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FRAGMENTEN UIT DE GESCHIEDENIS VAN DE
CHRISTELIJK-HISTORISCHE KIESVERENIGING ·
'GEZAG EN VRIJHEID' TE GOUDA (2)
DE SAMENWERKING TUSSEN CHU EN ARP
J.Smink
1. Inleiding
Heel lang kon men zeggen dat het verschil
tussen CHU en ARP, globaal genomen, hierin
bestond, dat de Hervormden hun stem uitbrachten op de CHU en de Gereformeerden op de
ARP. A. Kuyper (1837-1920), de oprichter van
de ARP, werd vooral door zijn rol bij de diep
ingrijpende kerksplitsing, de Doleantie van
1886, een verdacht persoon bij de Hervormden.
Politiek konden zij hem daarom ook moeilijk
blijven volgen. In arren moede stemden ze dan
maar liberaal. 1 In 1908 ontstond de CHU, als
resultaat van een samensmelting van de VrijeAntirevolutionaire Partij, de Christelijk-Historische Kiezersbond en de Bond van Friese Chris- ·
telijk-Historische Kiesverenigingen.
Grote invloed op het CH-denken heeft de Hervormde theoloog Ph. J. Hoedemaker (19391910) gehad. Hij verdedigde de volkskerkgedachte, waarvan Kuyper juist een overtuigd
tegenstander was. Heel de Kerk- en heel het
Volk, de titel van een brochuré, werd een gevleugelde uitdrukking en vormde de samenvatting van Hoedemakers idealen op kerkelijk en
politiek terrein: de belijdende volkskerk en de
staat met de Bijbel.2 De CHU was èn beginselpartij èn volkspartij. Haar beginsel was het
Evangelie zelf, niet de confessie van een bepaalde kerk en haar vertegenwoordigers wilden de
belangen van het hele volk in het oog houden,
niet alleen die van het protestants-christelijke
volksdeel.

Hierdoor konden zij zich ook niet scharen achter
de manier waarop de antithese door Kuyper
werd gepraktizeerd. Kuypers interpretatie van
de antithese, christenen tegenover paganisten,
leidde er volgens hen toe dat hij in feite de
gedachte van de neutrale overheid aanvaardde. 3
De CHU wilde blijven vasthouden aan het christelijk karakter en de eenheid van de natie. De
Unie erkende wel dat er een antithese was, als
gevolg van de doorwerking van de beginselen
van de Franse revolutie, maar zij wenste zich
tegelijkertijd in te zetten voor opheffing daarvan.
2. Tijdelijke gemeenteraad 1945
In het begin van juni 1945 heeft de voorzitter
van de Goudse CH-kiesvereniging contact gehad met de heren E.A. Polet en J. Stolwijk van
de ARP, om een afspraak voor een bijeenkomst
van de besturen te maken waarop over samenwerking zou worden gesproken. Het gesprek
werd uitgesteld tot na de regionale CHU-vergadering van 14 juli 1945, die in Gouda gehouden
werd. Tijdens de ledenvergadering van 8 augustus werd.ook over de relatie tot de ARP gesproken. Het hiervoor genoemde gesprek met het ·
ARP-bestuur had toen al plaatsgevonden, 'maar
het idee is dat er samenwerking moet komen op
breedere grondslag' . Wat zou het worden, 'een
huwelijk in gemeenschap van goederen of op
huwelijks voorwaarden?' Voorzitter Verboom
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wees op het verschil tussen Kuyper en Hoedemaker. 'De Antithese zal ook in het geding
komen, het moet zijn, heel de Kerk en heel het
volk. Wanneer wij met de A.R. gaan praten,
moeten wij ook aan de tafel zitten en niet er
onder. Ook met de kleine partijen moet gesproken worden. Wanneer wij het eens konden
worden zouden wij één Christelijke partij moeten zijn'.
Van de kant van de leden was er kritiek op een
uitlating van J.J.R. Schmal, een vooraanstaand
CHU-er die later, van 1946 tot 1963, lid van de
1\veede Kamer was. Tijdens de Statenkringvergadering had hij gezegd dat er weinig verschil
was tussen CHU en ARP. Ook het optreden van
het driemanschap van de Nederlands-Hervormde Kerk Jokte kritiek van de leden uit.
Met dit driemanschap werden waarschijnlijk de
Hervormde dominees K.E. Gravemeijer, H.
Kraemer en W. Banning bedoeld, die in juni en
juli 1945 verschillende kerkelijke gemeentes
bezochten om de beginselen van de nieuwe
kerkorde toe te lichten en te bepleiten. 4 Het
betrof hier, zo kan men zeggen, de theologische
dimensie van de Nederlandse Volksbeweging,
die gebaseerd was op het werk van Karl Barth.
Zijn denkbeelden waren van groot belang voor
de partijvorming op christelijke grondslag. 5
Barths theologie ging uit van een scherpe tegenstelling tussen God en mens. De mens gaat op
aarde slechts zoekend en tastend zijn weg. Hij
moet oppassen niet te snel menselijk over God

te praten. Op grond hiervan achtte Barth het niet
juist om te spreken over christelijke politiek of
christelijke cultuur. Het Evangelie kon volgens
hem geen politieke overtuiging geven en dit
bood christenen de mogelijkheid om voor een
niet-confessionele partij te kiezen. De antithese
wees hij daarom af. In Hervormde kring ondervonden zijn opvattingen naast kritiek ook waardering. In Gerefonneerde kring, waar de neoCalvinistische wijsbegeerte grote invloed had,
werd kritischer op Barth gereageerd.
Volgens de notulen van deze 'geanimeerde
vergadering' op 8 augustus 1945 beantwoordde
de voorzitter de vragen en de secretaris constateerde 'dat er nog heel wat in order te maken is'.
Samen met de ARP werden in die maand namen
op een lijst geplaatst 'ter voordracht aan de
burgemeester' voordenoodgemeenteraad. Deze
tijdelijke raad bestond uit 25 personen. De leden
daarvoor werden, bij enkele kandidaatstelling,
voorgedragen door een kiescollege. Dat kiescollege bestond zelf uit 75 personen, het drievoudige van het aantal raadsleden, zoals was voorgeschreven. Het was benoemd door de Commissaris van de Koningin in Zuid-Holland.6 In het
notulenboek wordt verder over deze tijdelijke
raad gezwegen. De vijf gekozen leden van de
protestants-christelijke groep,.twee van de CHU
en drie van de ARP, maakten ook voör de oorlog al deel uit van de gemeenteraad. Het waren
J.K. Begeer, Burgemeester Martenssingel 77 en
D.C. van Esschoten, Groenendaal 97 (CHU) en
A. van den Berge, Van Beverninghlaan 32, E.A.
Polet, Raam 242 en A. van Wijk, B·urgemeester
Martenssingel 8 ( ARP). Polet werd weer wethouder.
Zij zaten er weliswaar op persoonlijke titel,
vandaar de vermelding van namen èn adressen,
maar feitelijk was de gecombineerde fractie in
haar oude glorie hersteld. Bij de socialisten, bij
de liberalen en, in mindere mate, bij de katholieken was dit helemaal niet het geval. Van de acht
SDAP-ers kwam er één terug, van de vooroorlogse liberalen geen en bij de katholieken keerden twee van de vijf vroegere fractieleden terug.?

3. Gemeenteraad 1946

J.K. Begeer (1886 - 1946)
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Na afloop van de bestuursvergadering van 24
mei 1946 ging het CHU-bestuur naar dat van de
ARP-kiesvereniging, om de samenwerking bij
de aanstaande raadsverkÎezingen te bespreken.
De ARP deelde mee, dat zij een gesprek met de
SGP hadden gehad. De SGP wilde meedoen aan
een gezamenlijke kandidatenlijst, als zij de
vijfde plaats op die lijst zou krijgen. In dat geval
zou de tweede kandidaat van de CHU op de
zevende plaats komen.
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Met cijfers werd door de ARP aangetoond dat
dit de juiste plaatsing zou zijn, hetgeen door de
CHU-bestuurders werd bestreden. Zij wilden,
voordat tot afspraken werd gekomen, dan ook
liever de verkiezingen voor de Provinciale Staten afwachten, die op 29 mei zouden plaatsvinden. 'Er komt dan ook geen overeenstemming.
Het zou immers te gek zijn 4 A.R. en 1 C.H.
dan zouden wij een plaats aan de S.G.P. geven'.
Er werd besloten op de ledenvergadering van 31
mei een definitieve beslissing te nemen over
samenwerking met ARP en SGP.
Bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten
van Zuid-Holland kreeg de CHU acht van de 82
zetels, evenveel als in 1939. 8 Dit resultaat ontlokte aan voorzitter Verboom de opmerking:
'God heeft een wonder verricht'.
De ARP wilde op de gezamenlijke lijst voor de
raadsverkiezingen de eerste, tweede, vierde en
zesde plaats. De CHU kwam dan in aanmerking·
voor de derde en zevende, want de SGP wilde
immers de vijfde plaats. De zesde plaats werd
beschouwd als een verkiesbare en daarom wilde
de CHU die, in plaats van de zevende. Er waren
26 aanwezigen tijdens de ledenvergadering van
31 mei 1946. De secretaris was zich bewust van
het belang van de bijeenkomst en gaf de mening
van de tien sprekers afzonderlijk weer in het
verslag. Uiteindelijk accepteerde de vergadering
met drieëntwintig tegen drie stemmen het voorstel van de ARP en koos daarmee voor samenwerking · met . andere protestants-christenen,
boven een eigen lijst. Het bestaande beleid werd
zo gecontinueerd, want de CHU was al in geen
twaalf jaar bij de gemeenteraadsverkiezingen
alleen opgetrokken. Na een langdurige stemming kwamen J.K. Begeer en D.C. van Esschoten als respectievelijk nummer één en twee uit
de bus. Daarna volgden S. Swaneveld, A.J. van ·
Vliet, B.A. de Jong, C.M. Kamphuisen en A.
Verboom.
Het resultaat van de verkiezingen op 26 juli was
gunstig en leverde de Protestants-Christelijke
Partij (PCP) hetzelfde percentagë stemmen als
in 1939 op.· Samen kregen ze wel twee zetels
m~er, omdat de raad, in vergelijking met voor
de oorlog, was uitgebreid van 21 naar 25 leden.
De· PCP-fractie bestond uit zeven personen, te
weten de CHU-ers J.K. Begeer en D.C. van
Esschoten, de ARP-ers A. van den Berge, .
J.G.W.F. Bik, E.A. Polet en A. van Wijk en de
SGP-er F.K. van Wingerden. J.K. Begeer o:ver,
leed ,op 23 oktober 1946. Hij werd opgevolgd
door A.J. van Vliet, omdat S. Swaneveld door
drukke . werkzaamhèd~n geen: raadszetel ;kon
aanv.aardèn. Polet -werd we.e r :wethouder.: Nan .
gemeentewerken;.: bou W.-. ·en·.1W.Otiirigtoeziéht,
reinigings-.e n•ontsmettingsdienst, woningbedrijf

en grondbedrijf.
Niet iedereen was tevreden over de samenwerking met de ARP. Dit werd al duidelijk tijdens
de ledenvergadering, die aan de verkiezingen
vooraf ging. Het werd betreurd dat alleen de
naam van Polet op de aanplakbiljetten stond en
dat er in de propagandacommissie slechts één
CHU-er zat. In de jaarvergadering van 24 maart
1947 was sprake van ontevredenheid over de
samenwerking in de fractie. In verband hiermee
kwam toen de zelfstandigheid van de eigen
raadsleden ter sprake.
De hoofdschotel van de bestuursvergadering
van 2 juni 'gold de millioenennota, zoals de
voorzitter het uitdrukte, namelijk de ingediende
nota der A.R. voor gemaakte onkosten tijdens
de verkiezingscampagne voor de Gemeenteraadsverkiezingen'. De CHU moest f 368;bijdragen, terwijl er iets meer dan f 60,- in kas :·
was. Uit de opbrengst van de contributie zou dit
niet betaald kunnen worden. De vereniging had
toen circa 70 leden, van wie f 2,50 cóntrib~tie
werd verwacht, maar er waren er ook die slechts
f 1,- per jaar betaalden. 'Een ieder geeft zijn
mening ten beste, maar tenslotte wordt besloten
een circulaire in zee te doen gaan bij verschillende kapitaalkrachtige leden en daarna om
antwoord te gaan, terwijl ook een paar nietleden worden genoemd. Tijdens de vergadering
werd f 10,-toegezegd, zodat er een begin is'. In
de volgende bestuursvergadering, die van 3
september, was het geld bijeen; deels uit giften,
waarbij één van f 100,-, deels uit contributie.
Nadat aan deze financiële verplichting was
voldaan, was de kas.opnieuw leeg. Nagekomen
giften zorgden er voor dat een maand later weer
f 30,- in kas was. ·De financiële positie van de
CH-kiesvereniging bleef zorgelijk en ook later
trokken de bestuursleden er nog verschillende
keren op.uit om vrijwillige bijdragen te bemachtigen. Tweetallen bezochten sympathisanten en
bedreven, daar. was men zich ter <lege van be- .
wust, op die manier ook nog propaganda voor
deCHU.
4. Gemeenteraad 1949
Al in de bestuursvergadering van 8 september
1948 werd vooruit gekeken naar de volgende
raadsverkiezingen. 'De aanwezige leden bleken
allen voorstander voor het uitkomen van een
zelfstandige lijst onzer CHU. De heer Van Vliet
deed enige vertrou welîjkè mededelingen over de
gang van zaken in de raadsfractie, waarbij het
ook niet allès koek en ei bleek te zijn'. Men
sprak af dit in de eerstvolgende ledenvergadering, in oktober, aan de orde te stellen, maar het
verslag van die bijeenkomst zwijgt hierover.
In de vergadering van 27 januari 1949 sprak het
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Zittend van Ünks naar rechts: F .K. van Wingerden (SGP), D. C. van Esschoten (CHU), A. van den
Berge (ARP), A.J. van Vliet(CHU), J. G. W.F. Bik (ARP), A. Heerkens (KVP)en E.A. Po let (ARP)
bestuur zich weer uit voor een afzondelijke lijst.
'Mocht het tot samenwerking komen dan alleen
genoegen nemen met de 3e en Se plaats op de
lijst, hetgeen naar men aanneemt toch niet ingewilligd zal worden.(...) De vertrouwelijke mededelingen van den heer Van Vliet wat er in en
om de gemeenteraad zich afspeelt verstevigt
onze mening het met een eigen lijst te proberen•. Uit het jaarverslag van 1948 blijkt dat men
'in the winning mood' was ten gevolge van de
gunstige uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen in dat jaar. Bijna in de gehele kamerkring Leiden boekte de CHU daarbij winst, ten
opzichte van de verkiezingen voor de Provinciale Staten in 1946. Het resultaat van de ARP in
de kamerkring viel tegen. In het genoemde
jaarverslag lezen wij daarover: 'Het is opmerkelijk dat de A.R. geen winst konden boeken maar
percentsgewijze zelfs terugliepen. En dat terwijl
zelfs Gouda's meest kerkvolk trekkende predikanten aanbevolen om op de A.R. te stemmen.
H~t mocht niet baten, ook niet door de lawine
van pamfletten welke deze partij in onze brievenbus liet glijden. Ik mag geen geheim verklappen, maar één van deze twee predikanten deed
onze afdeling toch nog een flinke gift voor onze
verkiezingskas toekomen•. Als iedereen zich nog
wat meer zou inzetten, dan verwachtte het bestuur een nog hoger percentage van de stemmen

4

binnen te halen bij de raadsverkiezingen.
In de jaarvergadering van 9 februari werd met
zestien stemmen voor, twee tegen en twee onthoudingen, besloten met een eigen lijst uit te
komen. De zittende raadsleden, A. van Vliet en
D.C. van Esschoten, stelden in de bestuursvergadering van 23 februari, hun zetels beschikbaar. Er kwam, voor zover het ons thema betreft, nog een interessant onderwerp aan de
orde. 'De meeste tijd der discussies werd gesproken over de figuur van dr. Bik thans zittend
raadslid voor de A.R. partij, welke persoon door
de heer Van Vliet in de aandacht van het bestuur
werd gebracht'. Bik was niet gereformeerd.
Voor hem speelde zijn Lutherse levensbeschouwing een belangrijke leidraad in zijn leven9 en
misschien was dit de reden voor de aanbeveling
van Van Vliet. Een telefonisch gedaan aanbod
van de ARP voor de derde en vijfde plaats op
een gemeenschappelijke lijst werd ook nog
besproken, maar het ingenomen standpunt werd
.
niet gewijzigd.
Op 23 maart werd dè ·kandidatenlijst vastgesteld. Op de eerste zes plaatsen kwamen uiteindelijk A. Verboom, A.J. van Vliet, J. Kaptein,
H.J. Rabouw, D.C. van Esschoten en A. Heijmenberg. In het vorige artikel werd al bericht
dat Van Vliet en Verboom onderling van plaats
hadden gewisseld en dat secretaris Rabouw
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hierin aanleiding zag om af te treden. In de
bestuursvergadering van 23 september sprak
voorzitter Verboom er zijn spijt over uit dat,
door het ontbreken van ongeveer 70 stemmen,
de heer Van Vliet helaas niet was herkozen.
'Verheugend blijft het dat deze "zware" verkiezingsstrijd, die door de A.R. nu niet direct zo
fair is gevoerd, toch een vooruitgang van 158
stemmen heeft gegeven, hetwelk moed geeft
voor de toekomst'.
De ARP werkte bij deze verkiezingen weer
samen met de SGP en zij behaalden zes zetels.
Een verzoek aan Verboom, om de fractievergaderingen van ARP/SGP bij te wonen, werd van
de hand gewezen.

5. Gemeenteraad 1953
In de bestuursvergaderingen van oktober en
november 1952 is sprake van een meningsverschil tussen ARP en CHU in de raad over het
stichten van een christelijke school in het noordelijk gedeelte van de stad. In de Analytische
verslagen van het behandelde in de gemeenteraad te Gouda, van de zittingen van 29 september en 16 oktober 1952; kan men lezen wat er
aan de hand was. Twee protestants-christelijke
schoolbesturen waren van plan in Gouda-Noord
een school te bouwen. Het bestuur van de Prinses Julianaschool, dat aangesloten was bij de in
1860 opgerichte Vereniging voor Christelijk
Nationaal Schoolonderwijs (CNS), had al in
1939 van de gemeenteraad toestemming gekregen voor de bouw van een school in het noorden
van de stad; in de wijk Ouwe Gouwe.
Enige weken voor de raadsvergadering van 29
september had het bestuur van de Westerschool,
een school van de Stichting Christelijke scholen
uitgaande van de Nederlands Hervormde Gemeente te Gouda, ook een verzoek ingediend
om in Noord een school te mogen stichten. De
Westerschool was aangesloten bij de, na de
Doleantie van 1886 opgerichte, Vereniging voor
Christelijk Volksonderwijs (CVO); een landelijke organisatie met een meer specifiek Hervormd
karakter. Beide besturen waren nog in onderhandeling om samen tot de oprichting van één
school te komen. ARP en CHU kregen in de
gemeenteraad verschil van mening. over uitstel
van de besluitvorming tot de volgende raadsvergadering; de ARP was tegen uitstel en de CHU
voor. Toewijzing alvast van een stuk grond aan
dè Prinses·Julianaschool zou, volgens sommigen, de onderhandelingspositie van de Christelijk Nationale-school versterken. Anderen wilden geen uitstel, omdat de firma 'Gebroeders
IJsselstein de beschiklqng had over een bepaalde hoeveelheid bouwmateriaal, waarvoor zogenaamde systeemscholen .gebouwd konden wór-

H.J. Rabouw (1912 - 1.989)
den buiten het door de rijksoverheid vastgestelde aantal schoolgebouwen om. Lang uitstel kon
tot afstel leiden. Verder speelde ook de verhouding openbaar en bijzonder onderwijs een rol in
het debat.
Uiteindelijk besloot de raad, met dertien tegen.
twaalf stemmen, om het resultaat van de onderhandelingen van de schoolbesturen af te wachten en het voorstel aan te houden.
In de eerstvolgende raadsvergadering kon de .
voorzitter, burgemeester K.F.O. James, meedelen dat er tussen beide besturen overeenstemming was bereikt. 10 Er was bouwrijpe grond
beschikbaar op de hoek van de Bodegraafsestraatweg en de Willem de Zwijgersingel en het
schoolbestuur had al overleg gepleegd met de
aannemer., Met de bouw van de school, die de
naam Koningin Wilhelmiriaschool kreeg, kon
spoedig wordert begonnen, nádat de raad dit met . ·
negentien tegeR vijf stemmen had toegestaan.
De volgende raadsverkiezingen wierpen in de
bestuursvergadering van 5 november 1952 hun
schaduw alweer vooruit 'Ook werd nog geïnformeerd naar een eventuele samenwerking
met de A.R. en S.G.P. Algemeen was men van
oordeel dat alleen gaan in de gegeven omstandigheden, gezien onze winnende positie, de
beste wijze zal zijn'. Elke verkiezing in Gouda
na de oorlog bracht immers het aantal CHUstemmen omhoog. In het jaarverslag over 1952
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worden de volgende aantallen behaalde stemmen genoemd: 1120 stemmen bij de Tweede
Kamerverkiezingen 1948, 1339 stemmen bij de
verkiezingen voor de Provinciale Staten 1950,
1645 stemmen bij de Tweede Kamerverkiezingen 1952. 'Wij kunnen God danken voor deze
prachtige uitslag. Hij was het immers die ons
werk zegende', schreef de secretaris erbij. Het
bij de laatstgehouden Tweede Kamerverkiezingen behaalde aantal stemmen 'wettigt het feit
dat er door ons een 2 tal raadszetels zal kunnen
worden bezet'.
Op 3 februari 1953 waren twee bestuursleden,
Balt A. de Jong en H.J. Rabouw, voorstander
van een zelfstandige lijst. De heren A. Verboom, F. de Jong, D.C. van Esschoten en A.J.
van Vliet wilden een gezamenlijke lijst. 'Zij
zien daarin voordeel. De voorzitter wil dan op
de gezamenlijke lijst de plaatsen twee; vijf en
acht, terwijl de secretaris de plaatsen twee, vijf
en zeven wenst, want de AR. heeft geen recht
op de zevende plaats want zij komt zelfs voor
de zesde plaats tekort aan stemmen'. Tot besluitvorming kwam het toen niet, waarschijnlijk
omdat De Jong en Van Vliet de vergadering
verlieten wegens verplichtingen elders. .
Bij de ingekomen stukken van de jaarvergadering op 19 februari was een brief van de ARkiesvereniging over samenwerking bij de komende raadsverkiezingen. 'Na een toelichting
van de voorzitter kwamen de tongen los van de
voor en tegenstanders van samenwerking. Hiermede was geruime tijd rriee gemoeid. Uiteindelijk werd tot samengaan besloten met 15 tegen 9
stemmen, alleen onder de voorwaarde dat op die
lijst voor onze candidaten de 2e, 5e en 7e wordt ·
ingeruimd en dat onder geen enkele voorwaarde.
een andere volgorde.zal worden geduld'. Pit en
andere agendapunten kostte zoveel tijd, dat men
niet toèkwam aan de samenstelling van de kandidatenlijst. 'Wijl de klok inmiddels de elf uur
had overschreden werd de vergadering· geschorst en opnieuw vastgesteld op 4 maart'.
Op die dag was ook duidelijk dat de ARP het
voorstel van de CHU niet accepteerde, maar de
plaatsen twee, vijf en acht op .de lijst aanbood.
Oyer deze reactie ontspon zich weer een flinke
discussie van voor- en tegenst~ders van samenwerking. Er werd opnieuw gestemd en negentien
personen waren nu,tegen en zes voor een gezam~nlijke lijst. De CHU-lijst zag er na de stemming; voor wat de zes eerste plaatsen betreft, als
volgt ujt: A.E. Pek, J. Kaptein, A. Perdijk, S. ,
Swaneveld, C.M. Karnphuisen en H.J. Rabouw. .
De heren Verboom en Van Esschoten hadden
bedankt voor de hen door de leden toegewezen
onverkiesbare plaatsen op de lijst. 'Vooral het
bedanken van onze voorzitter gaf enige ontstelte-
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nis en een aandrang om toch te blijven bracht
geen resultaat'. In het vorige artikel . is reeds
vermeld dat Verboom uiteindelijk ook bedankte
als voorzitter en als bestuurslid.
Over de uiteindelijke tekst van het antwoord aan
de ARP was niet iedereen tevreden, zo bleek in
de bestuursvergadering van 19 maart. 'Op verzoek werden de beide afschriften voorgelezen.
Naar aanleiding hiervan werd besloten om
enigszins belangrijke stukken door voorzitter en
secretaris te laten ondertekenen'. Er werd niet
genoteerd of de bewuste brief door de voorzitter
of door de secretaris was opgesteld.
In het bestuur vond op 18 juni de evaluatie van
de raadsverkiezingen plaats. Er waren door de
CHU twee zetels behaald, die door Pek en Kaptein werden bezet. Men besprak ook de eventuele samenwerking in de nieuwe . raad met de
ARP. 'De verzonden propagandalectuur door de
A.R. zijn nu niet bepaald erg fraai geweest ten
opzichte van de C.H.U. ( ...) Men zal. in elk
geval enige reserve t.o. V. de AR. heren in acht
nemen, Voor een benoeming van de heer Polet
tot wethouder zal in elk geval steun worden
verleend'. Later bleek dat de samenwerking
tussen ARP en CHU in de raad als goed kon .
worden gekwalificeerd.
In 1954 waren er weer verkiezingen voor de
Provinciale Staten. In hetzelfde jaar verscheen
een gezamenlijk schrijven van de bisschoppen
aan de Nederlandse rooms-katholieken. Vooral
het gedeelte dat handelde over de katholiek in
het openbare leven van die tijd trok de aandacht.
Het kan beschouwd worden als een reactie van
de Rooms-Katholieke kerk op het ernstige verlies dat de KVP bij de verkiezingen voor de
Tweede Kamer in 1952 leed. Er vond toen, naar
Nederlandse begrippen, een opmerkelijke ver- ,
schuiving plaats; met winst voor PvdA en VVD.
De ·herderlijke. brief vertolkte de vrees dat de
politieke doorbraak, via vakverenigingen, pers
en dergelijke, zich over het gehele openbare
leven zou doorzetten. Het mandement ontried
dan ook het lidmaatschap van de PvdA:en verbood dat van het socialistische Nederlands
Verbond van Vakverenigingen (NVV). Bij de
statenverkiezingen herstelde. .de KVP zich ten :
opzichte van de kamerverkiezingen, maar zowel
KVP, als ARP en CHU liepen, landelijk gezien, ·
terug in zetels in de Provinciale Staten. De CHU
in Gouda bezon zich op 19 mei op .d e situatie.
'De heer Pek besprak· hèt probleem der Prot. .
Chr. Partijen in verband met de laatste uitslag ·
der Statenverkiezingen: Moeten wij contact met
de A.R. zoeken omtrent in de toekomst te voe- .
ren propaganda als tegenweer tegen· de
P.v.d.A.? Is samenwerking mogelijk of samengaan? De heer Koerts.. was niet zo pessimis-
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tis[ch] t.a.v. de C.H. evenmin als de heer Kaptein. Er is voor de C.H. nog wel een toekomst
mogelijk, maar voor de A.R. wordt het moeilijker. De heer Van Vliet zegt dat de A.R. nog met
dezelfde leuzen werkt als 75 jaar geleden en dat
is te veel verouderd'.
In Gouda behaalde de CHU 1580 stemmen bij
de statenverkiezingen in 1954. Dit was weliswaar een paar honderd meer, dan bij de verkie-·
zingen voor de Provinciale Staten in 1950, maar
niet zoveel als bij de laatste verkiezingen voor
de Tweede Kamer en voor de gemeenteraad.
Beide keren behaalde de CHU daarbij meer dan
1600 stemmen. De secretaris verklaarde de
achteruitgang door te wijzen op het lijsttrekkerschap van E.A. Polet voor de ARP bij deze
statenverkiezingen, 'wat zijn invloed niet heeft
gemist'. Het bestuur was van mening dat activiteit in CHU-kring noodzakelijk was, als m,en bij
de .verkiezingen voor de Tweede Kamer in
1956, een behoorlijk resultaat wilde boeken.
Niet tevreden was het bestuur daarom over de
aandacht die de CRU-raadsleden in de Goudsche Courant kregen 'omdat zij vrijwel niets
opneemt van hetgeen onze beide raadsleden in
een gemeenteraadsvergadering zeggen, terwijl
aan het gewauwel van de heer Nederhorst grote
aandacht wordt besteed'. De heer G.M. Nederhorst was raadslid namens de PvdA. In de bestuursvergadering van 7 april 1955 besloot men
zich hierover bij de krant te beklagen. Het hielp,
want een jaar later was er bij de jaarvergadering
'een verslaggever van de Goudsche Courant'
aanwezig.

6. Gemeenteraad 1958
In de bestuursvergadering van 19 februari 1957
'stelt de secretaris een vraag betreffende de
gemeenteraadsverkiezingen die volgend jaar
gehouden zullen worden en vertelt dan hetgeen
hem bekend is over een mogelijke verwijdering
van zittende A.R. en K.V.P. raadsleden. Algemeen was men van mening dat onze C.H. U. met
een eigen lijst behoort uit te komen'. Eind september van dat jaar was dat nog zo, maar in de
bestuursvergadering van 28 november niet
meer. Ondertussen had op 18 november, in
gebouw De Haven, een bespreking plaatsgevonden met afgevaardigden van de ARP over een
gemeenschappelijke lijst. 'Omdat deze bijeen~omst slechts een informatief karakter had zijn
er ook geen vaste lijnen aan te geven zoals
welke plaatsen kunnen wij innemen, of: mogen
er ook dames op de lijst voorkomen, of: hoe is
het met de S.G.P. gesteld. Alle [bestuurs)leden
nemen aan de discussie deel en voelen veel voor
samenwerking. De heer Kaptein had ons reeds
medegedeeld de medewerking van de S.G.P.

niet te prefereren, hetgeen komt door de negatieve politiek welke zij voeren, als mede de
steeds plaats hebbende aanvallen op de politiek
van A.R. en C.H. als zijnde alles behalve Christelijk. Na nog wat heen en weer gepraat werd
besloten, met de stem van alleen de secretaris
tegen, om samen te werken met de A.R. en dit
voor te stellen aan de ledenvergadering te houden op 10 december'.
Na discussie werd de leden toen een drietal
mogelijkheden voorgelegd: een eigen lijst, een
gecombineerde lijst van CHU en ARP, een
gecombineerde lijst van CHU, ARP en SGP.
Zestien van de eenentwintjg aanwezigen stemden voor het laatste. 'Dan worden er wel enkele
voorwaarden gesteld aan de samenwerking n.l.:
1. voor ons de plaatsen 2 - 4 - 7.
2. er moeten dames op de lijst mogen staan"
3. verkiezingskosten pro rato aantal zetels.
4. gezamenlijke verkiezingslectuur onder toezicht van een gezamenlijke commissie' ,
Op 11 en 28 december werd overleg gepleegd
met de ARP en de SGP. De leden werden op 15
januari 1958 hierover geïnformeerd. De opkomst was zo groot, dat van zaal moest worden
gewisseld. Van de gelegenheid om het woord te
voeren werd druk gebruik gemaakt. Twaalf
aanwezigen voerden een of twee keer het
woord.
'Uiteindelijk moet er toch een eind. aan de besprekingen komen en dit resulteert tot het stellen
van twee moties:
1. handhaving van de eis op de plaatsen 2, 4 en
7, of 2, 4, 6 enz. als de S.G.P. niet meedoet.
2. de vrijheid tot · het stellen van candidaten
(waarmee bedoeld wordt het recht om dames candidaat te stellen).
De eerste motie wordt met 20 tegen 8 stemmen
aangenomen en de tweede met 24 tegen 4 stemmen'.
Waartoe dit leidde lezen wij, zonder commentaar in het verslag van de ledenvergadering van
12 februari: 'Door het niet samengaan met A.R.
en S.G.P. komen wij dus met een eigen lijst uit.
( ... ) Er zijn 20 personen bereid gevonden een
candidatuur te aanvaarden. (...) Onder de namen
bevonden zich o.a. 4 dames en een candidaat uit
de Luthers[e) en een uit de Vrije-Evangelisch[e)
Gemeente terwijl er ook een candidaat is die
men tot de richting der Gereformeerde Bond ·
zou kunnen rekenen. In. alle gevallen dus geen
eenzijdig samengestéldè lijst zoals wij 5 jaren
geleden door de A.R. voor de voeten kregen
geworpen, hetgeen nog waar was ook'. Er werd
een lijst met vijftien namen vastgesteld. De
dames kwamen op de vijfde, zevende en dertiende plaats en de kandidaat van de jongeren
viel er net buiten. De namen van de eerste zes
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J. Kaptein (1902 - 1969)

C.M. Kamphuisen (1908 - 1969)

kandidaten waren: J. Kaptein, J.J.A. Groeneveld, C.M. Kamphuisen, H.J. Rabouw, mevr.
N.J. van de Zee-Leebeek en W. Otte.
Deze uitslag was vervelend voor Kamphuisen,
die op 16 december 1957 als raadslid was beëdigd en geïnstalleerd, omdat A.E. Pek wegens
gezondheidsredenen ontslag had genomen als
lid van de gemeenteraad. In de eerstvolgende
bestuursvergadering nam A.J. van Vliet het
woord. 'Over het passeren bij de gehouden
stemming op 12 februari j.l. door de leden wat
betreft de candidatuur van de heer Kamphuisen
die als zittend raadslid de derde plaats kreeg,
terwijl onze voorzitter op de tweede plaats werd
gekozen. De heer Van Vliet kon zich hiermede
niet verenigen. Ook de heer Kamphuisen niet.
Door verschillende bestuursleden werd deze
mening bestreden. De verkiezing is zo democra-.
tisch mogelijk verlopen. ( ...) Wij kunnen op
eigen houtje geen omzetting van de lijst bewerkstellingen. De voorzitter doet dan mededeling
over een mogelijke promotie die in het verschiet
kan liggen waardoor hij mogelijkerwijs onze
gemeente in de toekomst zou verlaten. Dan
schuiven de candidaten die onder hem staan
automotisch een plaats omhoog en zijn alle
moeilijkheden opgelost als hij zich voor de
candidatuur terugtrekt. De heer Kamphuisen
zegt dan voorlopig hierin te berusten'.
De verkiezingen vonden plaats op 28 mei en de
CHU kwam met ruim 1700 stemmen weer in

aanmerking voor twee raadszetels. ARP en SGP
behaalden met een gezamenlijke lijst vier zetels.
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7. Gemeenteraad 1962
In zijn vergadering van 19 februari 1960, in Het
Blauwe Kruis, hield het bestuur zich bezig met
de toekomstige ontwikkelingen. 'Hierbij bespreken de raadsleden over hun omgang met onze
A.R. broeders, die zeer prettig is en oprecht van
aard. Het feit dat waarschijnlijk de gehele A.R.
raadsfractie bij een volgende raadsverkiezing,
mogelijk een vervroegde verkiezing door wijziging der gemeentegrenzen, het veld zal ruimen
doet ons naar mogelijkheden uitzien om toch
een wethouder uit het Prot. Chr. kamp te behouden. Zou het soms een C.H.man kunnen zijn.
Wie zal het zeggen. In elk geval zal men toch
over 6 leden moeten kunnen beschikken, om
een lepel in de pap te hebben bij de wethoudersverdeling. Besloten werd contact op te nemen
met het A.R. bestuur'.
Ook in de bestuursvergadering van 22 september was de houding ten aanzien van de ARP een
belangrijk agendapunt. pr was een rapport van
de Unie binnengekomen, waarvan de volledige
titel was: Interimrapport van de commissie
belast met het bestuderen van de .verhouding
tussen de CHU en de ARP en de mogelijkheden
van contact.
In 1946 had de Algemene Vergadering van de
CHU een resolutie aanvaard, waarin de kiesver-
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enigingen vrijgelaten werden om op plaatselijk
en provinciaal niveau nauw samen te werken
met de ARP. In het interimrapport van de commissie-Van Gelder ging het over de samenwerking tussen de beide partijen op landelijk niveau. De commissie had vier noodzakelijk
geachte voorwaarden voor contact, samenwerking en samengaan gekozen en op alle vier
toetsingspunten kwam zij tot een negatief oordeel. 11 Het bestuur van de Unie sloot zich aan
bij deze terughoudende opstelling, stuurde het
rapport ter vertrouwelijke kennisneming naar de
kiesverenigingen en wachtte de reacties af.
Ondanks dit werd aan de basis de samenwerking bij gemeentelijke en provinciale verkiezingen uitgebreid.
In Gouda is het bestuur van de kiesvereniging
over samenwerking bij de komende raadsverkiezingen verdeeld. Tijdens de jaarvergadering
van 8 februari 1961 maande de spreker, H.K.J.
Beernink, Tweede Kamerlid en voorzitter van
de CHU, tot voorzichtigheid bij de besprekingen
met de ARP. De ledenvergadering van 26 april
werd hieraan speciaal gewijd en er werd, door
zowel voor- als tegenstanders, druk geargumenteerd. Uiteindelijk werd met vijftien tegen dertien stemmen besloten het gesprek met de ARP
voort te zetten. 'Echter niet tot elke prijs. Gevraagd worden: Ie de plaatsen 1, 3 en 5 voor de
C.H. U. en 2e het recht om vrouwen candidaat te
stellen'. Over de stemming lezen wij in het
verslag van de volgende ledenvergadering, die
van 25 oktober: 'Er ontstond ook nog een dispuut over de vraag van de schriftelijke stemmen. Dit zal niet meer gebeuren daar het reglement zich uitspreekt over "ter vergadering
aanwezig zijnde leden". Deze schriftelijke
stemmen hebben indertijd de schaal doen omslaan van tegen in voor! besprekingen'.
De nieuwe voozitter, J. de Kraker, zou eerst bij
de vorige voorzitter, die wegens gezondheidsredenen was teruggetreden, vragen wat er na de
vergadering van 26 april met de ARP was afgesproken. In de bestuursvergadering van 21
december bracht de voorzitter verslag uit van
zijn bevindingen. 'De S.G.P. liet weten dat als
wij vasthielden aan het plaatsen van vrouwelijke
namen op de candidatenlijst er geen verdere
besprekingen nodig zouden zijn omdat zij dit
niet kunnen accepteren. De A.R. liet op haar
beurt weten, dat zij geen reden zagen om het
verband met de S.G.P.te verbreken. Dit betekent
dat er geen gemeenschappelijke Prot. Chr. lijst
voor de gemeenteraadsverkiezingen zal zijn
want de C.H.U. laat de dames niet vallen. In elk
geval betekent het dat er geen verdere besprekingen nodig zullen zijn. Dit bespaart ons tijd en
geld'.

In de ledenvergadering van 7 februari 1962
werd de kandidatenlijst vastgesteld. De eerste
zes kandidaten op de CHU-lijst werden J. Kaptein, J.J.A. Groeneveld, Mevr. H.I. Groenendijk-Bernard, H.I. Rabouw, Joh. de Gruyl en
T.F. den Houdijker. Mevr. Groenendijk was
tijdens dezelfde vergadering ook als bestuurslid
gekozen, waardoor zij na de oorlog de eerste
vrouw in het bestuur van de kiesvereniging
werd. C.M. Kamphuisen, bij de vorige verkiezingen derde op de lijst, werd niet herkozen als
bestuurslid en zakte op de kandidatenlijst naar
lagere regionen. Mevr. Groenendijk deelde in de
bestuursvergadering van 23 februari mee, dat zij
meende als bestuurslid te moeten terugtreden,
'omdat zij het wel een beetje onprettig vond dat
de heer Kamphuisen op twee plaatsen( ...) door
haar was verdrongen. Dit was wel niet door haar
persoonlijk gebeurd, want het was een duidelij- ..
ke uitspraak van de ledenvergadering, die persé
een vrouwelijke candidate wilde, maar het gaf
haar een gevoel van onbehagen alsof het haar
schuld was.(...) Daarna kwamen de leden stuk
voor stuk aan het woord. Allen waren het er
over eens, dat haar verkiezing reglementair was
geschied. Het resultaat was dat zij toch besloot
maar aan te blijven'.
Kamphuisen, die tijdens de bewuste ledenvergadering in het buitenland vertoefde, was teleurgesteld en bedankte als lid van de kiesvereniging.
De uitslag van de op 1 juni gehouden verkiezingen was erg gunstig: 1838 stemmen, twee zetels
en een wethoudersfunctie. 'In het verleden was
de tweede zetel altijd een restzetel maar nu
hebben wij zelfs een. overschot. Het werd voor
onze C.H.U. nog eervoller toen mr. J.J.A. Groeneveld tot wethouder van Openbare Werken
werd gekozen in de plaats van de heer E.A.
Polet die zich niet herkiesbaar had gesteld. Voor
het eerst in Gouda een C.H. U. wethouder. Moge
God hem zegenen bij zijn werk'. Over de ARP
vermelde het jaarverslag: 'De A.R. heeft in het
verleden al eens 5 raadsleden gehad. Momenteel
is zelfs haar derde raadszetel een restzetel.
Samengaan met de A.R. lijkt mij niet wenselijk.
Dit te meer nu het in die partij nog rommelt
ook. Over die moeilijkheden behoeven [we] ons
niet te verheugen. Het is mogelijk dat de C.H.U.
er van zou kunnen profiteren maar gezamenlijk
brengt het ons geen stap verder'. De SGP ging
'tot veler verbazing( ...) zelfs niet met de A.R.
in zee' bij deze verkiezingen.
8. Gemeenteraad 1966
In de bestuursvergadering van 11· maart 1964
werd G. van Leijenhorst benoemd als voorzitter.
'Deze wilde de benoeming aanvaarden en met
een kleine toespraak drong hij er toch vooral op
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aan principiële politiek te voeren wat mr. Groeneveld de opmerking uitlokte dat er in een gemeente zo weinig principiële voorstellen aan de
orde komen. Het zijn bijna uitsluitend alle zakelijke aangelegenheden'. In die vergadering
kwam ook de opvolging van burgemeester
K.F.O. James aan de orde. 'Algemeen zou men
het op prijs stellen als er weer een C.H. burgemeester zou worden benoemd. Men had er
echter een zwaar hoofd in. Aan mr. Beernink is
later schriftelijk gevraagd zijn invloed te willen
aanwenden'.
In 1965 kwam het bestuur, volgens het jaarverslag, driemaal bijeen, maar daarvan staan in het
notulenboek geen verslagen. In het jaarverslag
werd ook melding gemaakt van de komst van de
nieuwe: burgemeester, R.M. van Reenen. 'Dat
het iemand van A.R. huize werd zal wel voor
velen een verrassing zijn geweest'.
In de bestuursvergadering van 12 januari 1966
werden de eerste voorbereidingen getroffen
voor het opstellen van een kandidatenlijst. 'Hoewel het [in] de bedoeling lag zelf een groslijst
voor de komende gemeenteraadsverkiezingen
op te stellen zijn wij door het Uniebureau herinnerd aan artikel 37 van de statuten waarbij de
leden zelf 2 namen moeten opnemen, welke
bepaling werd uitgevoerd. Hierbij zijn 21 namen
te voorschijn gekomen waarbij dan de naam van
de heer Kaptein moet worden gevoegd. Mr.
J.J.A. Groeneveld krijgt het woord om te verklaren dat hij zich om gezondheidsredenen niet
weer beschikbaar wil stellen'. Bij de vaststelling
van het verslag, op 1 maart, werd deze tekst
aangevuld met: 'Verder acht hij het van groot
belang dat de ouderen in de Raad gaan wijken
voor de jongeren, welk motief bij zijn beslissing
om terug te treden het meest doorslaggevend is
geweest'. Een dergelijke omstandige vastlegging van een beweegreden wekt het vennoeden,
dat de werkelijke reden een andere zou kunnen
zijn geweest.
De meerderheid van het bestuur wil een advies
opstellen voor de ledenvergadering voor wat
betreft de eerste vijf plaatsen op de kandidatenlijst. De voorzitter 'noemt de namen vàn Kaptein, v.d. Weele, Hijlarides, Rabouw en mevr.
Groenendijk, hetgeen fel verzet wekt bij de
secretaris [H.J. Rabouw - JS], die meent zelf
voor de tweede plaats in aanmerking te willen
komen voor hetgeen hij als secretaris voor deze
kies'vereniging heeft gedaan. ( ...) Mr. Groeneveld merkt dan op dat de kiesvereniging ontzettend veel te danken heeft aan haar secretaris
maar bang is dat deze in de gemeenteraad misschien te fel zou zijn. Iets beweren is nu eenmaal gemakkelijk genoeg. Het gehele geval
krijgt een onplezierig verloop en de secretaris
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J.J.A. Groeneveld (1902 - 1977)
wil zijn functie dan ook neerleggen en wil vertrekken als anderen erop aandringen om toch te
blijven. Van een advies komt niets terecht'. Dit
verslag werd door de desbetreffende persoon
zelf geschreven.
Tijdens de jaarvergadering op 16 februari werd
de kandidatenlijst vastgesteld. Het verslag daarvan werd gemaakt door J.W. Bikker, de nieuwe
secretaris. Voorzitter Van Leijenhorst memoreerde dat jongeren een kans moeten krijgen en
dat het bestuur daarom 'meende er goed aan te
doen in een pre-advies uitdrukking te geven aan
zijn voorkeur voor bepaalde candidaten, om
a.b. w. enige leiding te geven. Na deze uiteenzetting van de voorzitter vraagt de heer Rabouw
het woord om een minderheidsstandpunt uit het
bestuur naar voren te brengen. Deze stelt als
zijn mening: Ie een pre-advies is overbodig, 2e
in het pre-advies worden onvoldoende bekende
personen naar voren geschoven en 3e in het
advies in onvoldoende rekening met een evenwichtige samenstelling van de lijst [gehouden]
daar naar maatschappelijk~ positie het accent
komt te liggen op personen met een leidinggevende functie. Uit de leden brengt de heer A.E.
Pek zijn bezwaar naar voren om een rangorde te
noemen, volgens zijn mening strookt een dergelijke handelwijze niet met de Chr. Hist. opvattingen omdat de vrijheid belemmerd.wordt. Bij
deze opvatting sluit mr. Groeneveld zich aan'.
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Er zijn ook twee leden die hun waardering uitspreken voor het geven van een advies van de
kant van het bestuur.
Er werd over de eerste vijf plaatsen afzonderlijk
gestemd. Voor de overige plaatsen werd collectief gestemd, volgens het zogenaamde puntensysteem; uit de nog beschikbare kandidaten konden tien namen op het stembriefje worden ingevuld, in volgorde van de voorkeur. Hoe hoger
de plaats op het briefje, hoe meer punten iemand kreeg. De uitslag voor wat de eerste vijf
plaatsen betreft was: J. Kaptein, P.G. van der
Weele, P. Hijlarides, mevr. H.J. GroenendijkBemard en J. Bloemen.
Bij de stemming voor de vierde plaats deed zich
nog een incident voor. Mevr. Groenendijk kreeg
26 van de 31 uitgebrachte stemmen en Rabouw
drie. 'De heer Rabouw verklaart met een lagere
dan de 4e plaats geen genoegen te kunnen nemen en wenst daarom verder niet in aanmerking
te komen. Ook bedankt hij als lid en als bestuurslid. De voorzitter betreurt het dat de heer
Rabouw deze consequenties meent te moeten
verbinden aan de gang van zaken der stemming.
De heer Rabouw verlaat de vergadering, waarna
de stemming wordt voortgezet'.
Over toenadering tot of samenwerking met de
ARP is in de beschikbare vergaderverslagen
niets terug te vinden. In het jaarverslag van 1966
werd melding gemaakt van het feit dat de CHU
met twee leden in de, dan uit 29 personen bestaande, raad terugkeerde. 'Gezien de stijging
van het inwonertal en de uitbreiding van het aantal beschikbare zetels betekent dit een relatieve
achteruitgang. Toch was er zowel in absolute zin
als verhoudingsgewijs duidelijke stemmenwinst.
(...) Nietemin is onze positie verzwakt, doordat
mr. Groeneveld die 4 jaren als wethouder is
opgetreden in de nieuwe raad door de heer P.G.
van der Weele is opgevolgd. De A.R.-traditie
heeft van deze wisseling gebruik gemaakt opnieuw voor zichzelf een wethouderszetel op te
eisen. Slechts node en uitsluitend in het belang
van het gezamenlijk optreden van de Prot. Chr.
groeperingen heeft onze fractie meegewerkt aan
de verkiezing van de A.R.-wethouder. Door deze
gang van zaken zijn degenen onder ons, die zich
nog wat voorstellen van de samenwerking met
de A.R. een illusie armer en een ervaring rijker
geworden. Er is goed samen te werken met deze
p~j. mits de A.R. mag vertellen hoe het moet
worden. Bij de landspolitiek is het niet anders,
zoals mr. Beernink bij de besprekingen rondom
de kabinetsformaties heeft moeten ervaren'.
Op 18 november 1969 overleed J. Kaptein, die
ruim zestien jaar lid van de raad was geweest.
Hij werd op 8 december in de raad opgevolgd
door P. Hijlarides.

9. Heroriëntatie
De verkiezingen voor de Provinciale Staten in
1966 waren voor de CHU bijzonder gunstig
verlopen. Voor de eerste en enige keer in haar
geschiedenis was de aanhang van de Unie procentueel groter dan die van de ARP. 12 Bij de
daarop· volgende verkiezingen, die voor de
Tweede Kamer, op 15 februari 1967, verloor de
CHU weliswaar slechts één van haar dertien
zetels, maar vergeleken met het resultaat van de
laatste statenverkiezingen was het verlies gevoeliger; omgerekend in kamerzetels was het
verlies dan drie zetels. De KVP verloor acht
zetels en de PvdA zes, terwijl D'66 met zeven
zetels de grote winnaar was.
Tijdens de Algemene Vergadering van de CHU
van 29 april liet voorzitter A.D.W. Tilanus een
volstrekt ander geluid horen over samenwerking
met andere christelijke partijen, dan zijn voor- "
ganger H.K.J. Beernink het jaar daarvoor. Tilanus signaleerde een crisis in het politieke denken. Velen toonden zich ongeïnteresseerd, ande- ·
ren zochten naar iets nieuws. Ook binnen de
christelijke partijen bestond onzekerheid. Hij
toonde zich bereid met andere partijen te zoeken
naar nieuwe formules en moderne woorden,
waarin zij tot uitdrukkinf: wilden brengen wat
hen ten diepste bewoog. 3 In het voorjaar van
1967 begon de Groep van achttien het officiële
overleg tussen KVP, ARP en CHU, De groep
bestond uit zes leden van elk van de drie partijen. Uiteindelijk resulteerde dit in de vorming
van het CDA in 1980 en de opheffing van de
drie afzonderlijke partijen. Mogelijk vormde de
deelname van de KVP aan het overleg voor de
CHU een factor die de nog altijd sterke emotionele en psychologische weerstanden ten opzichte van de ARP kon doen overwinnen. Door
verruiming van het kader van de besprekingen,
leken de verschillen tussen CHU en ARP van
relatief geringer betekenis te worden. 14
In het notulenboek van de Goudse CH-kiesvereniging resten nog slechts de jaren 1967 en
1968. Het spreekt vanzelf dat daarin ook aandacht is geschonken aan de veranderende maatschappelijke en politieke omstandigheden. 'Het
staat vast dat ons partijbestuur veel wijsheid zal
nodig hebben om hierin de meest juiste weg te
vinden. Als plaatselijke kiesvereniging dienen
we daarom zoveel mogelijk achter het partijbestuur te staan', schrijft de secretaris in het jaarverslag van 1967. In dat jaar heeft de kiesvereniging ook een enquête onder de leden gehouden. In het begeleidend schrijven werd gerefereerd aan het rapport van de commissie-Scholten, dat een kritische analyse van de organisatorische werking van de Unie en een aantal suggesties bevatte. Tevens werd gewezen op de
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J.W. Bikker (1916 - 1989)

roep om partijpolitieke hervormingen. 'Niet
minder dan 97 leden hebben het formulier ingevuld. In het belang van een goed overzicht is
een schoolbord ingeschakeld, waarop in % de
antwoorden op de diverse vragen is ingevuld'.
De leden hadden bij het invullen de keus uit drie
mogelijkheden: ja, nee, geen mening. De hierna
te noemen cijfers met betrekking tot de uitslag
zijn destijds door mevr. Groenendijk op een
vragenlijst geschreven. Er waren vijf vragen die
beantwoord konden worden.
1. Bent u voorstander van één confessionele
partij, waarvan roomskatholieken en protestanten samen deel uitmaken (een soort
CDU)?
32% ja, 51 % nee.
2. Voelt u voor een nauwe praktische politieke
samenwerking tussen KVP, ARP en CHU?
66% ja, 18% nee
3. Bent u voorstander van een volstrekt linkse
politiek, zoals de christen-radicaien die
voorstaan, waarbij aangestuurd wordt op
samengaan of samenwerking met de PvdA,
PSP en D'66? Niemand voor, 77% tegen.
4. Bent u voorstander van een protestantse
partij, van de CHU met:
a. de ARP?
15% ja, 48% nee.
b. de ARP, SGP en GPV?
16% ja.
c. de SGP?
geen cijfers ingevuld.
5. Vindt u dat de CHU zichzelf moet blijven en
niet moet streven naar samensmelting .of
nauw samengaan met andere partijen?
28% ja, 40% nee.
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Het bestuur vatte zijn conclusie als volgt samen:
- dat de meerderheid wel voelt voor praktische politieke samenwerking tussen KVP,
ARP en CHU, maar niet voor samensmelting.
dat de meerderheid de linkse politiek van de
christen-radicalen afwijst.
dat een derde van de leden voorstander is
van één protestantse partij, waarvan de helft
deze wenst te beperken tot CHU en ARP.
dat een derde deel van de leden geen samengaan van de CHU met andere partijen wenst.
In de ledenvergadering van 19 november 1968
werd het concept van een nieuw CHU-beginselprogram besproken, 'waarin duidelijk gesteld
wordt dat de christelijke politiek niet alleen de
relatie tot God wil aangeven doch tevens die
van ons tot onze naaste. Het bijbels getuigenis ·
dat tot ons komt, zowel in het O.T. als in het
N.T. heeft richtlijnen gegeven ·hoe we moeten
leven'.
,
De landelijke ontwikkelingen op het gebied van
de toenadering tussen KVP, ARP.en CHU bleven in Gouda niet zonder gevolgen. In de gemeenteraden van 1970 en 1974 vormden ARP
en CHU weer gezamenlijk een fractie. In 1970
kreeg zij vijf en in 1974 vier van de 29 zetels in
de raad. In 1978 deed . een CDA-fractie
(KVP/ARP/CHU) haar intrede in de Goudse
raad. Zij bezette echter slechts negen van de 31
plaatsen. De tijden waren veranderd sinds Balt
A. de Jong zijn jaarverslag van 1946 schreef, en
wel in verschillende opzichten. De raad telde
toen 25 leden en zeven daarvan behoorden tot
de Protestants-Christelijke Partij (ARP/CHU/
SGP). Samen met de zes KVP-ers 'zouden wij
zelfs een rechtse meerderheid kunnen vormen.
Daar de R.K. echter nog achter de Partij van de
Arbeid aanloopt is daar geen sprake van. 't Kan
echter verkeeren en wij weten niet wat er nog
gebeuren kan', noteerde de secretaris toen. En
zo was het!
NOTEN
ln de volgende aflevering zal de Goudse CH-Vrouwengroep
centraal staan.
1.

2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

A.J. van Duist (red.), Herinneringen aan de Unie waarin
we ons thuis voelden (2e druk; z.p. 1980) 25.
Ibidem, 4 l.
H. van Spanning, De Christelijk-Historische Unie 19081980 I (z.p. 1988) 127-128...
J. Bank, Opkomst en ondergang van de Nederlandse Volksbeweging (NVB) (Deventer 1978) 120.
H. van Spanning, Il, 3-4.
G. Kooijman, Kroniek van Gouda (Alphen aan den Rijn
1984) 108.
H. Hennsen, Macht en moraal in Gouda (Doctoraalscriptie;
Amsterdam 1991) 22.
Keesings HistorischArchief(Amsterdam 1943-1946)6747.
Theo de Jong, Dr. J.G.W.F.Bik (83) overleden, Tidinge 8

TIDINGE VAN DIE GOUDE

(1990) 1-3.
10. De twee besturen rich1ten hiervoor gezamenlijk de
Stichting Christelijke Noorderschool op. Haar grondslag
was gelijk aan die van de Vereniging voor Christelijk
Nationaal School onderwijs. Het bestuur bestond uit negen
personen; vijf daarvan werden aangewezen door het bestuur van de CNS-school en vier door het bestuur van de
CVO-school. Het voorzitterschap werd bij toerbeurt, telkens voor een jaar, uitgeoefend door één van de leden
aangewezen door de Vereniging van CNS en één van de
leden aangewezen door de Stichting Christelijke Scholen.
Met ingang van I januari 1988 werd de Stichting Christelijke Noorderschool opgeheven en werd de Koningin Wilhelminaschool één van de zes scholen van de Stichting
Christelijke Scholen uitgaande van de Kerkeraad der Nederlands Hervormde Gemeente te Gouda. De andere vijf
scholen waren de Westerschool, de Anne de Vriesschool,
de Plaswijckschool, de Driemaster en de Goejanverwelleschool.
Ten gevolge van de door de Wet voorgeschreven schaalvergroting, waardoor een beduidend groter aantal leerlingen per school nodig is om op I augustus 1996 opheffing
te voorkomen, maken nu nog vier scholen deel uit van de
Stichting Christelijke Scholen. De Anne de Vriesschool
werd per I augustus 1992 versneld gesloten. De Driemaster fuseerde, precies een jaar later, met een Rooms-katholieke school voor basisonderwijs en werd zo onderdeel van
de Stichting R.K. Schoolonderwijs Gouda.
Ongeveer gelijktijdig vond er bij de Stichting Christelijke
Scholen een statutenwijziging plaats, waardoor zij los
kwam te staan van de Centrale Kerkeraad der Hervormde
Gemeente te Gouda.
11. H. van Spanning, Il, 248-253.
12. H.-M.T.D. ten Napel , 'Een eigen weg'. De to/Slandkoming
v,m het CDA (1952- 1980) (Kampen 1992) 117-118.
13. H. van Spanning, Il, 352-358.
14. Zie noot 12.

BIJLAGEN
1 CHU-RAADSLEDEN 1935-1978
Aantal stemmen1 % stemmen CH-Raadsleden
29 juni 1935 PCG

J.K. Begeer,
D.C. van Esschoten
J.K. Begeer,
O.C. van Esschoten
J.K. Begeer,
D.C. van Esschoten
1946 A.J. van Vliet voor
Begeer
A.Verboom
A.E. Pek, J. Kaptein
1957 C.M. Kamphuisen
voor Pek
J.. Kaptein,
J.J.A. Groeneveld
J. Kaptein,
J.J.A. Groeneveld
J. Kaptein,
P.G. van der Weele
1969 P. Hijlarides voor
Kaptein
·
P.G. van der Weele, P.
Hijlarides
P. Hijlarides,
W.J. Deetman
1977 L. Heling voor
Hijlarides

21 juni 1939 PCG
26 juli 1946 PCP

22juni 19491278
27 mei 1953 1608

6,5%
7,6%

28 mei 1958 1702

7,2%

30 mei 1962 1838

7,7%

1juni 1966 2158

8,2%

3 juni 1970 ARP/CHU

-

29 mei 1974 ARP/CHU -

3 1 mei 1978 CDA
1. Het aantal stemmen is alleen vermeld als de CHU IJ)et een
·
eigen lijst uitkwam.
PCG = Protestants-Christelijke Groep (ARP/CHU)
PCP = Protestants-Christelijke Partij (ARP/CHU/SGP)
CDA= Christen Democratisch Appel (KVP/ARP/CHU)

II SAMENSTELLING GEMEENTERAAD GOUDA 1946-1993

1946
1949
1953
1958
1962
1966
1970
1974
1978
1982
1986
1990

8
9
10
10

11
10
11
13
12
9
13

9

6
6
6
6
6
7
5
4

71)
63)
43)
43)
3
3
54)
44)

1)

1
2
2
2
2
4)
4)

9
7
7
8

12)
2
2
4
3
3
4
6
5
6
6
5

1)

3)
3)
3)

1

7)

15)
17)

l
l

5)

l

l
l
l
26)
28)
28)
38)

2
2
2
2
2
5

3
l
l

2
29)

Verklaring der tekens:
l) Protestants-Christelijke Partij (ARP/CHU/SGP)
2) Partij van de Vrijheid
3) ARP/SGP
4)ARP/CHU
S) PSP/PPR
6)SGP/GPV
7) PSP/CPN
8) SGP/RPF/GPV
9) PG/GL
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DE STRIJD OM DE
BINNENVAART DOOR MIDDENHOLLAND IN DE VIJFTIENDE EN
DE ZESTIENDE EEUW 1
Dr. J.G. Smit
Inleiding
In het middeleeuwse Holland was het water
zowel vijand als vriend van de inwoners. Vijand, omdat de natuur het water tot ongekende
krachten kon opzwepen. In de dertiende eeuw
· hadden de graaf en zijn onderdanen de reeds
eerder aangebonden strijd tegen het water gereguleerd door de oprichting van de hoogheemraadschappen. Vriend, omdat door de natuurlijke toestand van de Hollandse bodem behalve de
weinige zandgronden en de dijken alleen de
waterwegen als verbindingsweg bruikbaar waren. Voor de beheersing van het water was het
nodig dat dit binnen de verschillende beheerseenheden op het benodigde peil werd gehouden
en dat al het overtollige water er buiten bleef.
Tegen de dreiging van zee- en rivierwater,
opgezweept door getijden of stormen, verdedigde men zich met aaneengesloten dijken. Elke
zwakke plek daarin kon fataal zijn.
Voor de afvoer van het overtollige water
was het echter nodig dat in de dijken en in de
landscheidingen, de binnendijken tussen de
hoogheemraadschappen, openingen waren. De
eenvoudigste vorm daarvan was een heul, een
doorgang, of een spui of verlaat, een volledige
opening, waardoor men overtollig water kon
kwijtraken of bij ongewenste lage waterstand
water kon inlaten. Maakte men een dergelijke
heul of spui niet te laag en niet te smal, dan
konden er kleine schepen of schuiten door.
Vloeddeuren werden altijd in gereedheid gehouden om de openingen af te sluiten, hetzij draaiend ('waaideuren'), hetzij takelend. Zo moet de
waterbeheersing van bijvoorbeeld Rijnland erin
de vijftiende eeuw hebben uitgezien. Als er
geen heul was, moesten ladingen worden overgeladen of de schepen werden in hun geheel
over een dam of dijk heen getrokken van het
ene ·water in het andere.
Waar de scheepvaart het drukst was, werden
de openingen logischerwijze het grootst gemaakt en werden schutsluizen aangelegd. Binnen Rijnland was dat in of omstreeks 1253 in
Spaarndam, waar het Spaarne in het Il uitmondde en waarlangs de grootste afwatering van
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Rijnland plaatsvond,2 in Gouda, waar dé Gouwe
in de Hollandse· IJssel kwam, de zogenaamde
Donkere sluis,3 en bij Bodegraven in de Oude
Rijn. Als complement van de Goudse sluis
legde men ook bij de samenkomst van (de verlengde) Gouwe en Rijn ten zuiden van A,lphen
een sluis aan, de Gouwesluis. Alle andere middeleeuwse vermeldingen van Hollandse namen
met het bestanddeel -sluis betreffen afwateringsluizen. Vóór de komst van de schuisluize~
waren er op die plaatsen alleen enkele deuren,
die bij niet te grote waterhoogteverschillen of
niet te hoge stroomsnelheden konden worden
geopend.
.
Spaarndam en Gouda vormden het begin- en
eindpunt van de vaarroute door het midden van
Holland, waarvan niet alleen de Hollanders die
van noordelijk Holland naar het stroomgebied
van Lek, Maas, Merwede en Schelde· wilden,
gebruik maakten. Ook de middeleeuwse internationale koopvaart tussen de handelsgebieden
rond de Golf van Biscaye, Bretagne en Normandië enerzijds en Noord-Duitsland en de Oostzeelanden anderzijds (in het contemporaine
taalgebruik west- en oosthandel genoemd), die
Holland aandeed om te verladen, nam de binnenroute.
Voornoemde vaarroute door Holland liep als
volgt: binnenkomend uit zee, uit Vlaanderen of
Brabant, via de (Ooster)Schelde langs Zierikzee
of door de Maasmond langs Den Briel en Rotterdam, of stroomafwaarts uit Duitsland en
Gelderland via de Rijn en de Lek, de Hollandse
IJssel op, bij Gouda door de stadssluis de Gouwe in, door de Gouwesluis de Oude Rijn op tot
Alphen en vervolgens over de Heimanswetering, dç Braassem en de Leidse en Haarlemmer
meren naar het Spaarne of de Liede, en daarna
bij Spaarndam het IJ op. Via Amsterdam, de
Zuiderzee, het Marsdie1t of het Vlie voer men
dan naar Overijssel, Friesland, Groningen,
Noord-Duitsland, Skandinavië en de Baltische
kusten, of andersom.
Een andere doorgaande binneqlandse route'
was er niet. Bovendien was dit de door de overheid voorgeschreven route, de gecostumeerde

TIDINGE VAN DIE GOUDE

binnenvaart zoals zij in latere tijd werd genoemd, want eraan lagen de grafelijke tollen.
Voor onvrije goederen moest tweemaal tol
worden betaald, éénmaal in het 'zoute' zoals dat
werd genoemd (te Geervliet) en éénmaal in het
'versche' of 'zoete': bij binnenkomst van Holland vanuit het zuiden of oosten te Gouda of
vanuit het noorden te Spaarndam, als men niet
langs Gouda voer. 4 Onvrije goederen waren
meestal de niet-Hollandse. Van de 'buitenlanders' hadden de Hanzeaten (de kooplieden uit
Noord-Duitsland), de Utrechters en de Nijmegenaren weer speciale tarieven. Te Gouda was de
centrale tol, geheven aan de .ingang van de
Gouwe;5 Spaarndam was een 'wacht', een bijtol.6 Te Gouda moest bovendien sluisgeld worden afgedragen en aan de Gouwesluis bij Alphen was een tol gevestigd, waarvan de o~brengst aan de heer van Wassenaar toekwam.
Hoe oud dit deel van het Hollandse tolsysteem was, is onduidelijk. De Goudse tol wordt
pas in 1331 voor het eerst vermeld.8 De stad en
het omliggende gebied zijn dan in het bezit van
Jan van Henegouwen, een broer van graaf Willem m. Eerdér in de dertiende eeuw behoorden
zij toe aan achtereenvolgens de heren van der
Goude en van Kats, lokale grondheren. De tol
maakte blijkbaar geen deel uit van hun goederen, omdat hij in 1331 grafelijk bezit is. Daarom
veronderstelt men wel dat de Goudse tol oorspronkelijk in Moordrecht heeft gestaan, die in
1250 en 1274 als grafelijke tol wordt vermeld. 9
Deze tol zou dan, na het uitsterven van de heren
van der Goude en Kats, waardoor Gouda rechtstreeks onder de Hollandse graaf kwam, naar
die stad zijn verplaatst. 10
Andere binnen-Hollandse vaarroutes dan de
Gouwe, die theoretisch mogelijk waren, waren
alle afgesloten door een dam: behalve enkele
kleinere mogelijkheden, alleen van lokaal belang, waren dat in de Vliet tussen Delft en Leiden ten noorden van Delft de 'Korstange' en de
dam in het huidige Leidschendam; tussen Rotterdam en de Oude Rijn, aan het begin van de
Rotte, de Hildam; tussen Amsterdam en Gouda
/ Woerden I Leiden de Aardam en de Bilderdam; tussen Rijnland en het Land van Woerden
in de Oude Rijn oorspronkelijk de Zwammerdam, later vervangen door de sluis te Bodegraven. Wel waren deze dammen, die in de meeste
gevallen deel uitmaakten van de landscheidingen, vaak voorzien van een 'overtocht' of overtoom, een installatie van twee hellingbanen met
een of meer kaapstaanders (windassen) om
schepen over de dam heen te trekken van het
éne vaarwater in het andere. 11
Een aantal hindernissen belemmerde op
voornoemde route een snelle doorvaart: de

continue verlanding en verzanding van de Hollandse IJssel en Gouwe en de breedte (of liever
gezegd de engte) van de sluizen in Gouda, de
Gouwesluis en die te Spaarndam. Het kostte dan
ook een aantal dagen voordat een schip Het IJ
of de Maas bereikte. Degenen die het grootste
belang hadden bij het handhaven van deze route
in ongewijzigde vorm waren de Goud~e neringdoenden, die goed konden verdienen aan de
schippers die in de sluis vastzaten.
Behalve Gouda waren ook Haarlem en Dordrecht door hun ligging belanghebbenden bij de
vaart via IJssel en Gouwe. Een andere route zou
hebben betekend dat de scheepvaart aan hen
voorbij ging. De Dordtenaren hadden bovendien
door hun stapelrecht, dat de schippers op de
Lek, de Maas en de Merwede verplichtte hun
onvrije goederen in de stad over te laden en ten
verkoop aan te bieden, er in het bijzonder be- .
lang bij dat de riviervaart hun stad passeerde.
Ten einde verzekerd te zijn dat men zich hield
aan het stapelrecht, en aan het Maasrecht' dat .
gold voor schepen die vanuit zee de Maas invoeren, had de Merwedestad vaak bewapende
schepen, 'uitliggers' genoemd, op het rivierengebied van Maas, Lek, Noord, Merwede en
IJssel paraat. Dordrecht, Gouda en Haarlem
hadden dus gemeenschappelijke belangen in de
vaarroute en wij zullen de drie steden dan ook
vaak gezamenlijk zien optreden tegen diegenen
die hun belangen bedreigden.
Tegenover Dordrecht, Gouda en Haarlem
stonden Amsterdam, Leiden, Delft en Rotterdam. Hun gemeenschappelijke belang was dat
er andere, kortere vaarroutes in de binnenvaart
mogelijk waren. Bij deze steden voegden zich
vaak de Maasmond- en riviersteden Den Briel,
Schiedam, Schoonhoven en Gorinchem (Rotterdam hoort uit dien hoofde ook bij deze groep
thuis, en doo:ç haar ligging Zierikzee). In tijden
dat bij deze steden de economische groei ging
toenemen, bleken zij keer op keer te botsen op
en geremd te worden door de oude gevestigde
belangen: de voorgeschreven vaarroute GoudaHaarlem en het Dordtse stapelrecht.
In de tweede helft van de vijftiende eeuw en
in de zestiende eeuw werd bijna continu geprocedeerd tussen Dordrecht, dat de stapel met
alles wat daarmee samenhing als haar voornaamste economische activiteit had, die met
gebruik van alle geoorloofde en (volgens haar
tegenstanders) niet-geoorloofde middelen werd
beschermd, enerzijds, en de riviersteden en de
daar gevestigde kooplieden en schippers, die de
stapel op alle mogelijke manieren probeerden te
ontduiken, anderzijds.
Deze strijd op de grote rivieren blijft hier
verder buiten beschouwing; in dit artikel zal de
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strijd om de binnenvaartroute centraal staan.
Behalve de veranderingen in de routes zullen
vooral de betrekkingen tussen de steden in de
navolgende paragrafen aandacht krijgen. Nagegaan zal worden hoever de coalities en de tegenstellingen gingen en in hoeverre daarin verschuivingen optraden. Uiteraard moet ook de
houding van de landsoverheid tegenover de .
binnenvaartproblematiek aandacht krijgen.
Deels was zij belanghebbende bij de status quo;
via de tollen van Gouda en Spaarndam vloeiden
aanzienlijke geldbedragen in haar kas.
Geografisch beperk ik mij tot Rijnland in
Midden-Holland. De vaarroutes aan de zuidkant
van Delf- en Schieland en de veranderingen
daarin, zoals de Schie en de aanleg van Delfshaven, blijven buiten beschouwing. Gouda, de
· spin in het web van de binnenvaart, en de Gouwe, de essentiële schakel in de waterroute, staan
centraal in het verhaal. Vandaaruit worden de
pogingen gevolgd om alternatieve routes te
creëren via de Leidsche dam, de Hildam en de
Bilderdam. Amsterdam en Schoonhoven probeerden door de Kostverlorenvaart en de Goejanverwellesluis routes te verkorten en Gouda
en Spaarndam te mijden. Bij deze alternatieve
routes gaat het vaak niet alleen om handelsvaart,
maar juist ook om regionaal- en lokaal-gerichte
activiteiten. Omdat soms het onderscheid daartussen in de bronnen niet is te maken, is er voor
gekozen alle bekende gebeurtenissen rond genoemde routes te beschrijven.
I. De vijftiende eeuw
1. Gouwe, Gouwesluis en Goudse sluis
De route via de Gouwe kende twee sluizen, één
in de verbinding met de Oude Rijn en één binnen de stad Gouda, die in feite de verbinding
met de Hollandse IJssel was. Bochten, geringe
breedte en vooral ondiepten en . verzanding
waren de grootste euvelen in deze vaart. Het
oudst bekende initiatief om verbeteringen aan te
brengen staat op naam van de landsoverheid. Op
10 september 1358 gaf ruwaard Albrecht van
Beieren, die toen net een half jaar het bewind in
Holland voerde namens zijn krankzinnig geworden broer graaf Willem V, een aantal van zijn
raadsheren opdracht om te vergaderen en te
adviseren over de verbetering en verdieping van
de Gouwe. Als reden gaf hij op dat er groot
'gebrek' (tekortkomingen) in de doorvaart was;
dat had hij 'verstaan en vernomen'. Ongetwijfeld zullen zijn informanten kooplieden en
bestuurders van de steden waar die kooplieden
woonden, zijn geweest. Niet voor niets werd de
opdracht te Haarlem uitgevaardigd, een stad die
een ~oot belang had bij de binnenlandse
vaart. 2 In verband met de verbetering kregen de
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inwoners van Alphen, Hazerswoude, Boskoop
en Waddinxveen in 1354 en van Alphen in 1361
van de landsheren toestemming nieuwe watergangen met kaden tussen de (Oude) Rijn en de
IJssel te graven, zodat de waterafvoer verzekerd
was. 13
Aan het begin van de vijftiende eeuw traden
de verschillende steden en anderen die belang
hadden bij het aanbrengen van verbeteringen
aan de vaarroute en de afwatering via IJssel en
Gouwe, zoals de grafelijkheid en het hoogheemraadschap Rijnland, gezamenlijk op. 14 Dat was
het geval in 1413, toen op initiatief van de graaf
en met medewerking van Haarlem, Leiden en
Rijnland een verlaat en een kolk aan weerszijden van de 'grote' sluis in Gouda werd gepland,
maar niet uitgevoerd. Op verzoek van hoogheemraden van Rijnland nam het Goudse stads- ·
bestuur bij die gelegenheid maatregelen om de
doorvaart door de sluis te bevorderen. 15 In 1424
kwamen Haarlem, Leiden, Gouda en Oudewater
bijeen om de Gouwesluis te verbeteren. 16
Werkelijke verbeteringen startten in 1436.
Op 5 maart van dat jaar kwamen voor de grafelijke Raad in Den Haag de steden Haarlem,
Leiden, Amsterdam, Gouda, Alkmaar, Hoorn,
Medemblik en Edam overeen binnen Gouda een
nieuw verlaat te maken. Haarlem zou het aanAmleggen, met medewerking van Leiden
sterdam, en op kosten van die steden die naar
het oordeel van de Raad moesten bijdragen. 17 In
Gouda werd daarna door vertegenwoordigers
van de steden, bestaande uit leden van de stadsbesturen die zich lieten bijstaan door timmerlieden, de bouw van het verlaat aanbesteed. 18 Dit
alles resulteerde in de aanleg van het verlaat aan
de Lage Gouwe, die tevens als een soort noordelijke sluisdeur voor de sluis werkte. 19 In
1441/'42 werd er nog aan gewerkt. In die tijd
betaalde Haarlem 'smeergeld' aan de Goudse
baljuw om te zorgen dat het verlaat in de nieuwe
stenen sluis zó hoog gemaakt werd, dat de schepen erdoor konden. Dat was dus niet vanzelfsprekend. 20
In 1451 was weer sprake van tekortkomingen in de doorvaart door de Goudse sluis. Een
bijeenkomst in Gouda in juni van 1451, waaraan
Haarlem en de 'watersteden' (zo werden de
koopvarende steden uit Amstelland, Waterland
en West-Friesland aangeduid) deelnamen, was
daaraan gewijd. Men wist uiteindelijk van hertog Filips de Goede op 20 februari 1452 een
ordonnantie te verkrijgen, waarin hij voorschriften gaf om de doorvaart te verbeteren. Daarin
werd onder meer het volgende bepaald:
1) geen aanmering van turfschepen in de vaart,
behalve voor het laden en lossen; deze schepen
moesten verder in de zijgrachten meren;
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2) geen aanmering van schepen naast elkaar
tussen het verlaat en de sluis;
3) geen balken of ander hout ofleer in het water
tussen de Potters poort en de sluis;
4) schepen die niet geladen of gelost worden,
mogen niet langer dan drie dagen in de haven
blijven liggen;
5) schepen die niet door de sluis gaan, mogen
niet aanleggen bij het tolhuis of het Slot;
6) schepen die in de weg liggen, mogen door de
kapiteins worden verlegd;
7) "vente goet'' dat bederfelijk is, zoals bier,
verse haring en paling mag tussen de Potters
poort en de sluis overgeslagen worden;
8) de sluiswachters zijn verplicht de sluisdeuren

te bedienen zoals volgens het sluisgeld geregeld
is, waarbij zij een open deur niet mogen sluiten
als er een schip nadert;
9) de diepte van de doorvaart moet overeenkomen met die bij de drempel van de sluis;
10) tussen de sluis en de St. Jansbrug mogen de
schepen één rij dik liggen langs één kade en
tussen de brug en de IJssel aan één kade twee
breed en aan de andere kade één breed.21
Wie de breedte van de Binnen-Gouwe kent,
verbaast het niet dat strenge maatregelen moesten worden afgekondigd om de doorvaart te
bevorderen. Eerder verbaast het te zien dat er in
die engte nog zoveel verschillende activiteit
mogelijk was.

Kaart van ,Ie binnenvaartroutes door Midden-Holland.

1 Spaarndam
2 Kostverlorenvaart
3 Overtoom
4 Kromme Mijdrecht
5 Grecht
6Bi1derdam
7 Aar
8 Gouwesluis
9 Heimanswetering
10 Does
11 Weipoortse vliet
12 Mogelijke loop van de
nieuwe vaart
13 Leidsche dam
14 Hoogeveense vaart
15 Hildam
16 Kromme Gouwe
17 Enkele Wierikke
18 Dubbele Wierikke
19 Goejanverwellesluis
20Vlist
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2. Op zoek naar een 'nieuwe doorvaart'
Deze nieuwe overheidsregels hebben niet het
nodige effect gesorteerd; 'sabotage' of, milder
uitgedrukt, weinig medewerking en vertragingsakties van de kant van Gouda zullen daaraan
niet vreemd zijn geweest. Daarom werd vervolgens door de steden ervoor gekozen om te onderzoeken of zij het zonder de Gouwestad konden stellen. Al in 1453 werd verkend wat de
mogelijkheden waren om in het veengebied in
de buurt van Leiden een 'nieuwe doorvaart' te
maken, zodat men zonder Gouda aan te doen
Rotterdam kon bereiken. Op initiatief van Haarlem vond hierover in mei 1453 een bijeenkomst
plaats; Enkhuizen, Medemblik, Hoorn, Alkmaar, Akersloot, Leiden en Rotterdam waren
. daarbij aanwezig of ervoor uitgenodigd. Tevoren hadden afgevaardigden van Haarlem, Leiden en Amsterdam ter plaatse de situatie verkend. Aangezien Delft hierbij niet genoemd
wordt, zal de gekozen route vanuit het zuiden
van de Haarlemmermeer via bijvoorbeeld de
Zijl en de Weipoortse Vliet richting Zoetermeer
hebben gelopen, of oostelijker langs Hazerswoude naar de Rotte.22
Voorlopig bleef het nog bij plannen. Vijf
jaar later dienden Haarlem, Leiden, Amsterdam,
Alkmaar en de watersteden het voorstel van de
nieuwe doorvaart bij de stadhouder in. Aanleiding waren de nog steeds toenemende klachten
dat de Goudse haven zeer smal was, dat hij vol
lag met schepen van de Gouwenaars, dat bij
vloed de tegenstroom zo sterk was dat men niet
de sluis kon uitvaren en dat de IJssel erg verlandde. Vooral als er weinig wind was konden
geladen schepen bijna niet varen, omdat de
vaargeul te smal was om te laveren. Het voorstel behelsde het graven van een nieuwe vaart,
lopend vanaf de Oude Rijq van een plek tussen
Leiden en Alphen door de Ovenzijdwinde heen
naar de Schie tussen Delft en Overschie. Door
Rotterdam of Schiedam heen kon men dan de
Maas bereiken. Het plan was ontwikkeld door
Haarlem, dat daarvoor de watersteden, Amsterdam en Leiden in de zomer en in het najaar van
1458 diverse keren ter dagvaart (vergadering)
bijeenriep. Ook gingen de stedelijke afgevaardigden in Schiedam en Rotterdam op inspectie
om te onderzoeken hoe daar de nieuwe vaart het
beste kon lopen en om daarover met de besturen
van,die steden te onderhandelen. Rotterdam viel
af omdat zich daar de stadsvrijheid, het gebied
waar het stadsbestuur het voor het zeggen had,
niet verder uitstrekte dan de stadsmuren. 23
. Toen de steden van de stadhouder het groene
licht voor hun opzet hadden gekregen, zonden
zij de grafelijke raadsheer Dirk van Zwieten
erop uit om van hertog Filips toestemming te
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verkrijgen, uiteraard schriftelijk vastgelegd. Dat
lukte op 2 december 1458. Wel legde de vorst
vast dat voor het doorgraven van de Ovenzijdwinde, die immers de landscheiding tussen
Rijnland en Delfland vormde,24 raadpleging van
de hoogheemraden van Rijnland, Delfland en
Schieland verplicht was. In overleg met hen
moest een ordonnantie worden opgesteld, waarin alles inzake de verlaten, het spuien, de spuiwateren en de watermolens was vastgelegd.
Voor de uitvoering kregen de steden toestemming zoveel land te nemen als zij nodig hadden,
mits zij aan de eigenaren de waarde vergoedden.
Van tegenstribbelende eigenaren mocht de
grond onteigend worden. De kosten moesten
worden omgeslagen over alle steden en dorpen
die van de nieuwe vaart gebruik zouden maken.
Ten behoeve van de waterkering legde Filips
vast dat in de sluis bij de Maas verlaten gebouwd moesten worden. 25
Aan de nieuwe vaart werden eind 1458 en
begin 1459 nog enkele dagvaarten gewijd,26
maar het plan stierf een zachte dood. Door
tegenwerking van Dordrecht en Gouda lukte het
de andere steden niet hun plannen uit ie voeren. 27 Daarom richtte men de aandacht weer op
verbetering van de bestaande vaart. In 1460
kwamen op initiatief van Haarlem afgevaardigden van deze stad, van Leiden, Amsterdam,
Alkmaar, Hoorn, Monnickendam en Edam
verschillende keren bijeen om over het weghalen van dammen in en het uitdiepen van de
Gouwesluis bij Alphen te overleggen. De steden
namen de uitvoering zelf ter hand en leverden
ieder twee mannen om te graven en twee schouwen om de bagger weg te voeren. 28
In februari 1462 stond de jaarlijkse verpachting van de sluis, dat wil zeggen van het sluisgeld, te Gouda voor het eerst op de agenda van
de Statenvergaderingen. Wat de precieze reden
daarvan is geweest, is niet duidelijk. Misschien
heeft de landsoverheid geprobeerd een hogere
opbrengst te krijgen. De steden hadden de zorg
dat de sluisgelden niet omhoog gingen en dat
hun burgers in de doorvaart niet werden
"bezwaert". Bij het overleg waren behalve de
nabijgelegen steden Leiden, Haarlem en Amsterdam ook de koopvarende steden Edam en
Hoorn betrokken. Zowel de steden als de rekenmeesters die voor de verpachting moesten zorgdragen, legden hun vooniaamste punten in een
ordonnantie vast. 29
Ondanks dit ingrijpen bij de verpachting
namen de klachten van de steden over de sluis
niet af. In 1466 leidden nieuwe klachten, zowel
over de nauwte van de sluis als over het functioneren van de sluiswachters, tot een tweede
ordonnantie van hertog Filips. In dit stuk, uitge-
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vaardigd op 16 november, werd allereerst de
hiervóór vermelde ordonnantie van 1452 opnieuw afgekondigd. Tevens werden enige nieuwe bepalingen op schrift gesteld, waarvan de
belangrijkste waren: l) vaststelling van de tarieven van het sluisgeld (daaruit blijkt dat er ook 's
nachts werd gevaren); 2) een verbod op het
liggen van schouwen in de vaart of de sluis; 3)
een verbod op het aanliggen van boten op de
plaats waar de schepen twee rijen dik mogen
liggen (let op het onderscheid tussen boten en
schepen!); 4) schepen die laden of lossen in de
'rivier' bij Gravelines (Grevelingen; bedoeld
wordt de vaargeul bij die plaats, gelegen tussen
Calais en Duinkerken, waar een belangrijke tol
was gevestigd) of die vandaaruit 'westwaarts'
varen naar de Somme of Seine, mogen niet in
Gouda komen; 30 5) de sluiswachters zijn gehouden altijd voor iedereen de deuren te openen,
tenzij weersomstandigheden of de getijden dat
niet toelaten.
Opdat niemand kon zeggen dat hij nergens
van op de hoogte was, eiste de hertog dat de
tekst van beide ordonnanties in grote letters op
een stuk perkament werd geschreven, op te
hangen op het stadhuis op een plek waar iedereen kwam. Men ontbood de sluiswachters naar
Den Haag, waar zij aan de Raad moesten beloven zich voortaan aan de ordonnanties te zullen
houden. De naleving van de verordeningen werd
nu beter geregeld dan in 1452. Alle bepalingen
werden door het Goudse stadsbestuur opgenomen in het keurboek. Op overtredingen werden
hoge boetes gesteld. 31 Bij de eerstvolgende
verpachting van de sluisgelden, in februari
1467, waren de grote Hollandse steden nauw
betrokken.32
In oktober-november 1473 was weer overleg
over het uitdiepen van de Gouwesluis nodig.
Het initiatief hiertoe werd dit keer door de grafelijkheid genomen, omdat deze bang was dat
de schippers wegens de ondiepten andere vaarroutes zouden nemen en zo de tollen zouden
omzeilen. De steden vonden het eerst te laat in
het jaar om nog aan het werk te gaan, maar toen
de grafelijke Raad alléén het werk aanbesteedde
en dreigde de kosten te verhalen door schepen
bij de tollen aan te houden, zwichtten zij en
besloten zij de benodigde gelden voor te schieten. Aan het overleg namen namens de steden
ook schippers-deskundigen deel. 33
· De doortastendheid van de Raad hing samen
met het feit dat het internationale scheepvaartverkeer, wegens de ondiepe "Gouwe, zijn route
had verlegd naar de Utrechtse Vecht. Wel werden, ter verzekering van de grafelijke inkomsten
uit de tollen, tolwachten gelegd te Muiden en
Weesp, dus op Hollands gebied, maar men had

toch geen zekerheid dat zo alle scheepvaart in
het oog werd gehouden. Daarom werd uiteindelijk in 1487 de vaart via de Vecht, als men op
die wijze de Goudse tol wilde vermijden, verboden. Behalve het handelsverkeer tussen de Hanzesteden in Noord-Duitsland enerzijds en Brabant en Vlaanderen anderzijds, waren ook de
Amsterdamse kooplieden belangrijke gebruikers
van de route via de Vecht. 34

3. De strijd om de Leidsche dam en de Bildam aan het eind van de vijftiende eeuw
De nieuwe doorvaart bleef een door Haarlem,
Leiden en Amsterdam vurig gekoesterde wens.
In mei 1480, toen in aanwezigheid van de nieuwe landsheer Maximiliaan van Oostenrijk,
schoonzoon van Karel de Stoute, in Den Haag
werd onderhandeld over het toestaan van een
nieuwe bede (belasting), wisten de Staten van :•
Holland als tegenprestatie voor hun toestemming verschillende voo.rrechten op schriff te
krijgen. Daartoe behoorden voor de di:ie steden
de bevestiging van het recht om een nieuwe
vaart te graven, alsmede het handhaven van de
tolgelden aan de Goudse stadssluis op hun oude
peil. Wel deden zij de toezegging dat aan de
nieuwe verbinding eveneens tol mocht worden
geheven ten behoeve van de grafelijkheid.35
Omdat het Goudse stadsbestuur in deze tijd
Hoeks was, was de actie van de drie steden ook
.
een politieke daad.
Weer kwam een en ander niet tot uitvoering.
Toen echter de Hollandse burgeroorlog tussen
Hoeken en Kabeljauwen en de HollandsUtrechtse oorlog beëindigd waren en de economie de kans kreeg op te leven, werden de kooplieden en schippers direct weer geconfronteerd
met de ondiepten, de nauwe doorgangen en de
hoge toltarieven. Daarom werd naar alternatieve
routes gezocht, die in het waterrijke Holland
gemakkelijk te vinden waren. Eén van de mogelijkheden was om de Rotte, aan het eind (beter
gezegd: aan het begin) afgesloten door de Hildam, te verbinden met de (Oude) Rijn.
In 1487 vatte de stad Rotterdam het plan op
"van een vaerte, hoe men die best soude maken
dat men mit platboemde scepen soude varen
tusschen Rotterdam ende Leyden". Daarover
nam zij contact op met Leiden en samen confereerden de steden op het Hoogeveen bij de
Hildam;36 ze besloten verder te overleggen met
de hoogheemraden vaiî Rijnland en Schieland.37
Die van Schieland maakten het plan, dat uitgewerkt was in de vorm van twee verlaten waardoor twee keer per dag schuiten geschut zouden
worden, publiekelijk bekend, zodat tegenstanders zich konden melden. 38 Dezen lieten niet
lang op zich wachten. Al terstond in 1487 vond
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druk overleg plaats tussen Gouda en Dordrecht.
Een 'verspieder' werd uitgezonden naar Delft,
Leiden, Den Haag en de Hildam om informaties
in te winnen. 39
Een tweede alternatieve route bood de Vliet
in het westen van Rijnland. Deze waterloop,
waarin ten noorden van Voorburg een dam lag
die onderdeel uitmaakte van de landscheiding
tussen Rijnland en Delfland, zou zonder die
dam een snelle en korte verbinding mogelijk
maken tussen Delft en Den Haag enerzijds en
Leiden anderzijds, tussen de stroomgebieden
van de Schie en de Rijn. Tijdgenoten noemden
de dam de dam tussen Leiden en Delft, de dam
onder Voorburg of de dam bij Delft,40 maar wij
kennen hem als de "Leidschendam". Ter voor. korning van onduidelijkheden zal hierna over de
Leidsche en niet over de Delftse dam worden
gesproken.
Over genoemde dam was een overtocht, die
in de vijftiende eeuw door leden van het geslacht Van Naaldwijk in leen werd gehouden
van de grafelijkheid van Holland. 41 Oorspronkelijk behoorde hij tot het bezit van het
geslacht van de heren van Wateringen. Dank zij
het feit dat er tussen de stad Leiden en Willem
van Naaldwijk onenigheid was gerezen over het
tarief van de overslag van goederen, beschikken
wij over gegevens uit 1435 over de overtocht. In
het toen door beide partijen goedgekeurde tarief
wordt een veelheid aan overgeslagen waren
genoemd, uiteenlopend van wijn, bier, graan,
laken en wol, hout, inboedels, steen en huiden
tot varkens, hooi, bokking, aluin, glas, mede en
wede (kleurstoffen). Alleen hoeveelheden die
één persoon kon dragen, waren vrijgesteld. Uit
het feit dat ook lege schepen waren belast, is af
te leiden dat het gebruikelijk was dergelijke
schepen over te trekken.42
Uit de bekende gegevens blijkt niet, of er al
vóór 1473 een waterdoorlaat in de dam was. In
dat jaar verwierf Delft, waarvoor de bierbrouwnijverheid van levensbelang was en schoon
water ook om andere redenen welkom, op 12
juli van hertog Karel toestemming in de 'zijdwind bij de overtocht', dus in de Leidsche dam,
een sluis te maken waardoor vers water de stad
kon bereiken. Scheepvaart kon en mocht daarvan echter geen gebruik maken. 43 Delft heeft
vervolgens ook het consent van het hoogheemraadschap Rijnland weten te verkrijgen. Of de
sluis, beter gezegd duiker, terstond is aangelegd,
is niet zeker, want al op 5 oktober van hetzelfde
jaar trok Rijnland de toestemming in en gaf het
opdracht de 'heul' te sluiten en op de deuren
een slot aan te brengen. 44
Vóór 1489 waren er rond de Leidsche dam
geen moeilijkheden van noemenswaard!ge
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betekenis. Dat werd anders toen in dat jaar de
toenmalige leenman Hendrik van Naaldwijk,
maarschalk van Noordholland, met een plan
kwam om de overtocht door te graven. Het ligt
voor de hand om te veronderstellen dat de leenman op instigatie van Delft heeft gehandeld,
maar zeker is dat niet. In elk geval had hij er
zelf groot belang bij, want uitvoering van het
plan zou, door heffing van sluisgelden bij een
toenemend scheepvaartverkeer, een aanzienlijke
verhoging van zijn inkomsten hebben betekend.
In rekesten, die Hendrik bij zijn leenheer en
de hoogheemraden van Delfland indiende, gaf
hij allereerst te kennen dat zijn overtocht een
zogenaamde 'overtoom' was, een dam die door
de scheepvaart alleen was te nemen als de
schippers "hairluyder scepen, goiden ende
comanscippen heffen, trecken ende dragen ... oft
die verleggen ende verdragen uuyt · den enen
scepe int andere" of als de schepen over de dam
werden getrokken ('gewonden'), "twelck die
coipman ende ander coomt tot groiten· costen
ende verderflijcke scade, overmits dat die voirs.
scepen verderven ende ontween· gewonden
worden". De "coipluyden, reysbaii: luyden
ende den landluyden" vonden het vooruitzicht
dat hun schepen in tweeën konden breken niet
zo aantrekkelijk, en hadden dan ook steeds meer
de neiging om ervan af te zien hun waren als
hout, turf en levensmiddelen over de dam te
brengen. Daardoor dreigden deze zaken in Leiden, Den Haag en Delft duurder te worden dan
nodig was.
De remedie was volgens Hendrik van Naaldwijk de aanleg van "een spoye ofte verlate",
waardoor de kooplieden en schippers de mogelijkheid hadden door de dam te varen. Op 14
februari 1489 gaf de grafelijkheid te kennen
geen bezwaren te zien, als ook de hoogheemraden van Delfland het plan goedkeurden en als er
inderdaad voordelen aan waren verbonden. De
hoogheemraden kregen opdracht richtlijnen op
te stellen voor de gang van zaken in en het
onderhoud van de sluis. Op 24 mei 1489 besloten ook zij hun toestemming te geven. 45
Twee jaar later waren ook de toestemmingen
voor het doorgraven van de Hildam rond. Op 22
juli 149 I kreeg Cornelis Cruesinck, ridder,
houtvester van Holland, als heer van Benthuizen
van hoogheemraden van Rijnland het groene
licht, op voorwaarde dat hij van de grafelijkheid
akte van non-prejudicie verkreeg dat Rijnland
buiten alle eventuele schade zou blijven en dat
hij indien nodig dè dam weer zou dichten. 46
Deze toezeggingen deed hij onmiddellijk, waarna op 6 oktober 1491 Rooms-koning Maximiliaan en zijn zoon aartshertog Filips de verlangde
·
akte aan Rijnland en Schieland gaven. 47
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Kaart van de Benthorn onder Benthuizen met de Hildam, 1612
(Streekarchief Hollands Midden, Oud-archief van de stad Gouda, kaart 10)
Na al die jaren van plannenmakerij werd
eindelijk met graven begonnen. 48 Deze gang
van zaken werd door Gouda met lede ogen
aangezien. Evenals in 1487 voerde de stad in
1491 overleg met Dordrecht en werden mensen
uitgestuurd "upte nyeu varte om dat werck te
besien" .49 In de daarop volgende winter vond
Gouda het tijd geworden om in te grijpen. Het
stadsbestuur stond daarbij onder grote druk van
de burgerij, omdat door de nieuwe doorvaarten
de verarmde inwoners grotelijks benadeeld
zouden worden in hun broodwinning. In de
verantwoording die het stadsbestuur achteraf
van zijn handelen opstelde, gaf het te kennen dat
de emoties in de stad zo hoog waren opgelopen,
dat als een ander besluit was genomen, de ~evolgen niet te overzien zouden zijn geweest. 0
Wat hield dit besluit in? Niet wachten op de
afloop van processen voor het Hof van Holland
of klachten indienen bij de Rekenkamer, 51 maar
het heft in eigen handen nemen en iedereen voor
v.oldongen feiten stellen: men zou de bouwsels
vernielen en daarvoor mannen aannemen, die de
stad betaalde en vÓor wie de stad de verantwoordelijkheid op zich nam. Gouda zal hier
onder invloed van Dordrecht hebben gehandeld,
welke stad goede ervaringen had met het plegen
van feitelijkheden en het stellen van voldongen

feiten; vergelijk de hierna te noemen gebeurtenissen rond de Haastrechtse sluis in 1444.
Op 19 januari 1492 trokken Gouda en Dordrecht er in eendrachtige samenwerking met
400 man op uit. Over de besneeuwde en bevroren landerijen en waterwegen ging men per slee
naar de Hildam en de overtocht tussen Leiden
en Delft en vernielde beide nieuwe verlaten.
Blijkens de Goudse stadsrekening bestond haar
stedelijk contingent uit 44 timmerlieden en
smidsknechten, voorzien van bijlen, zagen,
hamers, 'handbomen' (palen om te rammen) en
ander gereedschap. Zij werden beschermd door
174 gewapende gezellen. Het gehele gezelschap
werd vervoerd op 53 sleden. De timmerlieden
en smidsknechten kregen voor hun werkzaamheden vijf stuivers per persoon uitbetaald, de
gezellen drie stuivers. Vóór de uitreis was het
nodige bier gedronken. Behalve deze kosten had
het Goudse stadsbestuur ook nog de schade te
vergoeden die onderweg door boeren was geleden en de schade die .was aangericht in de herberg, gelegen bij de overtocht "bij Delff" .52
Vijf dagen later deed Cruesinck zijn beklag
bij hoogheemraden van Rijnland. Gouda en
Dordrecht besloten een diplomatiek en juridisch
tegenoffensief in te zetten. Het gehele jaar 1492
werd tussen de beide steden druk overlegd over
de verlaten. Dit resulteerde onder meer in dure
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en langdurige reizen naar Den Haag, waar Hof
en Rekenkamer van Holland zetelden, en naar
Mechelen, zetel van de Grote Raad, om "absolucie te werven van dat die spoyen onstucken
geslagen waeren". Niet alleen wilden de twee
steden vergiffen.is voor hun daad, zij vroegen
bovendien toestemming om, zonder boete, weer
ertoe over te mogen gaan, mochten zij dat nodig
achten. 53
Dat was verstandig, want Hendrik van
Naaldwijk liet het er niet bij zitten. Nog in hetzelfde jaar 1492 moest Gouda 18 timmerlieden,
voorzien van 'handbomen', 'breekbijlen', zagen
en ander gereedschap, 48 gewapende knechten
en 16 schuiten, elk voorzien van twee roeiers,
inhuren om het Delftse verlaat opnieuw te vernielen. De gehele expeditie stond onder leiding
van de schout. Dat de strijd om de binnenvaart
escaleerde, bewijst de vermelding dat Gouda
ook 27 man uitrustte om de verlaten tussen
Amsterdam en Woerden stuk te slaan. 54
In 1493 probeerden beide partijen elkaar
voor een derde keer uit. Van Naaldwijk ging er
weer toe over de dam in de Vliet door te graven,
en tweemaal achtereen trokken Dordrecht en
Gouda er weer op uit om te vernielen wat tot
stand was gekomen. Op 23 september bestond
het Goudse contingent uit 32 timmerlieden, die
nu ieder 7 stuiver kregen, 71 gewapende knechten en 24 wagens. Het geheel stond dit keer
onder leiding van de baljuw en de schout. Met
de Dordtenaren werd op de goede afloop gedronken. Op 6 oktober werd een en ander nog
eens dunnetjes overgedaan. Negen timmerlieden, beschermd door 47 knechten, rondden het
werk van hun voorgangers af. "Ende sy smeten
de sluuse te Delff weder een tween", noteerde
de Go!)dse klerk triomfantelijk in de stadsreken.ing. 5' Uit de Goudse rekeningen blijkt duidelijk dat het stadsbestuur actief participeerde in
de vernielingen en de inwoners daarbij aanvoerde.
Hiermee was de strijd om deze dam door
gebruik van geweld voorlopig in het voordeel
van Gouda en Dordrecht beslecht. Hendrik van
Naaldwijk gaf zijn pogingen tijdelijk op. De
steden Delft en Leiden, die sympatiseerden met
zijn streven, dolven ook op juridisch terrein het ,
onderspit. Hadden zij eerder in de vijftiende
eeuw de landsoverheid nog mee gehad in hun
plannen om een verlaat in de dam te maken,
zoals in 1458 en nog in 1489, het beroep dat
Dordrecht en Gouda deden op hun oude privileges vond gehoor bij de gerechtshoven. Dordrecht was in deze tijd toch al succesvol, want
ook in de processen die de stad rond 1500 voerde over haar stapelrecht en haar aandeel in de
landelijke belastingen werd haar beroep op oude .
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privileges of gehonoreerd of had het een verlammende werking op de procesgang. De steden
die aan het keurslijf van de gevestigde rechten
wilden ontsnappen, bereikten maar weinig.
4. De Kostverlorenvaart
Amsterdam had sinds 1413/'14 aan haar zuidwestzijde de mogelijkheid tot een snelle verbinding over het water. Daar was in die jaren een
watergang met twee sluizen aangelegd, die het
'Grote Meer' (de Haarlemmermeer) via de
Schinkel verbond met Het IJ. 56 Aan deze thans
nog bestaande 'Kostverlorenvaart' bleek Amsterdam in 1429 van plan, op het punt waar de
landscheiding tussen Rijnland en Amstelland de
vaart raakte en waar de stromen bedevaartgangers die het stedelijke Sacramentswonder wilden vereren, via de 'Heilige Weg' naar de stad
trokken, een overtoom te 'maken. Dat gaf aanleiding tot klachten van het Haarlemse stadsbestuur bij de grafelijke Raad en de hoogheemraden, omdat men daar "veel goets voerdè ende
overscheepte dat also van outs niet en pleecht te
wesen ende oic niet en behoirde".
Rijnland antwoordde hierop dat men dit niet
zou toestaan; mocht Amsterdam doorzetten, dan
zou het hoogheemraadschap palen laten slaan
zodat op platte schuiten alleen personen en geen
goederen de plaats van de overtoom konden
passeren. Amsterdam zette door en veranderde
de overtoom enkele jaren later toch in een doorvaart. maar daarvoor werd de stad zowel door
Rijnland als door de graaf in 1432/'34 veroordeeld en beboet met 2.000 Hollandse schilden.57
Daarna is de opening inderdaad dichtgegaan; in
1459 is sprake van een dijkage op de plaats
waar eertijds de sluis van Kostverloren had
gelegen.58
In 1514 waren de palen waarmee de doorvaart werd belet, zeer vergaan en probeerde
Amsterdam opnieuw een doorgang te maken.
Haarlem kreeg van Rijnland toestemming nieuwe palen te slaan om dit tegen te gaan; naar de
rechtmatigheid van de toen bestaande overtocht
zou Rijnland onderzoek doen. Aan het einde
van dat jaar kreeg Amsterdam uiteindelijk toestemming de dam in het gat te verlagen, zodat
kleine schuiten met levensmiddelen en met
landbouwprodukten en zuivel van de omliggende boeren overgewonden konden worden. 59
Door tegenwerking van r{~arlem, waarnaar het
machtige Amsterdam zich schikte, is de doorvaart er lang niet gekomen. 60 Daardoor werd de
weg van de 'Overtoom' richting binnenstad een
van de belangrijkste verbindingen van en naar
Amsterdam.
[ wordt vervolgd]
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BOEKBESPREKINGEN
EEN DRUKKER ZOEKT PUBLIEK.
GHERAERT LEEU TE GOUDA 1477-1484.
Red. K. Goudriaan e.a" Delft, Eburon, 1993
[=Bijdragen Oudheidkundige Kring "Die Goude", dl.23]. ISBN 90-5166-344-7. f 32,50
Soms leveren jubilea en herdenkingen iets meer
op dan de obligate en herkauwende loftuitingen
en toespraken. Slechts in een enkel geval leidt
zo'n toch betrekkelijk willekeurige aanleiding,
door een gelukkige samenloop van omstandigheden, tot een resultaat van meer blijvende
·
waarde.
Dit is ongetwijfeld het geval met dit boek rond .
de · figuur van de incunabeldrukker Gheraert
Leeu, dat de bewerkte teksten bevat van de
lezingen die gehouden zijn tijdens de stuçliedag
op 5 februari 1993 ter gelegenheid van de tentoonstelling 'Gheraert Leeu, meesterprenter ter
Goude' in het Stedelijk Museum Het Catharina
Gasthuis van 19 december 1992 tot 21 februari
1993.
De aanleiding voor deze manifestaties was het
samenvallen van het 60-jarig jubileum van de
Oudheidkundige Kring "Die Goude''. en de
500ste sterfdag van één van Gouda's grote
zonen, de belangrijke uitgever/drukker Gheraert
Leeu die vanaf 1477 in Gouda zijn bedrijf uitgeoefend heeft totdat hij in 1484 zijn activiteiten
naar Antwerpen verplaatste, waar hij in 1492
overleed.
Het welslagen van dergelijke initiatieven lijkt
vaak afhankelijk te zijn van de mate waarin er
aansluiting gezocht en gevonden wordt bij het
actuele onderzoek rond het te herdenken onderwerp. De kans op succes wordt daarbij natuurlijk vergroot als dat een onderzoeksveld betreft
dat nationaal, zowel als internationaal in de
belangstelling staat. En dat was bij deze onderneming zeker het geval. De 15e-eeuwse boekproduktie in de Noordelijke Nederlanden in
ruimer verband- dus niet alleen van het gedrukte boek, dat vanaf de jaren '70 zijn intrede doet,
maar ook de produktie van het handgeschreven
boek, en vooral ook de overgang van het zwaartepunt in die produktie van .het handschrift
het gedrukte boek - k~ iièh in de laatste jaren
in een sterk groeiendè aandacht verhçugen.
Talrijke (detail)studies·, dissertaties, bibliogra- ·
fieën en catalogi zijn op dit gebied verschenen
of zijn in voorbereiding; talrijke en vaak nieuwe
aspecten komen daarbij aan de orde, waarvan
met name genoemd kunnen worden: de aan-

naar
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dacht voor de culturele en maatschappelijke
contekst, voor de boekillustratie en handschriftilluminatie (denk bijv. aan de grote tentoonstelling in 1989/1990 in het Utrechtse Catharijneconvent), voor de inhoud van de op de markt
gebrachte boeken, voor de economische aspecten van het boekenbedrijf, voor de geschiedenis
van de boekhandel en gebruikersonderzoek,.en
voor het vaak minutieuze onderzoek van de
archiefbronnen.
Al deze aspecten komen ook in de elf bijdragen
van deze bundel ruimschoots aan de orde.
Koen Goudriaan (nomen est omen), één van de
initiatiefnemers en één van de redacteuren van
de bundel, schreef een inleiding (p.3-11) waarin
hij er terecht de nadruk op legt dat deze bundel
niet de grote samenvattende studie over Leeu is
die zo gewenst is, maar wel een verzameling
noodzakelijke voorstudies om tot zo'n synthese
te komen. In een volgend artikel (p.31-60)
schetst hij de algemeen historische en maatschappelijk-culturele achtergrond, waarin hij
tevens .de plaats van Leeu binnen de Noordnederlandse boekproduktie tracht te bepalen.
Lotte Hellinga-Querido, één van de grootste
deskundigen op het gebied van de (Nederlandse) incunabelkunde, gaat op basis van onderzoek volgens moderne methodes en technieken
(p.12-30) in op de betekenis van Leeu als drukker, afgezet tegen de ontwikkelingen op dit
gebied in internationaal verband.
Fred de Bree doet op p.61-80 een verkennend
onderzoek naar de plaats van Leeu in de Nederlandse literatuurgeschiedenis door zijn uitgaven
van verhalend Nederlands proza (waarvan de
'Reynaert de Vos' wel het bekendste voorbeeld
is) aan een nader onderzoek te onderwerpen.
Op p.81-110 neemt Jaap van Moolenbroek één
van Leeu's 'bestsellers' onder de loep: 'Dat
liden ende die passie ons Heren Jhesu Christi',
een devoot geschrift waarvan het succes verhelderend verklaard wordt.
Fons van Buuren gaat uitgebreid in (p.111-132)
op een ander door Leeu uitgegeven devoot werk
('Van die gheestelike kintscheyt Jhesu ghemoraliseeret'), waarvan hij eerst - bij gebrek aan
een moderne uitgave (wat jammer en tekenend
genoeg geldt voor vele incunabeluitgaven)-een
uitgebreide samenvatting geeft. Ook hier blijkt
weer duidelijk dat aan onderzoek naar de inhoud
van dergelijke teksten na 'Axters' nog niet veel
gedaan is, hoewel deze devote literatuur ·een
geweldige en niet te onderschatten invloed op
onze Nederlandse samenleving moet hebben
gehad.
Bart Rosier probeert ons een weg te wijzen
(p.133-161) in het ware doolhof dat de geschie-

<lenis van het gebruik van de vele houtblokken
voor de illustraties van Leeu's uitgaven, blijkt te
zijn. Ook gaat hij in op de soms zeer ingewikkelde verhoudingen tussen de verschillende
reeksen illustraties bij het leven en lijden van
Jezus, in de vonn van afzonderlijke series gravures (bijv. die van Israhel van Meckenem) en
houtsneden, series in handschriften en op paneelschilderijen.
Een verslag van een wel heel verkennend onderzoek naar de afnemers/kopers van Leeu's Latijnse, respectievelijk Nederlandse uitgaven en
de gebruikerssporen in de overgeleverde exemplaren in Nederland, deed Anda Schippers op
p.162-183.
In een volgende bijdrage (p.184-192) van Aafje
Lem komt de relatie van (de drukkerij van)
Leeu met de Zwolse drukker Peter van Os aan
de orde. Het blijkt dat duidelijke verbanden.
gelegd kunnen worden: er wordt gebruik gemaakt van hetzelfde typografisch materiaal,
teksten worden nagedrukt, etc. Maar· van een
eigenlijke invloed van Leeu op Van Os lijkt
nauwelijks sprake te zijn.
Dat het onderzoek in volle gang is, wordt mooi
geïllustreerd -één van de vele charmes van dit
boek - in de eerste van de twee mooie, vooral
ook methodologisch belangrijke, slothoofdstukken: dat van Kees Gnirrep (p.193-203). Op
grond van enkele nieuwe archiefgegevens komt
hij tot een bijna tegenovergestelde conclusie ten
aanzien van deze relatie tussen Leeu en Van Os.
Daarmee wordt tegelijk benadrukt hoe belangrijk archiefonderzoek kan zijn bij vragen rond
de vaak ingewikkelde maar intrigerende economische contekst van het drukkersbedrijf.
Willem Heijting laat tenslotte in zijn bijdrage
'Succes becijferd' (p.204-223) zien hoe men op
basis van tellingen en becijferingen vaak tot
verrassende nieuwe theorievorming kan komen.
Met verhelderende grafieken toont hij bijvoorbeeld aan dat bepaalde, in de vakliteratuur geaccepteerde opvattingen bij nader inzien en door
de analyse van de kwantitatieve gegevens (zoals
het tellen van vellen druks in plaats van edities)
niet houdbaar zijn. Het blijkt bijvoorbeeld dat
~eu in zijn Antwerpse periode niet méér (hoewel: 159 edities), maar juist minder (want kleinere uitgaven) heeft geproduceerd dan in Gouda
(69 edities). Tenminste, als zijn oplagen in
Antwerpen niet veel groter geweest zijn (p.219),
een factor waarmee Heijting naar mijn mening
misschien een beetje te weinig rekening houdt.
· De bundel wordt besloten met een overzicht
(ontleend aan de tegenwoordig on-line raadpleegbare 'lncunable Short Title Catalogue')
van het Goudse fonds van Leeu (1477-1484),
dat niet minder dan 69 edities omvat.
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Niet de minste verdienste van dit boek is ongetwijfeld de uitnodiging, de opwekking, die er uit
spreekt tot nader onderzoek. In veel bijdragen
komen de lacunes in onze kennis op velerlei
gebied duidelijk naar voren, niet alleen de lacunes rond de figuur van één van de meest produktieve Nederlandse incunabeldrukkers, Gheraert Leeu zelf, maar vooral ook de witte plekken op het meer algemene gebied van het cultureel-maatschappelijk zo belangrijke boeken~edrijf in de 15e eeuw. Een eeuw waarin juist de
Nederlandse bijdrage zo groot was en waarop
ons land een zo eigen stempel 'gedrukt' heeft.
Daardoor roepen deze bijdragen, op vaak inspirerende wijze, éénstemmig op tot een vruchtbare interdisciplinaire samenwerking van biblio. grafen, kunst-, literair-, sociaal-, cultureel-,
economisch- en andere historici in de hopelijk
nabije toekomst.
Dat de 'meesterprenter' Gheraert Leeu zijn
publiek gevonden heeft, lijkt na deze bundel
niet meer te loochenen; moge dit boek hetzelfde
lot ten deel vallen.
Koert van der Horst
Conservator handschriften,
Universiteitsbibliotheek te Utrecht

BOEK OVER GOUDSE SINT-JANSKERK
UIT LIEFDE GEBOREN

De St.-Jan te Gouda. Mensen en monumenten in
een oude stadskerk, 180 blz. met circa zestig
illustraties, f. 34,50. (Fonds Goudse Glazen)
'Discere ne cesse' - opdat gij niet ophoudt te
leren - , de spreuk die herinnert aan het eeuwenlange verblijf van de Librije (stadsboekerij) in
de Sint-Jan, is in twee opzichten van toepassing
op het zojuist verschenen boek over de monumentale stadskerk van Gouda. De lezer beseft
door dit boek dat hij ook na herhaalde bezoeken
aan deze kerk niet uitgeleerd raakt over de vele
zichtbare en verborgen schoonheden van dit
gebouw. Maar ook de schrijfster van het boek,
Henny van Dolder-de Wit, die als archivaresse
van de Nederlandse Hervormde Gemeente min
of meer 'woont' in de Sint-Jan, geeft er blijk
van dat er zelfs voor haar nog steeds .veel te
leren en te ontdekken valt.
Toch is er niemand die de afgelopen jaren in
woord en geschrift zoveel aandacht heeft b~steed aan de parochiekerk dan juist deze Goudse. Tot op heden gebeurde dit in talloze kleinere
boekwerlrjes, artikelen en .lezingen. Het mag
dan ook zeer verheugend genoemd worden dat
uitgerekend deze 'dochter van Sint-Jan' de zo in
jaren opgebouwde kennis nu heeft gebundeld in
de eerste volledige monografie over deze kerk.
Nu behoren boekwerken over kerkgebouwen
over het algemeen niet tot de hoogtepunten van
de vaderlandse literatuur. Veelal blijven zij
steken in een opsomming van bouwstijlen en
inventaris, die even dof is als ongepoetst kerkzilver. Gelukkig schrijft Henny van Dolder
echter net zoals ze vertelt: kleurrijk als de
Goudse Glazen. De lezer wordt als het ware
door de schrijfster bij de hand genomen en eerst
rond de kerk geleid, om pas daarna in de kerk te
worden rondgeleid.
Zo komt hij van alles te weten over de - inderdaad wat iele - kerktoren, de - helaas verdwenen - muurhuizen en de - iewat lugubere knekelhuisjes. Via de huidige entree-winkel, die
ooit dienst deed als grafkapel van de familie
Van Bevemingh, wordt de. kerk betreden. Ook
bij de beschrijving van liët interieur is een zekere logica in de volgorde te ontdekken, aangezien
begonnen wordt met de gewelven en kapitelen, .
waarna via de pilaren wordt afgedaald naar
muren, wanden, koorafsluitingen en kerkmeubi- ,
lair. Het verhaal over het interieur eindigt bij de'..
grond, met een uitgebreide schets van graven en
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begraven. Het boek wordt afgesloten met een
schildering van de 'kerkfabriek'. Organisten,
kosters, kerkbedienden, stoofzetters, hondenslagers, orgelblazers en glazenuitleggers passeren
hierin de revue.
Bijzondere aandacht wordt daarbij besteed aan
de kerkmeesters, die vanouds verantwoordelijk
waren voor het bestier van de parochiekerk. In
tegenstelling tot wat hun naam zou vermoeden,
waren dit geen kerkelijke, maar stedelijke functionarissen. Het kerkgebouw was namelijk
vanouds bezit van de totale - nog ongedeelde parochiegemeenschap (die in Gouda samenviel
met de stadsgemeenschap). Na de Reformatie
stelde deze gemeenschap, vertegenwoordigd
door het stadsbestuur, de kerk 'ad pios usus'
(voor godsdienstig gebruik) beschikbaar aan de
gereformeerde gemeente, die voortaan als enige
werd bevoordeeld door de overheid (zonder
overigens ooit staatskerk te worden). Tegelijk
behield het gebouw zijn publieke functie, onder
meer als begraafplaats voor alle Gouwenaars en
als bewaarplaats van het boekenbezit van de
stad. Vandaar dat het gebouw buiten de voor de
godsdienst besteJ.Tide uren, zelfs op zondagen,
ook een openbaar wandelgebied was. Dit veranderde pas toen in 1800 de hervormde gemeente
het kerkgebouw (minus de toren, die - zoals
overal - van de stad bleef) in eigendom kreeg.
Zo bezien kan voor het pleidooi van de huidige
burgemeester van Gouda voor een toeristische
openstelling van de Sint-Jan op zondagen weliswaar historische rechtvaardiging aangevoerd
worden, doch moet tevens vastgesteld worden
dat hij bijna tweehonderd jaar te laat is...
Deze en andere - zelfs voor de actuele politiek
relevante - wetenswaardigheden worden door
Henny van Dolder-de Wit in groten getale opgedist. De logische samenhang en de min of meer
gelijke omvang van de diverse hoofdstukken,
maken haar boek bijzonder evenwichtig. Dit
beeld wordt nog eens versterkt doordat de
schrijfster zich nadrukkelijk beperkt tot het
kerkgebouw en alles wat daarmee samenhangt
en niet vervalt in uitwijdingen van kerkhistorische aard. Omdat haar verhaal ook nog controleerbaar is, doordat de informatie wordt verantwoord in voor verder onderzoek belangrijke
voetnoten, heeft zij een boek afgeleverd, dat een
v~rgelijking met Van Swigchems 'Een huis
voor het Woord' met glans kan doorstaan. Alleen was dit landelijke standaardwerk een
vrucht van academische arbeid, terwijl 'De St.Janskerk te Gouda' onmiskenbaar uit liefde is
geboren.
Paul H.A.M. Abels

BOEKJE OVER HET GOUDSE SPAARDERSBAD VERSCHENEN
Er is een boekje over Het Spaardersbad uitgtgeven onder de titel Het Spaardersbad, een monument. De Dienst Sport en Recreatie (DSR) en de
afdeling Stadsvernieuwing en Monumentenzorg
(SVM) hebben dit uitgegeven ter gelegenheid
van de feestelijke heropening van het monumentale Spaardersbad op 25 september 1993.
Het boekje bevat een overzicht van de geschiedenis van het bad met persoonlijke uitspraken
van een aantal mensen dat in het bad gewerkt
heeft of er op de een of andere manier iets mee
te maken heeft gehad. Het schetst onder andere
de totstandkoming van het bad, hoe Gouwenaars
het zwembad letterlijk bij elkaar gespaard hebben, de bijzondere architectuur van het bad, de ·
tijden dat het Spaardersbad één van de drukst
bezochte baden van Nederland was, hoe de sfeer
in het bad was en hoe het bad een gemeentelijk
monument werd.
In de vijfenvijftig jaar dat het bad bestaat,
heeft het goede en minder goede tijden gekend.
De rode draad in de hele bestaansperiode van
.het bad is de betrokkenheid van de mensen die
er mee te maken hebben gehad.
Na een jaar van renovatie is het zwembad nu
volledig vernieuwd en wordt er weer in gezwommen. Het boekje toont weer eens aan dat
Het Spaardersbad méér dan alleen een zwembad
is; het is een stukje Gouda dat niet weg te denken is, in het verleden maar ook in het heden.
De vormgeving van het boekje is in dezelfde
stijl als de boekjes die elk jaar op de Open Monumentendag worden uitgegeven. Het kost
f 8,50 en is te koop bij de boekhandels Karssen
en Verkaaik, de VVV, de informatiehal in het
Stadskantoor en de drie Goudse zwembaden.

GOUDA VAN 1900 TOT NU
W.G. Janssen; uitgave Van Geyt Productions,
Hulst, 1992; 96 blz. A-4 formaat. f 57,50
We leven in een tijd, waarin als tegenhanger van
efficiency en effectiviteit het heimwee naar
vroeger groot is. Uitgevers zien brood in deze
nostalgie. Dat verklaart tevens de kracht en
zwakte van dit royale boek. De schrijver heeft
zijn, waarschijnlijk niet geringe, verzameling
foto's en ansichtk'aarten nog eens ·zorgvuldig
bekeken en ze thematisch gerangschikt. Dat
levert prachtige plaatjes op. Wie kijkt niet met
verbazing naar het huis van de notaris op de
Kleiweg en denkt tevens met afschuw aan het
grootwinkelbedrijf dat er uiteindelijk voor in de
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plaats gekomen is! (blz. 32). Ook zijn er mooie
beelden uit de binnenstad, toen Gouda nog een
beetje het Hollandse Venetië was (49 e..v.a.).
We worden visueel uitvoerig ingelicht over de
geschiedenis van de stoomtrein Gouda-Schoonhoven (59 e.v.). Wat oogde de Bodegraafse
straatweg met z'n tolhuis fraai aan het begin van
deze eeuw (69)!
Maar het samenstellen van een boek is iets
anders dan het schrijven van een boek. De uitgever bekommert zich niet om de tekst, laat
staan om de stijl. Ook de in het nawoord genoemde L.B. Korstanje, die taalkundige adviezen heeft verstrekt, heeft de schrijver niet kunnen weerhouden van zijn praatstijl en stilistische
uitglijers.
Dat was onbegonnen werk. De tekst is nu en
dan onnauwkeurig. Op blz. 12 staat: "Deze foto
is in ieder geval van voor 1923, want op het
marktveld staan nog de paaltjes van de veemarkt, ( ... )". Op de foto staan echter geen
paaltjes, want ze is in de lengte doorgeknipt. Bij
de beschrijving van verscheidene foto's worden
de begrippen links en rechts door elkaar gehaald, onder andere op de bladzijden 10 en 26.
Sommige beschrijvingen zijn onduidelijk. De
verklaring bij de tweede foto op blz. 15 begint
zo: " De Wijkverpleging is hier in dit gebouw
begonnen, ( .. )". Een niet-Gouwenaar of een
Gouwenaar van omstreeks 30 jaar weet niet dat
met "Wijkverpleging" wordt bedoeld "verpleging in het ziekenhuis De Wijk". Daar komen
ze op blz. 47 pas achter. Onzorgvuldig is het dat
in deze beschrijving niet wordt vermeld dat het
hier gaat om het Hervormd diaconessenhuis De
Wijk. Even verderop wordt gesproken over:
"Bekende personen die De Wijk hebben groot
gebracht, ( ... ) ", waar natuurlijk bedoeld is
"groot gemaakt". Tenslotte wordt de leesbaarheid gehinderd door een kwalitatief slechte
zinsbouw en dan laten we de spelling- en drukfouten maar zitten. Zo wordt op blz. 11 gemeld:
"Tegen de muur van het stadhuis aan probeerden sommige boeren ook eieren aan de man te
brengen". Een voorbeeld uit vele.
Een uitgever die een dergelijk boek het licht
doet zien, moet zeker de tekst door een historische en taalkundige corrector laten nakijken en
de uitgave van hun fiat laten afhangen. Niet
iedereen die schrijven kan, is een schrijver.
Janssen verzucht in het nawoord van de auteur,
als hij gevraagd is om een fotoboek met teksten
over Gouda te schrijven: "Er zijn er die het
beter kunnen en een boek met zo'n 180 foto's is
niet mis". Zo is het.
Klaas Ids Nauta
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DE TIDINGE IN 1993
Samengesteld door N.D.B. Habennehl
De Tidinge bevatte in 1993 weer een keur aan
interessante en infonnittieve artikelen. Onderstaand volgt de inhoudsopgave waarbij boekbesprekingen en verenigingsaangelegenheden
buiten beschouwing zijn gelaten. Uitgangspunt
vormt de auteursnaam, gevolgd door de titel met
tussen haken eventuele aanvullende informatie.
Tot slot is de jaargang en de paginering vermeld.
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