Hollanders
liepen als hazen, schreef hij.
Het antwoord van Generaal Sweerts de Landas
op de brandbrief van die nacht was eveneens
binnengekomen, ook met slecht nieuws. De
generaal kon de gevraagde .150 manschappen
onmogelijk zenden; hij had al 850 man naar
Dordrecht gezonden en meer kon hij niet missen.
Hoewel uit de brief van Jongbloed niet blijkt
hoe dramatisch het in Woerden was afgelopen,
veroorzaakte die toch weer grote schrik in ·
Gouda. Per kerende post werd generaal _Sweerts
de Landas weer gevraagd om militaire bescherming. Om de ernst van de situatie duidelijk te
maken, was een verkorte weergave van de brief
van Jongbloed aan de expresse-brief bijgevoegd.
De stad Woerden, waar op 17 november de
oranjevlag uit de toren was gestoken, werd op
19 november weer door de Fransen bezet. Omdat Leiden zich daardoor bedreigd voelde, had
Den Haag generaal De Jonge met een nranjelegertje naar Woerden gezonden om de stad op
te eisen. De verovering verliep vlot, want de 25
overgebleven Franse soldaten gingen op de
vlucht. De volgende dag echter kwamen de
Fransen terug met 1600 man en toen liep het
fout, ook omdat men in de stad daartegen geen
voorzorgen had genomen. De stad werd heroverd. De Fransen hielden in Woerden verschrikkelijk huis: 21 gesneuvelden, 26 burgers
vermoord, vele gewonden, plundering en
brandstichting. Generaal De Jonge moest zijn
leven redden door de vlucht. Kolonel De Bruin
was voorzichtiger geweest, want hij was met
zijn Leidse Nationale Garde niet verder gegaan
dan tot Alphen a/d Rijn. 39
Overal in de omgeving voelde men zich nu bedreigd, niet alleen in Gouda. De waarnemend
bestuurder van Haastrecht, S. Bisdom van Vliet,
schreef bij voorbeeld een brief aan het stadsbestuur van Gouda met het dringende verzoek een
paar manschappen aan hem af te staan om zijn
gemeente te beschermen. Gouda kon ze niet
leveren. Hij moest zich zo spoedig mogelijk
daarvoor wenden tot generaal Sweerts de Landas in Rotterdam, werd hem geadviseerd.
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Dordrecht
De generaal kon dus geen soldaten naar Gouda
zenden, omdat hij ze dringend nodig had voor
Dordrecht. Dit feit en de gebeurtenissen in
Woerden, maken duidelijk, hoe gevaarlijk de situatie in Holland nog was door de aanwezigheid
in Utrecht en Gorkum van Franse troepen.
Vanuit Gorkum had op 20 november de gevluchte prefect De Stassart naar Dordrecht een
dreigbrief gezonden en voor een waarde van
honderdduizend gulden (en later nog meer) aan
voedsel geëist op straffe van een militaire actie.
Dat laatste gebeurde op 22 november. Na een
kort bombardement gaf Dordrecht, die nauwelijks een verdediging had, zich over. Na 24 uur
trokken de Fransen weer weg, met buit. Op 24
november kwamen ze echter weer terug. Nu
werden zij, door de vrijwilligers van generaal
Sweerts de Landas uit Rotterdam, gelukkig
verjaagd. Hetzelfde gebeurde ook op 30 november, nu voor de laatste maal. 40

Nachtwacht
Die dag (24 november) kwam bij het stadsbestuur van Gouda ook het Rapport van sergeant
M.H. Weldijk van de nachtwacht der Rustbewaarders (= Vrijwillige Gewapende Burgerwacht) ter sprake. Het is interessant ftenoeg om
hiervan een gedeelte over te nemen.
'Differerende patrouilles hebben gestadig rapporten gebracht van eene zekere afstand, waarschijnlijk Bergambacht of op eenig ander Dorp
in de Crimpenerwaard, een sterk klokgelui te
hebben gehoord, en wel van ·gisteren middag
vier tot heden morgen zeven uurerr, en tevens op
eene nog verdere afstand te hebben horen schieten.' 'De Schipper van het Bodegraafsche
schuitje gaf bericht aan den Heer Van der Hoeven (die zich daarheen zelf met eenige manschappen begeven had) als dat er in Utrecht
7000 Fransen waren met 16 stukken geschut, en
dat er burgers van Leiden, Haarlem etcetera met
even zo veel geschut heden op Utrecht zouden
aanrukken, en dat er van de kant van de Vecht
600 man op diezelfde stad marscheerden, verders, er waren geene passagiers.' Blijkbaar
gonsde het toen, evenals in de Tweede Wereldoorlog, van de (dikwijls onjuiste) geruchten. De
klacht van de sergeant dat de lantaarn aan het
stadhuis al om een uur uit was, werd meteen
verholpen. De lantaarnvulders kregen de opdracht er voor te zorgen dat de lantaarn tot 5 uur
in de ochtend bleef branden.
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woensdag 24 november 1813,

s middags 5 uur

Gouda niet te verdedigen
Het was dus denkbaar dat de Franse troepen uit
Utrecht zich inderdaad in de richting van Gouda
zouden terugtrekken. Wat moest Gouda doen als
zij voor de poorten verschenen? Commandant
Van der Hoeve van de Vrijwillige Gewapende
Burgerwacht had daar een duidelijke mening
over: de stad was tegen de Fransen niet te verdedigen. Als zij zouden komen, moest men ze
zonder meer binnen laten. Zijn Vrijwillige Gewapende Burgers konden niet meer doen dan
baldadigheid in de stad voorkomen en volk dat
van buiten kwam tegen houden.
De heer Van Tiel, die de nacht tevoren met de
expressebrief naar Rotterdam was geweest, vertelde het stadsbestuur nog, dat de generaal hem
mondeling had beloofd dat hij dadelijk 50 geweren naar Gouda zou afzenden. De heer
Hoffman, die diezelfde dag ook als ijlboodschapper naar Rotterdam was geweest, meldde
dat de 50 geweren en een vaatje kruit inmiddels
aangekomen waren.
donderdag 25 november 1813

Scheepvaart naar vijandig gebied?
Commandant Van der Hoeve meldde het stadsbestuur dat hij een schip had aangehouden dat
onderweg was van Amsterdam naar Antwerpen.
Hij was van mening dat er geen schepen op weg
naar vijandelijk gebied mochten worden doorgelaten. Op een vraag hierover aan het Algemeen
Bestuur in Den Haag kreeg me~ na enkele da-
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gen als antwoord dat de commandant inderdaad
juist gehandeld had.
vrijdag 26 november 1813

Bruggen in de 's-Gravenweg weggehaald
Ook in het hoofdkwartier in Rotterdam was men
bevreesd voor een Franse dreiging uit de richting van Utrecht. Bij het stadsbestuur kwam het
bericht binnen, dat door het hoofdkwartier besloten was alle bruggen in de 's-Gravenweg af
te breken. Deze weg, in de buurt van Nieuwerkerk, was een onderdeel van de straatweg tussen
Gouda en Rotterdam. Ook zouden de ponten bij
Capelle en Gouderak weggenomen worden.
Men stelde voor de Haastrechtse Brug, even
buiten Gouda, ook af te breken, om zo de verbinding met Oudewater en Woerden af te snijden. Of dit inderdaad is gebeurd, is niet bekend.
Waarschijnlijk niet. Van der Hoeve is deze dag
naar Rotterdam gereisd, zoals al eerder was
afgesproken. Hij zal er beslist over gesproken
hebben.
Machtsmisbruik
Het stadsbestuur is zeer ontstemd over het gedrag van enige Vrijwillige Gewapende Burgers.
Die hadden op eigen gezag goederen opgehaald
en zelfs hadden zij enige mensen gearresteerd.
Het stadsbestuur accepteerde vanzelfsprekend
dit machtsmisbruik niet. Van der Hoeve krijgt
de opdracht dit voortaan te voorkomen.
zaterdag 27 november 1813

daardoor de onbetaalde rekeningen al een bedrag van f 14.460.42 Het stadsbestuur steunde
het weeshuis al van ouds met grote subsidies. 43
Tijdens de vergadering van deze dag verschenen
twee regenten van het weeshuis voor het stadsbestuur. Zij hadden van het college van regenten
opdracht om de nood van het godshuis (=weeshuis) en de algemene armen van de stad onder
het oog van de stadsbestuurders te brengen. Zij
verzochten dringend om de volgende dinsdag
een subsidie te mogen ontvangen. Het stadsbestuur had nog niet zo lang geleden al getoond
open te staan voor de nood van de godshuizen
en de algemene armen. Op 21 november had het
al verklaard dat ook om die reden de stedelijke
belasting ingevorderd moest worden. Het bestuur beloofde nog niets, maar zou de komende
maandag er over praten en een beslissing nemen. Hoe die beslissing is uitgevallen, werd ook.
later niet vermeld. Zeker is dat de regenten in
hun werk voor de armen niet in de steek zijn
gelaten.

Werving van soldaten
Van admiraal Kikkert in Rotterdam was een
order ontvangen dat gepubliceerd moest worden
dat iedereen uitgenodigd werd om dienst te
nemen; voor de marine kon dat in Rotterdam,
voor het leger in Den Haag. Het stadsbestuur
was het hiermee helemaal niet eens. Het gaf
geen pas, vond het, dat men onder de huidige
(gevaarvolle) omstandigheden in Gouda met
trommelslag of publicaties soldaten wilde werven. Dit werd aan Van der Hoeve, de commandant van de Vrijwillige Burgerwacht, medegedeeld. Niettemin werd het bevel van de admiraal
toch gepubliceerd.

Regenten van het weeshuis in de zorgen
De armoede in Gouda was groot. Al ver voor
1795 was de bedrijvigheid in Gouda sterk terug
gelopen. De maatregelen van de Fransen, zoals
het ingevoerde continentale stelsel in de strijd
tegen Engeland, hadden de economische toestand nog meer verslechterd. De scheepvaart
verminderde en daardoor verloor Gouda ook
een belangrijk deel van haar inkomsten. Onder
de bevolking heerste grote werkeloosheid. En
werkeloosheid betekende geen inkomsten en
dus schrijnende armoede en leven van de bedeling. De algemene armen, dus degenen die geen
bijstand ontvingen van de kerkelijke diaconieën,
waren daarvoor afhankelijk van de regenten van
het weeshuis. Die regenten waren in grote problemen. Hun inkomsten waren sterk verminderd, onder andere door de 'tiërcering', waardoor de rente op staatsschulden met een derde
werd verminderd. Dat kostte het weeshuis al
f 3330 per jaar. Aan het eind van 1810 beliepen

zaterdag 27 november 1813, '.s avonds 6 uur

Het tuchthuis ook in zorgen
De maire, mr. Ligtvoet van Leeuwen, was blijkbaar ook regent van het Tuchthuis. Dat lag aan
de Groeneweg en was geen instelling van de
stad meer. De problemen waren zo groot geworden dat hij nu het stadsbestuur kwam vragen om
een voorschot van f 500. Door het uitblijven
van de achterstallige betalingen weigerde de
vaste leverancier van het tuchthuis al sedert 2
januari 1813 nog langer brood en soep te leveren. Om in de nood tè ·voorzien had de administrateur daarna de aankopen zelf gedaan. Nu
was het zover dat de bakker en de aardappelverkoper weigerden nog langer te leveren als er
voor de avond niet was betaald.
Het stadsbestuur had alle begrip voor de problemen van het tuchthuis, maar de stadskas liet
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niet toe, om ook maar enige penningen voor te
schieten. Het adviseerde de administrateur om
de problemen direct aan het Algemeen Bestuur
in Den Haag voor te leggen.
zondag 28 november 1813

Hollandse en Pruisische soldaten
's Avonds om half acht was een officier met 66
Hollandse en Pruisische soldaten de stad binnengekomen, met 2 stukken geschut. Zij kwamen uit Rotterdam en vertrokken de volgende
dag weer. Waarheen zij gingen, werd niet vermeld. De Pruisen, en misschien ook wel de
Hollanders, waren gedeserteerde soldaten uit het
Franse leger. Ze behoorden zeker niet tot het
geallieerde leger. Pruisische soldaten van dat
leger arriveerden pas op 2 december in Gouda.
maandag 29 november 1813

Soldij
Namens de officier kwam Van der Hoeve de
volgende ochtend het stadsbestuur vragen om
uit de stadskas de soldij van de Pruisische en
Hollandse soldaten te betalen. Het bestuur voelde er blijkbaar niet veel voor. Kreeg men dat
ooit terug? Het zou aan het Algemeen Bestuur
in Den Haag vragen hoe het in deze soort zaken
moest handelen. Niettemin gaf het bestuur een
bedrag van f 89 voor de officier.
dinsdag 30 november 1813

Een dag vol spanning
Voor Gouda moet dit een dag vol spanning geweest zijn, hoewel in de aantekeningen daarover
niets is vermeld. Het dreigende gevaar kwam eigenlijk via Schoonhoven uit Gorkum. Deze stad
was een bolwerk op de straatweg van Holland
(Amsterdam) naar Frankrijk. De stad werd nog
geregeld versterkt, bijvoorbeeld door de op 27
november uit Utrecht vertrokken Franse troepen.
De dreiging voor Schoonhoven, en daardoor
ook voor Gouda ·begon pas goed, toen er deze
dag 300 Fransen uit Gorkum de Lek over kwamen. Tijdens de onderhandelingen van de commandant met het stadsbestuur van Schoonhoven, werd een gedeelte van de troep op verkenning gezonden langs de Vlist, dus richting
Haastrecht (en Gouda!). Volgens het verhaal
kwam halverwege de Vlist plotseling een boer
aanlopen, met gescheurde kleren, luid roepend:
'De kozakken! De kozakken!' Vol schrik keer-
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den de Fransen om en verdwenen met spoed
naar Schoonhoven. De commandant daar besloot toen meteen terug te gaan naar de andere
kant van de Lek. Zij namen daarbij wel de veerboot en alle andere beschikbare boten mee. Die
avond kwamen toevallig 30 kozakken uit
Utrecht in Schoonhoven binnen. Daarmee was
het gevaar verder geweken.
De komst van de Fransen in Schoonhoven was
ook in Gouda bekend geworden, evenals de
verkenningstocht langs de Vlist. Van der Hoeve
liet ogenblikkelijk de Nationale Garde opkomen
en zette een aantal wachtposten uit in de richting van Haastrecht. Een ijlbode werd direct
naar Den Haag gezonden met het dringende
verzoek om militaire hulp. 44
Na het verdwijnen van de Fransen uit
Schoonhoven verdween vanzelfsprekend ook de
spanning in Gouda. Of er die avond ook in
Gouda nog kozakken zijn binnen gekomen,
zoals in Schoonhoven, is niet bekend. Het is
goed mogelijk, want diezelfde dag nog worden
aan de besturen van een aantal dichtbij liggende
gemeenten de opdracht gegeven om paarden
voor militair transport te leveren. Na deze dag is
Gouda, evenmin als Schoonhoven, niet echt
meer door de Fransen bedreigd.
woensdag 1 december 1813

Detachement cavalleristen
Deze dag kwam een detachement cavalleristen
uit Den Haag de stad binnen. Zij waren in opdracht van Zijne Majesteit de Prins naar Gouda
gekomen. (Hij was pas op 30 november in
Scheveningen aan land gegaan!) Het bleek de
militaire hulp te zijn, waarom de vorige dag met
een ijlbode was gevraagd. Gelukkig waren ze nu
niet meer nodig. Na enige verversingen konden
zij weer vertrekken.
Landelijke inzameling
Zoals uit de gebeurtenissen van de vorige dag
blijkt, waren de Franse troepen nog steeds een
gevaar. Zij waren nog altijd dichtbij. Een goede
krijgsmacht was daarom dringend nodig. Een
van de eerste taken van de Provisionele Regering in Den Haag (en ook van de Prins na zijn
aankomst) was dan ook de vorming van een
leger. Vooral Van Limburg Stirum hield zich
daarmee bezig. De komst van een detachement
cavallerie deze dag was al een bewijs dat men
niet helemaal machteloos was.
In Rotterdam was admiraal Kikkert bezig met
de opbouw van de marine, zoals op 26 november al bleek. Voor de opbouw van een krijgsmacht was echter veel geld nodig. En geld was

TIDINGE VAN DIE GOUDE

er bijna niet. Om daarin te voorzien schreef de
regering namens de (nog niet aanwezige) Prins
een collecte uit. Met een Proclamatie wekte zij
ook de ingezetenen van Gouda op om 'hulp en
bijstand' te verlenen door "s Lands kas te stijven ten behoeve van onze Zee- en Landmacht.'
Door het stadsbestuur van Gouda werd direct
gereageerd door een commissie te benoemen die
deze inzameling moest regelen. Die commissie
bestond uit de heren P.J. Poot, mr. A. van de
Kerckhoven en P.F. van Kuffelen van Hogeveen. Zij hielden in de regentenkamer van het
St. Catharina-gasthuis zitting om de burgers van
Gouda gelegenheid te geven hun gaven in de
offerkist te doen. Op 18 december was op deze
manier nog maar f 313.13.4 binnengekomen.
Het stadsbestuur vond blijkbaar dit resultaat te
weinig, want het besloot om op maandag 20
december tot een open-schaal-collecte langs de
huizen. Dat bracht meer op, ·w ant op 23 december bleek een bedrag van ruim f 2300 opgehaald te zijn. Dat was een bescheiden bedrag
vergeleken met de totale landelijke opbrengst
die ongeveer 13 ton bedroeg. Gouda was dan
ook een zeer arme stad.
Gemeenteontvanger
De ontvanger van de stedelijke belasting, J.A.
van der Burch, had voor zijn taak geen nieuwe
instructies. Volgens de oude instructies moest
hij een schriftelijke opgave van de ontvangsten
zenden naar de Minister der Keizerlijke Schatkist te Parijs, een naar de Directeur der Centrale
kas in Holland en een was bestemd voor de
maire. Dat was nu niet helemaal van toepassing
meer. Op zijn vraag hoe hij dat in het vervolg
moest regelen, werd hem geadviseerd daarover
met de ontvangers van andere steden overleg te
plegen. Het stadsbestuur zelf wilde in ieder
geval ook een opgave van de ontvangsten krijgen.
donderdag 2 december 1813
Willem I Souverein Vorst
Dit was een belangrijke dag, al was dat in
Gouda niet te bemerken: in Amsterdam aanvaardde Willem Frederik, Prins van OranjeNassau, de souvereiniteit over het vrije Nederland 'onder waarborg eener wijze constitutie',
die de vrijheid zou waarborgen, zoals hij in een
Proclamatie verklaarde.
Doortrekkende troepen en requisities
's Middags om 4 uur kwamen binnen: 160 man
cavallerie en 120 man infanterie Pruisische
troepen. Ze werden bij burgers ingekwartierd.

Dit was het begin van een bijna dagelijkse doortocht van troepen. Het gevolg was dat het stadsbestuur van Gouda in allerlei behoeften van de
troepen moest voorzien. Ze hadden nodig: paarden, wagens, haver, hooi en stro. Om daar voor
te kunnen zorgen schreef het brieven aan de besturen van dichtbij liggende gemeenten en requireerde (vorderde) alles wat er nodig was en
waarvoor de stad zelf niet kon zorgen.
Een enkele keer leverde dat problemen op, zoals
blijkt uit de brief van de provisioneel bestuurder
'der Steede en Lande van Haastrecht', S. Bisdom van Vliet. Hij schreef daarin, dat hij al
schriftelijk en mondeling had uiteengezet, dat
hij de door het bestuur van Gouda gerequireerde
paarden niet kon leveren, omdat doortrekkende
troepen regelmatig al paarden hadden gevorderd. Hij was vooral verontwaardigd dat het
Goudse stadsbestuur gedreigd had de paarden .
met militaire middelen te komen halen. Het lijkt
er op, schrijft hij, 'dat in plaats van vrijheid wij
aan de slaafsche banden der steden op dit oogenblik gekluisterd worden'. Dat kon de intentie
van Zijne Hoogheid niet zijn, meende hij. Hij
leverde de paarden dus niet.
vrijdag 3 december 1813.
Kozakken en leveringen
.
Binnengekomen zijn: 500 à 600 kozakken. Ook
zij werden bij de burgers ingekwartierd. De
aangeschreven gemeenten zorgden voor de
leveringen: Zevenhuizen 30 mud haver 'ten
dienste van onze bondgenoten met welks aankomst binnen uwe muren wij Ued. hartelijk
gelukwensen'. Zuid-Waddinxveen 15 mud
haver. Noord-Waddinxveen een niet genoemd
aantal wagens. Boskoop kon de gevraagde
wagens met twee paarden niet leveren. Er waren
nog maar twee dergelijke wagens in de gemeente aanwezig en die waren onmisbaar. Losse
paarden waren nog wel te leveren. Zoetermeer
liet l 00 mud haver en 2000 bossen stro leveren.
zaterdag 4 december 1813
Kozakken
's Avonds kwamen 500 kozakken binnen. Zij
bivakkeerden op de Markt. Een ooggetuige in
Amsterdam gaf een verslag van wat hij zag.~ 5 Er
is geen reden om aan te nemen dat de kozakken
in Gouda anders waren: 'In welke k]eeding zy
hun woestenyen hadden verlaten durf ik niet
beslissen, doch zeker is, dat zy op hun tocht van
daar naar Amsterdam nogal wat aan hun opschik hadden toe- en afgedaan. De een droeg
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• Keizer Napoleon Bonaparte hield op 29 oktober 1811 Gouda voor gezien!
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een Chineesche muts, een overjas met kragen
die misschien aan dezen of genen Pruisische
Overste had behoord; een ander was in een
buitgemaakte huzaren-monstering uitgedoscht,
waarover een witte makmantel golfde; een
derde had een Poolschen jas en een grenadiersmuts op het hoofd; sommigen waren met sabels,
. anderen met degens of dolken gewapend doch
allen met pistolen en ellenlange speren. Zulke
vervaarlijke krijgers die bovendien smeerkaarsen met klare boter aten, had men te Amsterdam
nooit gezien.'
Vàn Haastrecht was een brief binnengekomen
met de mededeling dat er dadelijk vier paarden
waren afgezonden.

zondag 5 december 1813

Nog meer doortrekkende troepen
Deze dag arriveerde een regiment van ongeveer
1330 Russische soldaten in Gouda en bovendien
een corps kozakken van ongeveer 1000 manschappen. Zij werden bij de burgers ingekwartierd. Ook voor deze troepen werden weer omliggende gemeenten aangeschreven voor de
leverantie van hooi, haver, stro en wagens.

maandag 6 december 1813

Burgerwacht en verjaardag Willem VII
Er was een brief binnengekomen van kolonel
B.F. van Bouckenrode die belast was met de
organisatie van de burgerwacht. Hij wilde een
opgave van de ingezetenen van Gouda die geschikt waren voor dienst bij de burgerwacht.
Men zou langs de huizen gaan om iedereen op
te schrijven. Een paar dagen later was de lijst
klaar. Er blijken 3128 personen op voor te komen. Daaruit werden 3 compagnieën gevormd
met 12 officieren.
Op voorstel van Van der Hoeve werd de verjaardag van Z.D.H.H. Willem VII (dus de latere
Koning Willem Il) met 'enige publieke tekenen
van blijdschap' gevierd. Hoe dat feit gevierd is,
werd niet vermeld. Misschien waren er vlaggen
op de toren van de St. Jan en carillonspel.

dinsdag 7 december 1813

Wervingsofficier
Zoals vermeld zag ook Willem I het als een van
zijn eerste taken een leger te vormen. Dat was
niet alleen belangrijk voor de veiligheid maar
ook voor de zelfstandigheid van het land. De
aantekeningen melden dat er in Gouda de wervingsofficier kolonel J.E. Phaff was aangekomen. Het stadsbestuur ging met zijn komst
accoord en zorgde er voor dat hij ingekwartierd

werd. Gepubliceerd werd, dat iedereen die lust
had om zijn Vaderland en Oranje te dienen zich
dadelijk kon vervoegen aan het bureau van de
kolonel, dat gevestigd was in het huis de 'Admiraal Tromp', de woning van Catharina Goud,
Vogelenzang, letter E, Nl14, te Gouda. Hij zou
dadelijk aangenomen worden en zijn handgeld
bekomen.

woensdag 8 december 1813

Prins Narischkin
Een officier meldde het stadsbestuur de komst
in Gouda van Prins Narischkin, de commandant
van de gezamenlijke kozakken in Nederland.
Nog diezelfde dag kwam er een brief binnen
van de adjudant van Prins Narischkin. Daarin
verzocht hij het stadsbestuur de volgende dag
om één uur gereed te houden: '2 verdekte (over- .
dekte) wagens, waarvan een met vier, de andere
met twee paarden bespant. Een Boerewagen met
4 paarden bespant tot het transporteren der
Krijgskas van Gouda naar Utrecht. Het hoofdkwartier (van de generaal) zal tegen een à twee
46
uuren in Gouda zijn. '
.

Bezoek van Willem I aan Gouda en Rotterdam
Tijdens de vergadering van deze dag verschenen
ook de heren Van Alphen en Poot. Er waren
blijkbaar geruchten dat Z.H. de stad Gouda met
een bezoek zou vereren. Beide heren vroegen
aan het stadsbestuur toestemming om met een
groot aantal ingezetenen hun opwachting bij de
Vorst te mogen maken. Zij zouden zorgen voor
een lijst met namen.
Van de Commissaris-generaal van het Departement van de Monden van de Maas (= ZuidHolland) was een brief ontvangen met de mededeling dat op 9 december 1813 de Prins voornemens was zijn plechtige intrede in de stad Rotterdam te doen om van de ingezetenen daar de
hulde als souverein Vorst van Nederland in
ontvangst te nemen. Hij nodigde het stadsbestuur van Gouda uit een commissie af te vaardigen 'om ook den wensch uwer stadgenooten
over te brengen en aan den Vorst het oppergezag van uw stad op te dragen.' In de commissie,
die naar Rotterdam zou gaan, werden benoemd:
mr. J.A. van der Does, mr. F. van Harencarspel
Decker en mr. D.G. van Teylingen.

donderdag 9 december 1813

Willem I in Gouda tot Souverein Vorst geproclameerd
Op deze dag werd officieel door het Provision~el Bestuur van Gouda de Proclamatie gepubli-
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ceerd, dat ook in Gouda zijn Doorluchtige
Hoogheid de Prins van Oranje-Nassau als Souverein Vorst was uitgeroepen. Tegelijkertijd
namen de drie afgevaardigden van de stad
Gouda in Rotterdam deel aan de plechtigheden
bij de intrede van dezelfde Vorst. Zij hebben
ook met hem gesproken. Hij kon voorlopig niet
naar Gouda komen, had hij hun gezegd, want hij
was in Den Haag meer van nut.

Slot
'De oude tijden komen weerom', voorspelde
Van Hogendorp. Voor Gouda werd deze voorspelling voorlopig niet bewaarheid. De stad
bevond zich aan het eind van de Franse tijd in
een die,F, dal van economische malaise en armoede. 7 Het duurde nog vele jaren voor er in
Gouda weer enige welvaart zou terug keren. Het
was daarom jammer dat de vorst geen tijd had
voor een bezoek aan Gouda. Men had bij hem
vooral de belangen van de stad willen 'voordragen'. Misschien had zijn hulp toen al van nut
kunnen zijn. Op 2 december 1813 droeg de
Provisionele Algemene Regering van Van Hogendorp het bestuur van het land over aan (de
latere koning) Willem I.
De Provisionele Regering van Gouda bestuurde
de stad nog tot 22 maart 1815, toen drie burgemeesters en een vroedschap, door Willem I
benoemd, hun taak overnamen. Dat voorlopige
bestuur heeft in een moeilijke en gevaarvolle
tijd belangrijk werk voor Gouda verricht. Daarvoor en voor de persoonlijke moed om die taak
in november 1813 op zich te nemen, verdienen
de bestuurders onze bewondering.
NOTEN
Stadhouder Willem V had uit Oranienstein aan de Lahn
1)
in brieven aan een aantal regenten zijn zege gegeven aan
het weer aanvaarden van ambten tot 'welzijn van het
lieve Vaderland'. H. Algra, Ende dispereert niet, III z.j.,
blz. 91.
G .D. Homan, Nederland in de Napoleontische tijd 17852)
1815, 1978, blz. 166.
3) Dr. H.T. Colenbrander, Inlijving en opstand, 1913.
Streekarchief Hollands Midden (SHM); OA Gouda 4)
lnv. 1.10.01.280.
5) Gemeenteraad, die weinig inspraak had. SHM 1.10.01 .
273.
6)
Burgemeester.
Dat is echter niet zeker, want het kwam wel voor dat
7)
zo'n tekst werd 'voorgesteld' door b.v. de prefect of de
onderprefect.
W. van Maanen, Gouda-Schoonhoven-Nieuwpoort, in:
8)
G.J.W. Koolemans Beynen, Historisch Gedenkboek der
· .Neerlands onafhankelijkheid 1913, V, blz. 331. De
voornaamste gegevens betreffende Gouda hierin werden
verstrekt door de toenmalige archivaris van Gouda, dr.
J. Huges.
9)
Secretaris.
10) Zie noot 2, blz. 156.
Il) Zie noot 8, blz. 231.
12) Zie noot 8, blz. 234.
13) A.Chr. Snel, Hoe de omwenteling van 1813 te Moordrechr tot stand kwam, in: De Navorscher,jg. 1909, blz.
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18)
19)

20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)

27)
28)
29)
30)

31)
32)

33)
34)
35)

36)
37)

38)
39)
40)
41)
42)

43)

44)
45)
46)
47)

391 c. v. De maire van Moordrecht, W. de Timmerman,
moest aan de officier van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Roucrdam, informatie geven over de gebeurtenissen in zijn dorp op 18 en 19 november 1813. Aan zijn
brief heb ik een en ander ontleend.
Ingekomen stukken bij de maire, 2de halfjaar 1813.
SHM Inv.nr.1.10.01.268.
Hij meende, ten onrechte, dat mr. A.H. Metelcrkamp
maire van Gouda was.
Bekendmaking. SHM 1816/1920 inv.nr.1810. Een publicatie, zoals een Notificatie, werd gedrukt met grote
(gotische) letters, en blijkbaar bestemd om op allerlei
plaatsen opgeplakt te worden.
J. de Rek, Van Kabinetten, Koningen en Klompenvolk,
1975, blz. 164.
Zie noot 13, blz. 394.
Verslag bezoek van Napoleon aan Gouda, SHM OA
Gouda, inv.nr.1.10.01.268.
SHM 1816/1920inv.nr.1810.
Wethouder.
Voorloper van de kantonrechter.
Dr. J.J. de Jong, Met goedfatsoen, 1985, blz. 339,375
en 341.
Deze aantekeningen volg ik verder op de voet.
Zie noot 2, blz. 160.
J. Fagel en H. de Perponcher waren op 19 november
18 J 3 uit Scheveningen naar Engeland vertrokken. Kapitein Wauthier was met hetzelfde doel naar Duitsland
gezonden. Men vond hem in Londen.
Vissersvaartuig met roode boeg en platte kiel.
Woerdeo was op 19 november weer door de Fransen bezet!
Marinus Imans, (46 jaar), afkomstig uit Zierikzee, was
medicus en in latere jaren wethouder van Gouda.
Waarschijnlijk de enige militaire troepen die in die tijd
in Gouda aanwezig waren. (Troupes sedentaires troepen, die niet te velde gebruikt worden.)
Johannes Imans (21 jaar) was in 1817 procureur voor de
Rechtbank van eerste aanleg te Rotterdam.
·
Deze brief was waarschijnlijk door de feiten achterhaald.
Generaal Sandick, die ook commandant was van de
·
Leidse Nationale Garde, achtte zich op 18 november uit
zijn functies ontslagen door de activiteiten van het corps
Vrijwillige Gewapende Burgerwacht te Leiden. Hij werd
opgevolgd door (luitenant-)kolonel De Bruin, die we
ook nog tegen zullen komen . De generaal was dus op 21
november niet meer de superieur van kapitein Blanken.
De inrichtingen van liefdadigheid, zoals het Weeshuis
en het Gasthuis.
Het 'officiers- of schoutekamertje' is het eerste
kamertjes, rechts aan het 'voorplein' in het stadhuis.
De ' Vierschaar' is de tweede kamer, rechts aan het
'voorplein' in het stadhuis. Daar werd vóór 1795 door
Schout en Schepenen recht gesproken.
Z.i e noot 30.
Admiraal C.H. Ver Huell was vanwege zijn eed aan
Napoleon niet bereid de Nederlandse vloot aan Willem 1
over te dragen.
Hij was commandant van het Oranjelegertje dat die dag
Woerden zou veroveren. Zie 24 november.
Colenbrander, Inlijving en opstand. blz. 306.
Ibidem.
Zie noot 4.
Mr. J.E.J. Geselschap, Het Verenigd Wees· en Aalmoezeniers/ruis te Gouda 1495-1972, in: Gouda zeven eeuwen stad, 1972, blz, 258.
Ibidem, blz. 268, en Dr. J .J. de Jong, Met goed fatsoen,
blz. 31.
... :
GJ.W. Koolemans Beynen, Gedenkboek, blz. 337-339.
J. de Rek, Va11 Koningen, Kabinetten en Klompenvolk,
blz. 168.
Zie noot 14.
Aan het eind van de Franse tijd had de stad Gouda de
voor die tijd en voor zo'n kleine stad reusachtige schuld
van ongeveer vier ton. Mr. L. van Toulon in: 'Autobiografie' 1838.
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FRAGMENTEN UIT DE GESCHIEDENIS
VAN DE CHRISTELIJK-HISTORISCHE
KIESVERENIGING 'GEZAG EN VRIJHEID'
TE GOUDA.
J. Smink

I. INLEIDING
De aanleiding voor het schrijven over dit onderwerp is de toevallige ontdekking van het, met de
hand geschreven, notulenboek van de christelijk-historische kiesvereniging in Gouda. Hierin
is verslag uitgebracht van de vergaderingen die
gehouden werden tussen 4 juni 1945 en 20
november 1968. Het notulenboek kwam te
voorschijn na het overlijden van J.W. Bikker,
die in 1958 bestuurslid en begin 1966 secretaris
werd. In een viertal artikelen zal worden geprobeerd dit notulenboek zoveel mogelijk zijn
eigen verhaal, over het reilen en zeilen van deze
kiesvereniging, te laten vertellen. Af en toe zal
ook aandacht worden gevraagd voor de landelijke kaders, waarbinnen de Goudse politiek haar
plaats had, in een tijd toen het op politiek en
maatschappelijk terrein veel anders was dan nu.
De geestelijke en organisatorische ontzuiling,
die vrij geleidelijk in de jaren vijftig begon en
zichtbare gevolgen kreeg in de jaren zestig en
daarna, lieten ook in onze stad hun sporen na.
Naast verandering valt er ook continuïteit waar
te nemen. Zo werd het gedachtengoed en het
kader van de CHU ingebracht in het CDA. Ook
zijn er nog steeds vrijwilligers, die, gedreven
door hun belangstelling voor de politiek of
vanuit een gevoel van verantwoordelijkheid
voor de samenleving, daaraan tijd, energie en
geld willen besteden. Misschien was vroeger
zo'n keuze, om zich dienstbaar te maken voor
kerk, staat of maatschappij, in protestants-christelijke en andere kringen wat vanzelfsprekender
dan tegenwoordig, maar het gebeurt nog steeds.
Herkenbaar voor velen is ook het destijds bij de
Goudse CHU-ers aanwezige streven om anderen, met name de jeugd, meer bij de politiek te
betrekken. Kortom, het notulenboek geeft, hoe
fragmentarisch ook, een stukje 'petite histoire'
dat waard is om er aandacht aan te schenken.
11.DECHU
De Christelijk-Historische Unie (CHU) werd
opgericht in 1908. Het was niet, zoals ten on-

rechte vaak wordt gedacht, een afsplitsing van
de eerder opgerichte Antirevolutionaire Partij
(ARP). De CHU ontstond door het samengaan,
in twee etappes, van de Vrije-Antirevolutionaire
Partij, de Christelijk-Historische Kiezersbond
en de Bond van Kiesverenigingen op Christelijk-Historische grondslag in de provincie Friesland. Bij haar oprichting had de Unie negen
vertegenwoordigers in de Tweede Kamer, in.
1909 werd dit aantal uitgebreid tot twaalf, op
een totaal van 100 kamerleden. Er werd toen
nog gekozen volgens het districtenstelsel en niet
volgens het tegenwoordige stelsel van evenredige vertegenwoordiging. In 1918 gebeurde dit
laatste wel en de CHU viel eerst terug naar
zeven zetels, maar groeide in 1922, vermoedelijk door de invoering van het actief vrouwenkiesrecht, door naar elf zetels. Bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten in 1923 behaalde
de CHU, met 12,4%, het hoogste percentage
stemmen uit haar geschiedenis. Bij de laatste
kamerverkiezingen voor de Tweede Wereldoorlog, die van 1937, behaalde de CHU acht zetels. Waarschijnlijk werd de teruggang van twee
zetels mede veroorzaakt door het Colijneffect,
waardoor de ARP toen vier zetels won.
Bij de CHU lag het accent, bij de interne organisatie, minder op landelijk, dan op regionaal
niveau. In het eerste artikel van de Statuten
stond dat de Christelijk-Historische Unie werd
gevormd door de plaatselijke en gemeentelijke
kiesverenigingen, die tot grondslag van samenwerking aanvaardden het Program van Beginselen. Eén van die vele kiesverenigingen was die
in Gouda, opgericht op 30 mei 1913 met de
naam 'Christelijk-Historische Kiesvereeniging
Gezag en Vrijheid'.

m. ARCHIVALIA
Op de eerste bladzijde van het notulenboek van
de Goudse kiesvereniging staat, in niet vlekkeloos Nederlands: 'In juni 1940 werden in beslag
genomen door de recherce op last van de Duitsche bezetting, alle bescheiden van de vereeniging w.o. notulen, ledenlijst, en verdere bezittingen, ten huize van de penningmeester ook de
finatien. Wij danken God dat hij ons van deze
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bezetting bevrijd heeft'. Volgens de CRU-secretaris gebeurde een en ander in juni 1940. Het
komt mij voor dat dit onjuist is. L. de Jong 1
vermeldt dat A. Seyss-Inquart op 30 juni 1941
overging tot de opheffing van acht politieke
partijen, waaronder de CHU, maar pas enkele
dagen later dit b~ verordening bekend maakte.
H. van Spanning schrijft in zijn dissertatie, dat
de bezetter op 30 juni 1941 een inval deed in het
bureau van De Nederlander, waar ook de administratie van de CHU was gevestigd. Het landelijk archief van de CHU werd weggehaald en is
nadien verloren gegaan. De Goudse CRU-secretaris heeft zich waarschijnlijk in het jaartal
vergist, toen hij, enkele jaren later, aan een
nieuw notulenboek begon. Als de maand juni
wel juist is vermeld, dan blijkt daaruit dat de
Goudse politie wel erg snel in actie is gekomen.
Toen de Rijkscommissaris voor bezet Nederland de politieke partijen ontbond, werden de
landelijke partijbureaus door de Sicherheitspolizei gesloten. Via een aanschrijving van de procureurs-generaal werden plaatselijk dergelijke
acties door de Nederlandse politie uitgevoerd.
Volgens L. de Jong deed die politie dat in een
groot aantal gevallen bijzonder traag.
Bij de in Gouda in beslag genomen bescheiden
bevond zich niet het langwerpige schrijfboekje
(half staand A-4 formaat), waarin de aanwezigen tijdens de vergaderingen hun handtekening
plaatsten. De presentielijsten van de vergaderingen vanaf 1 november 1928 tot en met 15
maart 1940 en die van de leden- en jaarvergaderingen van 19 februari 1953 tot en met 10 mei
1973 zijn dus bewaard gebleven. Verder staan
er in dit boekje (hierna aan te duiden als presentielijst) twee ledenlijsten.3 Boven de eerste staat
'Ledenlijst 1938'. Of de lijst van 1938 authentiek is, of later is aangevuld, is niet duidelijk.
Vermoedelijk is de presentielijst pas later na de
oorlog weer te voorschijn gekomen, want het
voorlopige bestuur was zich van het bestaan ervan niet bewust. In de ledenvergadering van 8
augustus 1945 las de voorzitter de namen voor
yan degenen aan wie een uitnodiging voor de
vergadering was gestuurd. Hij doet dit 'daar de
ledenlijst in beslag genomen is'. Enkele aanwezigen gaven nog namen op van leden die niet op
zijn lijstje voorkwamen. Hieruit blijkt ook, dat
de organisatie van de kiesvereniging weer van
de grond af moest worden opgebouwd.

IV. BESTUURSPROBLEMEN
1. Het voorzitterschap
Op 4 juni 1945 kwamen, voor het eerst na de
bevrijding, bijeen de heren A. Verboom, L.
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Pitlo, C.A. Verschut, O.C. van Esschoten en
B.A. de Jong. Van J.K. Begeer en L. Albada
was bericht van verhindering ontvangen. In het
verslag van die bijeenkomst staat dat voorzitter
Verboom de vergadering begint 'met een ernstig
gebed'. Na de opening wees hij 'op het geluk
dat wij weer te samen kunnen komen nu God
ons verlost heeft van de tirannie. Zeer zware
tijden hebben wij doorgemaakt maar gelukkig
staat onze Koningin weer aan het hoofd en
kunnen wij weer aan de opbouw beginnen'.
Verboom4 was blijkbaar al voorzitter op 18
november l 937, want vanaf die dag tekende hij
regelmatig als eerste de presentielijst van de bestuursvergaderingen. In het verslag van de bestuursvergadering van 19 maart 1953 wordt
deze veronderstelling ondersteund door de
mededeling, dat hij toen zestien jaar voorzitter
was. Desondanks kreeg hij in de ledenvergadering van dat jaar geen verkiesbare plaats op de
CHU-lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen
in mei van dat jaar. De voorzitter nam dit niet,
schreef een brief waarin hij bedankte als voorzitter en eiste in de extra-bestuursvergadering
van 19 maart de tweede plaats op de kandidatenlijst op. Vijftien dagen eerder was die plaats
door de ledenvergadering toegewezen aan J.
Kaptein. Daarom werd besloten 'de heren Albada en Van Vliet af te vaardigen tot het brengen
van een bezoek aan de heer Kaptein'. Het bestuur boog zich op 1 april opnieuw over 'de
kwestie met de heer Verboom'. J. Kaptein, een
neef van Verboom, bleek zijn tweede plaats op
de lijst te willen afstaan, als de ledenvergadering dit goedkeurde. 'Uit een later gevoerd telefoongesprek tussen de heren Albada en Kaptein
trekken wij de conclusie dat de heer Kaptein
van mening was dat hierop wel geen kans zal
bestaan'. Verboom was niet te vermurwen om
als voorzitter aan te blijven, zelfs niet tot de
raadsverkiezingen. Een maand voor die verkiezingen wist het bestuur nog niet of hij wel bereid was gewoon bestuurslid te blijven.
Het jaarverslag 1953 maakt duidelijk waar het
in feite om ging: 'Onze lijst verschilde wat
samenstelling betrof heel wat met de vorige
verkiezingen. De eerste twee plaatsen werden
ingenomen door personen die een vorige maal
zich niet beschikbaar wilden stellen voor een
eventuele verkiezing terwijl ook de verdere
volgorde geheel afweek. De ledenvergaderingen
voor de samenstelling der èandidatenlijst waren
goed bezocht en blijkbaar voelden de leden er
veel voor een andere wind te laten waaien, wat
tot gevolg had, dat ons zitting hebbend raadslid,
onze voorzitter, de heer A. Verboom, op de
vijfde plaats belandde'. Verboom trad af als
voorzitter en als bestuurslid.
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L. Albada was tijdens deze bestuurscrisis waarnemend voorzitter en in de bestuursvergadering
van 18 juni 1953 werd hij als voorzitter gekozen. Helaas is het hem niet vergund geweest
deze functie lang uit te oefenen. In het begin
van 1954 is sprake van 'verhindering door huiselijke omstandigheden', halverwege het jaar
van 'ziekteverlof' en in het jaarverslag wordt
vermeld dat hij een gevoelig verlies leed en zich
aan het politieke werk onttrok. Nader onderzoek
leerde dat mevrouw Albada toen is overleden.
Andere bestuursleden gaven dat jaar leiding aan
de vergaderingen tot op 27 oktober 1954 J.J.A.
Groeneveld voorzitter werd van de CH-kiesvereniging.
2. Het secretarisschap
De eerste vergadering van na de oorlog vond
plaats 'ten huize van de secr: Oosthaven 29'
schreef secretaris B.A. de Jong in het notulenboek. Uit de presentielijst blijkt dat hij waarschijnlijk tijdens de jaarvergadering van 17
februari 1938 in het bestuur werd gekozen. Uit
het hiervoor geciteerde kan worden opgemaakt
dat hij voor de oorlog al secretaris moet zijn geweest. Dit blijkt vermoedelijk ook uit zijn, op
22 augustus 1945, geuite wens het secretariaat
door een ander te laten waarnemen; 'na eenige
bespreking' wordt dit opgedragen aan G.H. van
Vliet. In het notulenboek komt echter geen verslag van deze secretaris voor. Tijdens de eerstvolgende bestuursvergadering meldde B.A. de
Jong: 'De w.n. secr. doet mededeeling van den
heer v. Vliet, dat deze overgeplaats[t] is naar
Den Haag, dus zijn functie weer moet neerleggen'. Secretaris De Jong bleef op zijn post, tot
hij op 30 april 1947 werd opgevolgd door H.J.
Rabouw. Een enkele keer maakte De Jong nog
wel eens een verslag, zoals tijdens de bestuursvergadering van 1 april 1949. De heer Rabouw
had bedankt als secretaris en als lid. Voorzitter

Verboom was, na ontvangst van de brief waarin
dat werd bericht, bij hem op bezoek geweest
'zonder tot overleg te komen'. De brief werd iri
het bestuur besproken en een ieder was het er
over eens, dat dit 'een minderwaardig schrijven
is en een goed CH-man niet waardig'. Wat er
precies aan de hand was, werd niet uitgelegd.
Uit het verslag van de volgende ledenvergadering, die van 13 juni, blijkt dat er verband is met
een andere, eerder dat jaar gehouden ledenvergadering. Daar vond de kandidaatstelling voor
de gemeenteraadsverkiezingen van juni 1949
plaats. Rabouw kreeg toen, op drie na, het hoogste aantal punten. Als nummer één kwam A.J.
van Vliet uit de bus en als nummer twee A.
Verboom. Na de bekendmaking van de uitslag
besloten Van Vliet en Verboom van plaats te
wisselen. Waarom dit gebeurde staat niet in het
verslag. De aanwezigen op de ledenvergadering
van 13 juni waren van oordeel 'dat de stemming ·
reglementair heeft plaats gehad en men indien
niet accoord met de uitslag daartegen dfrect had
moeten protesteren'. Er was geen wanklank
gehoord, in tegendeel zelfs, alle personen, voor
zover aanwezig, waren accoord gegaan met de
hun toegewezen plaats; de heer Rabouw incluis.
A. van Camp werd waarnemend secretaris.
Of Rabouw echt zijn lidmaatschap heeft opgezegd, is niet te achterhalen, wel dat hij in februari 1952 weer bestuurslid en secretaris werd.
Aftredend en herkiesbaar was toen W. v.d. Pool,
die bij deze jaarvergadering zonder kennisgeving afwezig was. Het bestuur zocht iemand die
secretaris kon zijn en daarom werd Rabouw
door Van Esschoten aanbevolen 'in plaats van
de heer v.d. Pool, van wie 11}.en mocht aannemen
dat hij het toch niet erg zou vinden als hij niet
werd herkozen, aangezien hij wegens zijn betrekking toch weinig voor onze vereniging zou
kunnen doen, aangezien hij vele avonden niet
thuis is'. Aan het handschrift is te zien, dat
Rabouw begonnen is met het weer gebruiken
van de oude presentielijst, nu uitsluitend voor de
leden- en jaarvergaderingen.
3. Het penningmeesterschap
Tijdens de oorlog was de penningmeester, C.
van den Oever, overleden. In de eerste ledenvergadering, op 8 augustus 1945, werd hij herdacht
en omschreven als iemand 'op wie nooit tevergeefs een beroep werd gedaan'. Tijdens die
vergadering werd een. nieuw bestuur gekozen
dat uit zeven personen bestond, te weten A.
Verboom, L. Pitlo, J.K. Begeer, G.H. van Vliet,
B.A. de Jong, O.C. van Esschoten en Jac. Heijmenberg. Begeer, die bekend stond als 'een
uitstekend financier', werd penningmeester.
Voor het eind van het jaar bleek hij 'hiervoor
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geen tijd te hebben' en Jac. Heijmenberg werd
bereid gevonden deze functie op zich te nemen
'voorlopig voor een jaar'. In het verslag van de
bestuursvergadering van 30 april 1947, waarin
de wisseling van het secretarisschap plaats
vond, lezen wij: 'Een poging gedaan door den
penningmeester om ook van zijn baantje ontheven te worden, had geen succes'. De penningmeester hakte tijdens de bestuursvergadering van 27 januari 1949 de knoop door; hij
deed toen de mededeling, dat hij zijn functie
wenste neer te leggen. Tijdens de eerstvolgende
jaarvergadering gaf hij 'gelden, boeken en bescheiden in handen van de secretaris, om deze
later aan de nieuwe penningmeester door te
geven'. De voorzitter vergat hem te bedanken,
waarschijnlijk omdat er, nadat het voorgaande
· gebeurd was, bestuursverkiezingen werden
gehouden. Veertien dagen later, tijdens een
bestuursvergadering, herinnerde de voorzitter
zich zijn verzuim en gaf hij de secretaris opdrachtJac. Heijmenberg schriftelijk te bedanken
'voor het werk voor onze vereniging verricht'.
De nieuwe penningmeester heette F. de Jong.

V. CD-DAGBLAD 'DE NEDERLANDER'
Op de eerste bestuursvergadering van de Goudse kiesvereniging in 1945 kwam een schrijven
van de CHU aan de orde, waarin werd meegedeeld dat het dagelijks bestuur haar werkzaamheden had hervat. De partijorganisatie moest na
de bevrijding vrijwel geheel opnieuw worden
opgebouwd. Het Goudse voorlopige bestuur
besloot aan het hoofdbestuur enige exemplaren
van het dagblad De Nederlander te vragen,
'opdat wij daar eenige voorlichting uit kunnen
vinden'.
Volgens Van Spanning5 had het CH-dagblad De
Nederlander op 15 oktober 1941 haar uitgave
moeten stopzetten, officieel wegens papierschaarste. Tijdens de oorlog ontstond er een
conflict tussen H.W. Tilanus en G.E. van Walsum. De een, Tilanus, was sinds 1939 CHUvoorzitter en de ander, Van Walsum, was sinds
1933 lid van de commissie van hoofdredaktie
van De Nederlander en sinds 1939 secretaris
van de CHU. Van Walsum speelde een actieve
rol in de Nederlandse Volksbeweging (NVB)6,
terwijl Tilanus daarvan niets moest hebben.
Beide hoofdpersonen verschilden daardoor
drastisch van mening over de na de oorlog te
volgen koers van de CHU. De NVB werd drie
weken na de capitulatie van de Duitsers opgericht om uitdrukking te geven aan het verlangen
naar blijvende eenheid, zoals dat in het verzet
was ontstaan. Deze beweging stelde zich geeste-.
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lijke en politieke vernieuwing ten doel, met
christendom én humanisme als bronnen van
inspiratie. De NVB was de stuwende kracht
achter de oprichting van de Partij van de Arbeid
in 1946.
Kort na de bevrijding verscheen tegen de zin
van Tilanus, maar met medewerking van de
meerderheid van commissarissen en aandeelhouders, De Nieuwe Nederlander: de jaargangaanduiding (52) deed vermoeden dat het de
voortzetting was van het vroegere CH-dagblad.7
Van Walsum was de hoofdredacteur en de krant
stond aan de kant van degenen die, in het kader
van de doorbraakgedachte, streefden naar een
ontzuiling van de samenleving; naar het doorbreken van de tegenstelling tussen confessionele
en niet-confessionele partijen. Tilanus wees dit
af en wilde een herstel van de vooroorlogse
CHU. Zelfs een toenadering tot de ARP moest·
volgens hem niet worden geforceerd. 'Kerkelijke gevoeligheden en mentaliteit kunnen niet
opzij gedrongen worden', vond hij. 8
·
Toen het Goudse bestuurslid C.A. Verschut, op
4 juni 1945, op zich nam 'eenige Nederlanders'
te bemachtigen, omdat dit blad reeds weer in
Den Haag verscheen, wist men niet dat het De
Nieuwe Nederlander was. Bij de bestuursvergadering van 18 juni was dit inmiddels wel duidelijk. Er werd gesproken over een mededelingenblaadje, met de naam Noodverband, dat ·verscheen 'ter vervanging van De Nederlander, die
zich aan de Ned. Volksbeweging verbonden
heeft'. Het bestuur wilde niets met de NVB te
maken hebben, want 'deze wil kleurloos zijn' en
'daarin kunnen de Christelijke beginselen niet
tot uitdrukking komen'.
In de ledenvergadering van 8 augustus worden
enkele nummers van het CRU-weekblad Koningin en Vaderland uitgedeeld. Voorzitter Verboom spoort de aanwezigen aan om een abonnement te nemen, want, zegt hij: 'Hierin hebben
wij weer een eigen geluid'. In 1946, zo lezen
wij in het proefschrift van H. van Spanning,
werd van christelijk-historische zijde een eigen
nieuw dagblad opgericht: De Nederlander. Ook
in Gouda werden veelvuldig acties ondernomen
om de positie van De Nederlander te versterken.
In het jaarverslag over 1947 brengt secretaris
H.J. Rabouw daarover het volgende verslag uit:
'Denken wij ook aan de lijdensweg van 'De
Nederlander', welke maar geen abonné's kan
krijgen terwijl de heren Balt. A. de Jong en
Rabouw dagelijks in de weer waren om de krant
te bezorgen, totdat half october de moeilijkheden werden opgelost doordat de krant niet
meer verscheen. Maar wat thans verschijnt kan
de toets der critiek doorstaan. De courant wordt
des morgens door de post steeds prompt be-
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zorgden voor degenen die nog geen abonné zijn
zou ik op het hart willen binden wordt abonné !
Neem allereerst 'De Nederlander' en wilt U
daarnaast nog een ander blad lezen, gaat Uw
gang. Valt de Unie echter niet in de rug aan
door een courant van een andere politieke partij
als nummer één te nemen. De pers is een machtig wapen en daarom moet 'De Nederlander'
vooruit. Daarom alle leden abonné. Ons Uniegeluid moet uitgedragen worden en daarvoor is
'De Nederlander' een uitstekend middel. Zorgen
voor de bezorging zijn er voor de heren Balt, A.
de Jong en Rabouw niet meer. Dit was in het
verleden een misère. De keren dat de courant er
niet tijdig aan het station was waren niet meer te
tellen. Dit kostte nog heel wat tijd en dat terwijl
wij het geheel belangeloos hebben gedaan en
men op het bureau in Den Haag de boel om
zeep bracht. Zij die de staten(kring)vergadering
in november vorig jaar hebben bijgewoond
weten wel welke critiek daar is uitgesproken.
Ook was er toen de angst welk geluid de heer
H.A. Lunshof zou gaan verkondigen. Hoe zijn
wij hierin verbaasd geworden. Hij heeft een
krant gebracht die zich kan meten met andere
vooraanstaande bladen in den lande en waardoor het aantal abonné's met flinke sprongen
omhoog gaat'. Tot zover het relaas van de
Goudse secretaris, die zich het lot van het dag-

blad zeer aantrok. Het jaarverslag van de kiesvereniging over 1948 gaat weer voor een gedeelte over De Nederlander. 'Het is een levensbelang voor onze Unie een goede courant te
hebben.(...) Ik heb de courant geen enkele keer
gemist dit afgelopen jaar. Steeds 's morgens in
de bus, nooit 's middags. De verzending is dus
prima in orde, en de inhoud bevalt mij beter dan
de Goudsche Courant. (Als je die niet nodig had
voor het stadsnieuws gooide ik hem de deur
uit)'.

Het mocht allemaal niet baten, het dagblad
kreeg niet voldoende abonnees en in 1949 hield
De Nederlander op te verschijnen. De uitgave
van De Nieuwe Nederlander was al in 1947 gestaakt.
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NOTEN
In de volgende aflevering zal de samenwerking tussen CHU
en ARP aan de orde komen.

1. L. de Jong. Het Koninkrijk der Nederlanden in de 1\veede
Wereldoorlog V (Wetenschappelijke editie, 's-Gravenhage
1974) 141-142.
2. H. van Spanning, De Christelijk Historische Unie 19081980 II (z.p. 1988) 289-291.
3. Zie Bijlagen
4. A. Verboom woonde tot zijn verhuizing naar Gouda, in de
zomer van 1928, in Reeuwijk. Hij was daar van 1916 tot
1924 raadslid voor de CHU. Ook was hij enige jaren ouderling van de Hervormde Gemeente Sluipwijk. Sinds
1934 maakte hij deel uit van het bestuur van de Kring
Gouda van de Christelijke Boeren- en Tuindersbond. In
1938 werd hij bestuurslid van de in dat jaar, door de Kring,
opgerichte Christelijke Lagere Landbouwschool te Gouda.
In de zomer van 1946 overleed de voorzitter van de Kring,
de heer J.C. Hoogendijk. Verboom volgde hem op en werd
tevens voorzitter van het bestuur van de Christelijke Lagere Landbouwschool. Hij vervulde beide functies tot 31
augustus 1966. Hij was toen 32 jaar bestuurslid van de
Goudse afdeling van de CBTB en 20 jaar voorzitter van het
schoolbestuur geweest. Zijn verdiensten voor kerk, staat en
maatschappij werden koninklijk beloond met een eremedaille in goud in de Orde van Oranje Nassau.
5. Zie noot 2.
6. J. Bank, Opkomst en ondergang van de Nederlandse Volksbeweging (NVB) (Deventer 1978) 116-127.
7. Ibidem.
8. G. Puchinger, 1i/a111~r vertelde mij l.ijn leven (Kampen
1966) 225.
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LEDENLIJST 2
Deze lijst is niet gedateerd. Het is een soort
werklijst, waarop de namen en/of adressen bij
wijzigingen werden doorgestreept en nieuwe
werden toegevoegd. Alle genoemde personen
zijn dus niet gelijktijdig lid geweest van de CHkiesvereniging. De nummering stopt bij 131,
terwijl de nummers 78 t/m 97 zijn overgeslagen;
op de lijst volgt dus 98 op 77. Nummer 129 is
niet en nummer 120 is niet verder ingevuld. Van
leden van wie werd aangegeven dat zij op twee
adressen hebben gewoond, zijn beide adressen
vermeld. De spelling van de straatnamen is die
van de huidige straatnamenlijst van de gemeente
Gouda.
van Beverninghlaan
18
2. C.A. Verschut
Doelenstraat 26
Westhaven 34
3. W. v. Vliet
4. J.G.C. Kamphuizen Gouwe 19
Burg. Martenssingel
5. T. Bijlsma
l 03 / L. Tiendeweg 18

· 1. J. v. Endt

6. C. v.d. Oever

Boelekade 102 I H. v.
Alphenstraat 20
7. G. Spieringshoek
Graaf van Bloisstraat
20
8. Mej. Spieringshoek Graaf van Bloisstraat
20
9. Ds. Is. Voorsteegh Blekerssingel 76
van Beverninghlaan
10. Mevr. v.d. Endt
18
Oosthaven 48a
11. P. Blaser
12. W. Bijlsma
Burg. Martenssingel
103
Burg. Martenssingel
13, W. Boorsma
103
14. J.G. v. Hofwegen Kleiweg 91
Cornelis Ketelstraat
15. J. Poot
36
Bleke rssingel 14 I
16. J.A. Smit
Boelekade
Westhaven 69
17. R. v. Regteren
Westhaven 69
18. J. v. Regteren
Zoutmanstraat
19. Mej. G.C. Maas
20. J.A. van Elk
Oosthaven 70
21. Mevr. v. Elk
Oosthaven 70
Burg. Martenssingel
22. C. v.d. Berg
95
Gouwe 1
23.A.M.Paris
Kleiweg 6
24. Fr. v. Camp
25. Mevr. v. Camp
Kleiweg6
..
Graaf Florisweg 81
26. J. Goes
Graaf Florisweg 81
17. Mevr. Goes
Kleiwegstraat 31
28. A. Bine
Ridder van Catsweg
29. M. v. Vliet
51
Ridder van Catsweg
30. Mevr. v. Vliet
51
Doelenstraat 17
31. J. de Mol
Doelenstraat 17
32. Mevr. de Mol
Peperstraat 112
33. Chr.G.F. de Jong
Burg. Martenssingel
34. L. Boer
131
Mr. DJ. van Heusde35. A. v. Camp
straat 30
36. J. Bol
Wachtelstraat 59
Voorwillens
37. A. Hendriksen
Fluwelensingel 48 /
38. J.K. Begeer
Burg. Martenssingel
93
Bogen 2
39. Mej. Engelsheim
P.C. Bothstraat 1
40. W. Verschut
41. J.A. Lutjekarsink Burg. Martenssingel
• 93 I naar Den Haag
Gouwe 101
42. P. Braanker
Doelenstraat 3
43. A. Hoff
44. Mej. Hoff
Doelenstraat 3
45. C. v. Schelven
Punt 17
Punt 17
46. N.H. v. Schelven
Gouwe 156
47. P. v. Leeuwen
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48. Mej. E. W. de Heide Turfsingel 38 I Pretoriaplein 18
Zoutmanstraat 36
49. J. v. Houten
Burg. Martenssingel
50. J.G. de Weger
73
Molenwerf 26
51. P. Wildschut
52. J. Stalenberg
Vorstmanstraat 14
53. Mej. v. Eik
Doelenstraat 11
Burg. Martenssingel
54. P. v.d. Heuvel
123
1
Graaf Florisweg 1
55. J. Westerhof
Oosthaven 43
56. Mej. Hagen
Tweede Schoolstraat
57. Mej. Roodens
14
Eerste Schoolstraat 13
58. Mej. Sanderus
Boelekade 227
59. A. de Weger
60. J. Kaptein
Steinkade 7
61. Mej. Kelder
Bilderdijkstraat
62. Mej. Lafeber
63. G. v. Egmond
de la Reylaan 17
de la Reylaan 17
64. Mej. v. Egmond
65. Ds. Verheul
Crabethstraat
Crabethstraat
66. Mevr. Verheul
67. D.J.W. de Ridder
Burg. Martenssingel
128
Constantijn Huygens68. Mej. Revet
straat 128
Krugerlaan 91
69. De Planque
Krugerlaan 91
70. Mej. de Planque
P.C.Hooftstraat 7
71. J.G.L. Mooy
Oosthaven 29
72. B.A. de Jong
73. G.J. Bos
Cronjéstra.a t 11 I van
ltersonlaan
de la Reylaan 36
74. C. Bakker
Mr. DJ. van Heusde75. C. Jongeneel
straat 53
Joubertstraat 213
76. M.J.J. Straub
Krugerlaan 22
77. S.O. Bijlsma
98. Pitlo
Burg. Martens? 65a
99. D.C. v. Esschoten van Strijenstraat 4
Graaf van Bloisstraat
100. J. Scherpenzeel
101. N. Kooimanv.d. Dries
Graaf Floris weg 3
102. C.J. de Groot
Fluwelensingel
103. Calatz
Breevaart
104. Oudijker
Boelekade
F. W. Reitzstraat I de
105. A. Mighout
la Reylaan 16
106. P. Nieuwveld
Bothastraat
van ltersonlaan
107.Albada
F.W. Reitzstraat 49
108. Verboom
109. Lambalgen
p/a mej. Groenendaal,
Gouwe
110. G. Boer
Herenstraat 22
111. Prosman
van Itersonlaan
112. J.G.C. Kamphuizen Crabethstraat
113. G.J. de Gier
Herenstraat 76
114. J. Jonker
Krugerlaan 52
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115. Scheffers
116. Vissers
117. Sliedrecht
118. A. Kwinkelenberg
119. C. Verschut
120. W 121. L. Boer
122. W. Bijlsma
123. H. Isarm
124. Zwaneveld
125. Grun(d)le(h)ner
126. Willemse
127.Graafland
128. P.J. Koerts
129. 130. Blokhuis
131. C. v.d. Graaf
G.H. v. Vliet
H. Anders
C. Jansen
de Gier
G.A. Houdijk
C. Oudijk
P. Blok
A. Verschoor
0. v.Dam
A.M. Oostenrijk
A. Wijnhof
W. Verweij
W. Kruiswijk
A.P. Lens
H. Jongeboer
Mej. de Jeu (=Jue)
? zie 101
H.J. Polet
C. de Groot
Th. v.d. Lauw
D. Bloot
Th. D. Boot

Vossiusstraat 69
J ulianaterrein
Ussellaan
Fluwelensingel
de la Reylaan
GKrugerlaan 213
Goejanv(erwelledijk)
Bothastraat
Krugerlaan
Hertzogstraat 8
Burgvlietkade
de la Reylaan
Krugerlaan 117
Westhaven
IJssellaan 134
de la Reylaan I
Prins Hendrikstraat
63
Prins Hendrikstraat
121
Bosweg
Schielands Hoge
Zeedijk 2a
Schielands Hoge
Zeedijk 6
Reigerstraat 33
Reigerstraat 29
Reigerstraat 29
Lazaruskade 41
Klimopstraat 5
Mosstraat N 2
Mosstraat N 1
Mosstraat 38
Sophiastraat 36
Kattensingel 26
Ridder van Catsweg
124
Constantijn Huygensstraat 54
Sint Josephstraat 26
Adriaan Vlackstraat
10
Fluwelensingel 69
Raam

OPROEP
Het zou kunnen zijn, dat lezers van dit blad in
het bezit zijn van materiaal dat betrekking heeft
op de geschiedenis van de Goudse afdeling van
de CHU. Het kan ook zijn dat u iemand kent,
die over dergelijke zaken beschikt. Wilt u in
beide gevallen dan eens contact met mij opnemen?
J. Smink, Beemdgras 32, 2804 NT Gouda (tel
01820 - 35385).
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DE GEZONKEN PONT VAN HEKENDORP
J. W. de Ridder
Inleiding
Op 8 december aanstaande is het zeventig jaar
geleden dat in Hekendorp een verschrikkelijke
ramp plaatsvond. 's Avonds even voor zeven
uur zonk daar een veerpont met achtentwintig
opvarenden waarvan er zeven de ramp niet
overleefd hebben. Uiteraard is aan dit gebeuren
de nodige aandacht besteed. De Goudsche Courant van 10 december 1923 gaf een vrij nauwkeurig verslag van de gebeurtenissen op die
verschrikkelijke zaterdagavond. Op 12 december volgde een verslag van de begrafenis van
één der slachtoffers in Haastrecht en de dag
daarna dat van de begrafenis van de andere zes
in Oudewater. Op 12 december 1923 bracht ook
De Courant - Het Nieuws van de Dag een artikel met onder andere een foto van zes van de
zeven slachtoffers en op 19 december 1923
stond in het toen nog verschijnende weekblad de
Katholieke Illustratie een paginagroot artikel
met zes foto's waaronder twee van de begrafenis te Oudewater.
Tien jaar geleden, op zaterdag 3 december 1983
besteedde de Goudsche Courant een herdenkingsartikel aan de ramp en in 1984 memoreerde Cor van Someren in Het Hollandsche-IJssel
boek het ongeluk met de kloosterpont. Tenslotte
verscheen er in het Kerkvenstertje, het parochieblad van de parochie van de St. Gabriëlkerk te
Haastrecht, van juli 1992 een artikel ter gelegenheid van het feit dat de pont, na bijna zeventig jaar, 'uit de vaart' genomen werd vanwege
de opening van een brug te Hekendorp.
Er waren, zoals uit bovenstaande valt af te lezen, eenentwintig overlevenden. Twee van hen,
te weten mevrouw A.G. van Schaik en mevrouw J. de Jong, zijn nog in leven. Zij zijn
respectievelijk tweeëntachtig en vierentachtig
jaar oud. Met hen is een kort gesprekje gevoerd
welke gesprekken verwerkt zijn in onderstaande
beschouwing van het dramatische gebeuren. Na
zeventig jaar lijkt het op zijn plaats om nog even
stil te staan bij wat toen de gemoederen in de
directe omgeving van Gouda zo indringend
bezig hield.
De pont bij het klooster van de paters Passionisten.
Het klooster St. Gabriël van de paters Passionisten te Haastrecht is van recente datum. Pas in
1923 is het gebouwd en in gebruik genomen en
uiteraard was er in het klooster een kerkgelegenheid. Die was nog niet in de huidige kerk die

pas in 1928 gebouwd is maar er was ruimte
voor kerkdiensten in de benedenzaal van het
klooster. De toegang tot de toenmalige kapel
wordt nog gemarkeerd door een trapje aan de
voorzijde links.
De rooms katholieken uit de directe omgeving
waren zeer gelukkig met deze kerkgelegenheid.
Zij behoorden namelijk tot de parochie van
Oudewater waarvan de kerk ongeveer vijf kilometer van het klooster verwijderd was. De kerk
van Haastrecht was dichterbij maar voor de
parochianen rond het klooster toch ver genoeg
om blij te zijn met de mogelijkheid om voortaan
dichter bij huis de kerkdiensten te kunnen bijwonen.
Voor de bewoners van het Land van Stein en .
van Hekendorp bracht het klooster nog geen
directe oplossing voor de afstand naar .de kerk
want tussen hun woonplaats en het klooster
stroomde de weliswaar niet al te brede IJssel
waar echter ter plaatse geen brug over lag en
waar geen pont voer. Er was wel een veerpont
bij het dorp Hekendorp maar daar moest voor
betaald worden en de afstand tot het klooster
was voor de katholieken die daar recht achter
woonden toch nog een half uur lopen. Groot
was dan ook de vreugde toen in de loop van
1923 toestemming werd verkregen van het
Ministerie van Waterstaat om een veerpont te
laten varen ten behoeve van de kerkgangers
naar de 'Algemene Hulpkerk van de H. Gabriël
te Haastrecht'. De gelovigen van Hekendorp en
het Land van Stein hadden daar het hele jaar
voor geijverd daarbij geleid door de landbouwer
Wiltenburg die bij het ongeluk twee dochters
zou verliezen.
In de laatste week van november 1923 werd de
pont in gebruik genomen. Voorlopig zou zij bediend worden door een knecht van het klooster
en vanzelfsprekend alleen ten behoeve van de
kerkgangers voor en na de kerkdiensten. Hierbij
moet gedacht worden aan de dagelijkse H.Missen maar vooral die op de zondagen en aan de
avondoefeningen die onder de naam 'Lof' in de
R.K. Kerk toen nog algemeen gebruikelijk
waren.
8 december 1923
Op 8 december werd ·en wordt in de RK Kerk
het feest van de Onbevlekte Ontvangenis van
Maria gevierd. Destijds was dat nog een belangrijk feest dat door menig katholiek kerkelijk
werd meegevierd. In het klooster van de Paters
Passionisten gebeurde dat zoals op vele plaatsen
met een Lof ter ere van Maria. Van Eucharistie-
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viering (H.Mis) op zaterdagavond was in die
jaren nog geen sprake.
Het weer was bijzonder slecht. Het weerbericht
van 7 december had tot de avond van 8 december matige, later toenemende Z.O. tot Z.W.
wind voorspeld, half tot zwaar bewolkt tot betrokken met waarschijnlijk sneeuw- of reµenbuien bij een temperatuur om het vriespunt . De
krant van 8 december gaf nagenoeg dezelfde
verwachting. Het was die dag nieuwe maan.
Ondanks het slechte weer begaven velen zich
naar het Lof en zo ook verscheidene katholieken
van de buurtschap Stein en Hekendorp. Onder
hen waren ook twee dochters van boer Wiltenburg, de man die het laatste jaar geijverd had
om de pont in de vaart te krijgen2 . De meisjes
Agatha, 17 jaar, en Alida, 15 jaar, gingen voor
· de oversteek met de pont nog even langs bij de
weduwe Van der Quast die sinds twee jaar
alleen de zorg droeg voor haar gezin van acht
kinderen. De zusjes brachten vlees mee van de
slacht wat in het gezin van der Quast wel van
pas kwam. De twaalfjarige Jaantje van der
Quast ging mee naar het Lof. Dat zou haar tot
op de dag van vandaag heugen.
Bij de pont gekomen was het al vrij laat. Normaal zou de pont slechts een man of twaalf kunnen vervoeren maar vanwege het late tijdstip
liet de pontvaarder, Gerrit Cremers, de knecht
van het klooster, iedereen die nog meewilde
voor deze laatste oversteek voor het Lof instappen met de woorden 'stap maar in, als ik verdrink verdrinken we allemaal'. Hij zal niet
vermoed hebben hoe letterlijk deze opmerking
in vervulling zou gaan. Uiteindelijk stonden er
achtentwintig mensen op de pont, volwassenen
en kinderen. De wind was hard, het was aardedonker want behalve de stallantaarn op de pont
brandde er geen licht. Het water werd hoog
opgezweept en de stroming in de Ussel was
bijzonder sterk vanwege het feit dat er gespuid
werd3 .
De overtocht zelf verliep goed. De pont werd
langs een over de rivier gespannen kabel voortgetrokken. Maar aan de overkant gekomen
stootte de pont te hard tegen de betonnen aanlegsteiger aan waardoor de opvarenden terugdeinsden met het gevolg dat de pont aan de
rivierzijde water maakte. Op het geroep dat
daardoor ontstond drongen de mensen massaal
naar voren met hetzelfde gevolg aan de voorkant van de pont maar nu in veel ernstiger mate.
Gelijktijdig brak de kabel en de pont zonk waarbij ook het licht van de stallantaarn verdween.
Er brak paniek uit alhoewel enkelen die vooraan
gestaan hadden nog bijtijds op de wal konden
springen. De mensen die zich reeds in de kerk
bevonden snelden toe op het hulpgeroep om te
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redden wat er te redden was maar de meeste
opvarenden kwamen toch in het water terecht en
daar klampte men zich vast aan alles wat men
pakken kon en dat waren meestal mededrenkelingen die daardoor hun kansen op redding
verkleind zagen4 .
Voor de redders was het een bijna onmogelijke
taak door de duisternis en de striemende regen.
Onder die redders was de jonge Arie Wiltenburg, ook één van de opvarenden die wel kans
zag om het achtjarige zoontje van vrouw Bontje
maar niet zijn twee zusjes te redden5. Op de
pont bevonden zich ook G. Groenendijk en zijn
echtgenote Geertrude Groenendijk-Klomp.
Groenendijk wist zichzelf te redden maar kon
zijn zwangere vrouw met wie hij tien maanden
gehuwd was ook na twee pogingen niet op het
droge krijgen. Zij zou zich nog hebben vastgegrepen aan de 12-jarige Maria Snel die met haar
in de diepte verdween en niet gered kon worden.
Er waren direct na het bekend worden van de
ramp al veel autoriteiten ter plaatse waaronder
de politie en dr. flakkenberg uit Haastrecht. Het
dreggen naar overlevenden en verdronkenen
heeft de gehele avond geduurd en het laatste
slachtoffer werd pas zondagochtend boven
water gehaald. 6
Jaantje van der Quast was één van die drenkelingen maar zij kon ondanks het rukken en.trekken aan haar kleding door de genoemde Groenendijk op de kant getrokken worden waar zij
weliswaar zonder klompen, jas· of jurk maar
gezond werd opgevangen in Café de Klomp van
de heer Streng aan de overkant van de Provinciale Weg waar haar zuster werkte en Jaantje van
droge kleren kon worden voorzien en de nacht
kon doorbrengen. Een andere Jaantje, de 14jarige Adriana de Goey, was minder fortuinlijk
en kon niet gered worden. Dat bezorgde moeder
van der Quast nog flink wat ongerustheid toen
zij vernam dat slechts één Jaantje gered was en
zij toen·nog niet wist dat dat haar dochter was.
Johanna van de Hondel was een andere gelukkige die gered werd en thans nog verslag kan
doen van het gebeurde. Zij was destijds veertien
jaar en woonde in Hekendorp in het gezin van
Simon Dekker, de broer van haar moeder. Haar
moeder was namelijk bij haar geboorte overleden en vader Van de Bondel had Jo in dit gezin
onder weten te brengen. Zij is haar oom en tante
trouw gebleven en heeft hen tot in hun laatste
levensjaren verzorgd. · · :
Op die bewuste avond van 8 december kwam zij
met haar nichtje Mina op het laatste nippertje
aan boord van de pont en wist toch nog ongeveer het midden van de boot te bereiken. Dat is
een geluk geweest, de mensen achterop kwamen
na het zinken van de boot direct in het diepst

TIDINGE VAN DIE GOUDE

van de rivier te liggen. Jo van de Hondel echter
werd evenals haar nichtje Mina Dekker gered en
werd, koud en nat en met trillende knieën, dezelfde avond weer met de pont bij het dorp
Hekendorp, thuis gebracht. De angst voor het
water is haar wel bijgebleven. Desondanks heeft
zij daarna nog twee keer in de IJssel gelegen.
Wie haar redder was kan mevrouw de Jong,
zoals zij momenteel heet, zich niet meer herinneren. Haar vriendin, Marie Snel, was minder
gelukkig en behoorde tot de zeven slachtoffers
van deze ramp. Een zesde slachtoffer was de
35-jarige Daniël van Vliet die een vrouw en drie
jonge kinderen naliet.
Na de ramp
De drenkelingen werden zoveel mogelijk naar
de benedenzaal van het klooster gebracht alwaar
men zich kon drogen en warmen en enigszins
op verhaal komen. Daar werden ook de slachtoffers van de ramp opgebaard. Zes van hen
werden dezelfde avond boven water gebracht;
een zevende slachtoffer, de 15-jarige Gijsbertus
Versluijs, was door de stroom meegesleurd en
werd pas zondagochtend vroeg gevonden.
Op die zondagochtend trok een groot aantal
mensen langs de opgebaarde slachtoffers en
onder hen was ook laantje van der Quast, thans
mevrouw Van Schaik. Zij herinnert zich dat
mevrouw Wiltenburg, de moeder van de twee
omgekomen zusjes, niet in staat was om om
haar smartelijke verlies te huilen.
Op woensdag 12 december werden de
slachtoffers begraven. Zoals in de inleiding al
opgemerkt behoorden de katholieken van Hekendorp tot de parochie van de H. Franciscus
van Assisië te Oudewater. Eén van de slachtoffers, de 14-jarige Adriana de Goeij, was echter
op die bewuste zaterdag slechts op bezoek in
Hekendorp en behoorde tot de parochie van St.
Barnabas te Haastrecht. Tragische bijzonderheid
is dat haar vader zich onder de redders bevond
en maar liefst vijf mensen uit het water had
weten te halen. 7 Adriana werd na een plechtige
uitvaartmis, die om half tien werd opgedragen
door pastoor Waterreus, op het plaatselijke
kerkhof van Haastrecht begraven. Onder de
aanwezigen bevonden zich de burgemeester van
Haastrecht, Baron van Hemert tot Dingshof en
de burgemeester en een wethouder van Reeuwijk, de heren Lucassen en Schalkwijk.8
De overige zes werden diezelfde dag begraven
te Oudewater. Daar werd de uitvaartmis gelezen
door pastoor Leroux, geassisteerd door de paters
Hulshof en Lubeck. De zes omgekomenen
werden in een gemeenschappelijk graf begraven. Er waren honderden belangstellenden uit
alle dorpen in de omtrek. Onder hen waren alle

jongens van het St. Antonius-patronaat, de
vereniging waarvan de genoemde Gijs Versluys
daags voor de ramp lid was geworden. Onder de
aanwezigen waren ook vele paters en leerlingen
van het klooster, het Missiehuis St. Gabriël, de
burgemeester van Oudewater, de heer Doorman,
die na de ramp zijn deelneming had betuigd bij
alle families die bij het· ongeluk een familielid
hadden verloren en verschillende autoriteiten uit
Oudewater en Hekendorp. 9
Het ongeluk had nog tot gevolg dat er een politieonderzoek werd ingesteld naar de oorzaak
van de ramp. Volgens mevrouw Van Schaik
heeft de onfortuinlijke kloosterknecht nog enige
tijd in hechtenis gezeten maar of het tot een
veroordeling is gekomen was haar niet bekend.
Zijn opmerking tot de opvarenden van de laatste
pont zal hem niet kwalijk genomen zijn.
De opheffing van de pont
Op zaterdag 23 mei 1992 werd de brug van
Hekendorp, de Wilhelmina van Pruisenbrug, in
gebruik genomen en tegelijkertijd werd de pont
bij het klooster opgeheven. Pater J.S. van Leeuwen CP, de pastor van de inmiddels tot zelfstandige parochiekerk verheven kloosterkerk, memoreerde tijdens zijn preek op zondag 24 mei
deze gebeurtenis en blikte ook terug op de gebeurtenissen van 8 december 1923. Bij die
gelegenheid las hij ook het bidprentje voor met
de namen van de zeven omgekomenen. De
gebeurtenis van bijna 70 jaar geleden leeft dus
nog wel degelijk voort in de herinnering van de
parochianen van St. Gabriël.
In zijn preek bedankte pater van Leeuwen ook
alle pontvaarders van de afgelopen 69 jaar. Dat
waren er in die jaren velen geweest. In de beginjaren waren er elke weekdag drie H. Missen
en zowel vóór als ná de Mis werd er gevaren.
Na de kloosterknechten en de broeders van het
klooster werd de overtocht sinds 1978 verzorgd
door parochianen. De groep bestond in 1992 in
vijftien personen waaronder de bijna 80-jarige
Bram Vergeer. 10
De pont is niet meer. Het ongeluk van 1923 zal
zich niet herhalen. Maar velen zullen zich bij
het passeren van de brug in Hekendorp of fietsend over de dijk langs de nog aanwezige aanlegsteiger de gebeurtenissen van 1923 blijven
herinneren.
Noten

1)
2)
3)
4)

S)
6)
7)
8)

.

.

Goudsche Courant 7 dêc. ·1923 .
Katholieke 11/r,stratie 19 dec. 1923
Goudse/re Courant JO dec. 1923
Goudsche Cor,mnt 10 dec. 1923
Katholieke Illustratie I9 dec. I923
Goudsche Courant 10 dec. 1923
De Courant - Het Nieuws van de Dag 12 dec. 1923
Goudse/re Courant 12 dec. 1923
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9)

Goudsche Courant 13 dec. 1923 en Katholieke Jllustratie 19 dec. 1923
10) Kerkvenste,je juli 1992

Verenigingsnieuws
Nieuwe bundel van 'Die Goude' verschenen
Op zaterdagmorgen 28 augustus 1993 werd
door voorzitter ing. A.J.M. Houdijk het eerste
exemplaar van de bundel Een drukker zoekt
publiek. GheraertLeeute Gouda 1477-1484 aan
wethouder J.G. Potharstoverhandigd. Dit betrof
de laatste activiteit in een drieluik over Gheraert
Leeu: tentoonstelling in het stedelijk Museum
Catharina Gasthuis, studiedag in de Agnietenkapel en als blijvende herinnering een bundel met
artikelen. Het boek bevat een bewerking van de
tijdens de studiedag op 5 februari van dit jaar
gehouden lezingen. Daarnaast is nog een aantal
andere bijdragen opgenomen. Deze bundel over
Gheraert Leeu en diens werk maakt deel uit van
de reeks Bijdragen van 'Die Goude'. Het fraai
ogende boek dat 272 pagina's telt en veel boeiende illustraties kent, is voor f 3 2,50 te koop bij
'Die Goude' en wel iedere zaterdag van 11.0015.00 uur in het Stadhuis.
Dr.K. Goudriaan opent de bundel met een inleiding waarin hij een kader schetst voor de volgende bijdragen. In het artikel 'De betekenis
van Gheraert Leeu' laat dr. L. Hellinga-Querido
zien welke vooraanstaande plaats Leeu als drukker in West-Europa innam. Dr. K. Goudriaan
schetst in zijn bijdrage 'Holland in de tijd van
Leeu' de situatie in Holland omstreeks 1477
vanuit de aanname dat Leeu allereerst voor
Hollands publiek werkte. 'Gheraert Leeu als
drukker van Nederlands verhalend proza' is het
artikel van de hand van drs. F.J.H. de Bree. Hij
gaat in op de vraag wat Leeu 's keuze van teksten
bepaalde en aan welk publiek hij daarbij dacht.
Dr. J.J. van Moolenbroek heeft een diepgaande
studie gewijd aan een bestseller uit het fonds
van Leeu waarin hij aandacht besteedt aan de
tekstgeschiedenis en spirituele achtergrond van
dat werk. In aansluiting hierop gaat dr. A.M.J.
van Buuren in op een allegorisch werkje dat
Leeu in zijn Antwerpse periode drukte. De
illustraties in het werk van Leeu, waarvan enkele treffende voorbeelden in de bundel zijn opgenomen, worden besproken door dr. B.A. Rosier.
In ' het daaropvolgende artikel gaat drs. J.A.
Schippers na in hoeverre de geestelijkheid tot de
afnemers van Latijnse en Middelnederlandse
drukken gerekend mag worden. Zij doet dit aan
de hand van twee door Leeu gedrukte boeken:
Dialogus creaturarum en de Twispraec der
creaturen. 'De Zwolse drukker Peter van Os en
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zijn relatie met Gheraert Leeu' is de voor zich
sprekende titel van de bijdrage van drs. A.B.
Lem. Vervolgens doet drs. W.K. Gnirrep in zijn
artikel verslag van een aantal interessante archiefvondsten die een nieuw licht werpen op de
relaties van Leeu met andere drukkers en boekverkopers. Onder de titel 'Succes becijferd'
geeft dr. W. Heijting een bibliometrische analyse van het fonds van Gheraert Leeu. De twee
laatste bijdragen tot slot betreffen het Goudse
fonds van Leeu en een literatuuropgave van de
door de auteurs geraadpleegde publicaties.
Een volledige boekbespreking volgt in de Tidinge van januari 1994.

OPROEP
Het ligt in de bedoeling een publicatie te verzorgen met als onderwerp Gouda in de Tweede
Wereldoorlog. Samen met enige andere auteurs,
namelijk ds. H.C. van Itterzon en drs. J.H.
Maarsingh, bestudeert ondergetekende de gegevens die hierover voor handen zijn. Het betreft
een publicatie van 'Die Goude' in samenwerking met het Zuidhollands Verzetsmuseum.
Van bepaalde onderdelen is vrij veel materiaal
beschikbaar; op andere gebieden is de informatie echter schaars. Dit laatste betreft met name
gegevens over luchtbombardementen . boven
Gouda. Alleen met betrekking tot de bombardementen op het St. Jozef ziekenhuis (26 november 1944) en dat op huizen aan de Fluwelensingel (25 februari 1941) zijn gegevens voor handen.
Van de overige luchtbombardementen boven
Gouda staan wel foto's maar nauwelijks geschreven berichten ter beschikking. Wie iets
over één of meerdere van deze overige bombardementen kan mededelen, wordt van harte uitgenodigd dit op schrift te stellen, zodat het in de
beoogde publicatie kan worden verwerkt. Ook
dagboekaantekeningen en dergelijke van destijds die hierop betrekking hebben, zijn welkom.
Reacties gaarne t.a.v.
drs. M.J. van Dam
Acacia 2
3247 DB Dirksland
tel. 01877 - 2178
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