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Een vrouwelijke boekverkoper in het
zeventiende-eeuwse Gouda: Catharina
Andries Burier
L.E. Boots
Inleiding
Hedentendage is het nog niet vanzelfsprekend
dat vrouwen, zeker gehuwde vrouwen en [alleenstaande] moeders een eigen werkkring,
buiten het gezin hebben. Het is in dit artikel,
zoals de titel al uitwijst niet de bedoeling een
modem sociologische uiteenzetting te geven van
de omstandigheden waaronder vrouwen, getrouwd of niet, met of zonder kinderen, wel of
geen eigen baan en inkomen hebben. In mijn
onderzoek naar het reilen en zeilen van de boekhandel in Gouda in de zeventiende eeuw ben ik
een aantal boekverkoopsters, vrouwelijke boekverkopers dus, tegengekomen, van wie er één
tamelijk prominent aanwezig was in die boekhandel en die in een aantal opzichten van haar
vrouwelijke mede-collegae verschilt. Het lijkt
mij daarom de moeite waard aan met name deze
vrouw, die Catharina Andries Burier heette,
enige aandacht te schenken, mede in relatie tot
haar vrouwelijke, maar ook tot haar mannelijke
collegae.
Eerst wordt er kort aandacht besteed aan
Gouda in relatie tot het boekenbedrijf, en aan
het religieuze klimaat in de stad als aantrekkelijke omstandigheid voor boekhandelaren en drukkers. Daarna zal uitgebreid ingegaan worden op
de de persoon en afkomst van Catharina Burier.
Zoals zal blijken uit het navolgende verhaal
is historisch onderzoek geenszins gespeend van
gissingen en vermoedens. Een historicus wil
eigenlijk een voorbije periode exact beschrijven,
tot leven laten komen, aan de hand van 'harde'
gegevens, voornamelijk informatie die uit ar-

chiefbronnen stamt. Een aantal zaken, die men
wil weten, zijn eenvoudigweg niet overgeleverd.
Ofwel omdat dergelijke gegevens in archieven
niet aan de orde komen, bijvoorbeeld informatie
omtrent persoonlijke omstandigheden [niet
iedereen heeftegodocumenten nagelaten], ofwel
omdat archiefstukken ontbreken, de tand des
tijds niet doorstaan hebben. Eveneens is het zo
dat de gegevens die wel overgebleven zijn,
geïnterpreteerd moeten wordeµ. Belastingopgaves uit de zeventiende eeuw zijn bijvoorbeeld in
het Streekarchief van Gouda in ruime mate voor
handen, maar kunnen niet als zodanig gepresenteerd worden. We moeten er rekening mee
houden dat die opgaves niet eerlijk gebeurd zijn.
Het belastingsysteem kende toentertijd nog niet
zulke nauwkeurige controles als tegenwoordig.
Kortom, ook 'harde' data dienen geïnterpreteerd
te worden. Het een en ander maakt van de historicus een ware puzzelaar, die van tijd tot tijd
gissingen te berde brengt die voor verbeteringen
vatbaar zijn. Het ontbreken van een gildearchief
in Gouda stelt deze historicus voor een aantal
welhaast onoplosbare problemen.
Het religieuze klimaat in het zeventiende-eeuwse Gouda
.
Qua omvang en belàiig' was de Goudse boekhandel in de zeventiende eeuw natuurlijk onvergelijkbaar met die van de grotere steden, als
Amsterdam, Utrecht, Rotterdam, maar ook van
Haarlem en die van Leiden. Toch is Gouda een
interessante casus, juist omdat het een betrekkelijk klein stadje was in de Gouden Eeuw. Van-
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wege de geringe omvang van de stad is het
mogelijk het functioneren van de boekhandel in
zijn geheel en over een langere periode te bekijken. Het is voor een stad als Amsterdam, maar
ook niet voor een stad als Haarlem mogelijk het
gehele functioneren van de librairie, het boekbedrijf, te bestuderen, zeker niet voor een betrekkelijk lange periode als een eeuw. Dat
maakt de stad Gouda aantrekkelijk. Mede is het
interessant om te onderzoeken of de boekhandel
in zo'n kleine stad in meerdere of mindere mate
afweek van het boekenbedrijf in grotere steden.
En of het soort boeken dat in Gouda gedrukt
werd eveneens een afwijking vertoonde van de
grotere steden. Een eeuw is een lange periode
en onderzoek over zo'n lange tijd brengt wellicht en hopelijk bepaalde ontwikkelingen in de
boekhandel aan het licht.
Het onderzoek tot nu toe heeft onthuld dat
Gouda in de zeventiende eeuw een wijkplaats
was voor mensen met een ander geloof dan het
orthodox calvinisme. Dat was weliswaar geen
staatsgodsdienst in de Republiek in de Gouden
Eeuw, maar dat was wel de voorkeursreligie.
Wilde men een hogere openbare functie bekleden, dan diende men over het algemeen een
calvinist te zijn. Onder de Goudse boekverkopers in de zeventiende eeuw zijn echter deze
orthodoxe calvinisten verre in de minderheid.
Van de ongeveer 25 personen die in mijn onderzoek de harde kern van de Goudse libraires
uitmaken, zijn er maar één of twee lidmaat van
de nederduits gereformeerde kerk. De overigen
beleden een 'afwijkend' geloof: onder hen vinden we veel luthersen, veel remonstranten, een
belijdend katholiek, die ook nog eens de officiële status van stadsdrukker verkreeg. Dit hield
in dat hij het monopolie had op al het stadsdrukwerk, zoals het drukken van keuren en ordonnantieën, maar ook allerlei voorgedrukte formuleren, plakkaten e.d. De remonstranten waren
veelal vluchtelingen uit de Zuidelijke Nederlanden of afstammelingen daarvan. De luthersen
waren vooral afkomstig uit de Duitse landen of
nakomelingen van vluchtelingen uit het oosten.
De katholieke stadsdrukker was echter een
autochtone Gouwenaar, waaruit blijkt dat de
Goudse magistraat het katholieke deel van de
bevolking nog steeds een warm hart toedroeg.
Weliswaar liet niet iedere calvinist zich
inschrijven als lidmaat van de kerk, maar het
percentage onder de Goudse libraires is desondanks aan de lage kant. Wellicht is dit tekenend
voor de religieuze situatie in het Gouda uit de
Gouden Eeuw. De Goudse magistraat was bij de
overgave van de stad aan Willem van Oranje al
beducht voor en bezorgd om de katholieke
meerderheid in de stad. Maar ook later, in de
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zeventiende eeuw liep het stadsbestuur beslist
niet aan de leiband van de calvinistische kerkeraad. Intengendeel zelfs: talrijk zijn de onenigheden tussen kerkeraad en magistraat over
allerlei zaken. Zoals de benoeming van calvinistische predikanten; het bestrijden van het 'paapse bijgeloof'; de remonstranten en andere heterodoxe geloven; de onenigheid tussen de Goudse magistraat en de kerkeraad over de houding
ten opzichte van de onderwijzers die na de
synode van Dordrecht gehouden waren de calvinistische geloofsartikelen, de zogenaamde 'for- :
mulieren van enicheyt', te onderschrijven. Kort~
om het godsdienstig klimaat in Gouda was
zachtmoedig, zelfs zeer tolerant. Ook nog na de
synode van Dordrecht, waarin de remonstrantse
richting in het calvinisme werd veroordeeld.
Voor die tijd was Gouda al een 'broeinest van
ketters', maar ook daarna tierden heterodox ·
religieuze geloofsrichtingen welig. Dat wordt
ook zichtbaar in de soort van boeken, die er in
Gouda verschenen: religieuze geschriften van
allerlei signatuur, zoals werken van Castellio,
Sebastiaan Franck, Arminius, Vorstius, Poppius,
een remonstrants Gouds predikant van voor de
synode van Dordrecht, waarschijnlijk ook van
David Joris, maar ook veel werken van de eigenzinnige Coornhert, die ook enige jaren van
zijn leven in Gouda heeft doorgebracht. Het is
welhaast vanzelfsprekend dat er zoveel heterodox werk in Gouda van de drukpersen verscheen en verkocht werd, waar de libraires zelf
bijna allemaal een ander geloof dan het orthodoxe calvinisme aanhingen.
De familie[s] Burier en Straffintvelt
De vader van de boekverkoopster, over wie dit
artikel handelt, Catharina Burier was waarschijnlijk al voor 1607 naar Gouda gekomen. In
dat jaar werd hij als leraar van de Latijnse
school in Gouda aangesteld en trouwde hij met
Neeltgen Erasmus 1• Vermoedelijk was Andries
Burier al eerder in Gouda terecht gekomen
samen met zijn familie, zijn vader Pieter Burier,
zijn broer Jan en zijn zussen Pironne en Jeanne.
Het trouwboek vermeldt de geboorteplaats van
Andries Burier: Rijssel. Evidente kenmerken
van remonstrantse sympathieën zijn bij deze
familie en met name bij Burier zelf niet zichtbaar. Maar verondersteld mag worden dat de
familie om den gelov~ -vermoedelijk toch een
andere dan calvinistische overtuiging - uit de
Zuidelijke Nederlanden gevlucht was naar het
tolerante Gouda. Weliswaar had Andries Burier
zijn huwelijk conventioneel voor het altaar van
de St.-Janskerk laten sluiten, maar deze omstandigheid is geen bewijs voor een orthodox calvinistisch geloof. Zeker in een tijd dat in Gouda

TIDJNGE VAN DIE GOUDE

geen orthodoxe predikanten aangesteld waren.
Burier werd van drukwerk en gedrukte boeken
voorzien door de vrijzinnige boekdrukker Jasper
To_umay, eveneens een gevluchte landgenoot.
De boeken die Tournay voor hem drukte, waren
voor het grootste deel in het Latijn en van heterodox religieuze aard. Het feit dat Neeltgen
Erasmus, na de dood van Andries Burier, haar
tweede huwelijk met Maarten Straffintvelt liet
inzegenen voor het gerecht en niet voor de St.Janskerk hoeft niet te duiden op een verschuiving in de geloofsopvatting. Burier overleed in
16192 en had dus nog net de veroordeling van
het remonstrantisme door de Nationale Synode
van Dordrecht en de wetsverzetting door prins
Maurits meegemaakt. De vrijzinnige predikanten waren uit hun ambt ontzet of zij stonden op
het punt vervangen te worden door rechtgeaarde
calvinisten. Toen Neeltgen Erasmus in 1621
opnieuw in het huwelijk trad3, liet zij dat niet
voor het kerkaltaar doen, omdat er toen orthodoxe predikanten de preek lazen. Ten tijde van
haar eerste huwelijksverbintenis hadden vrijzinnige predikanten de kansel betreden. Het is
daarom niet nodig om bij Burier en zijn vrouw
een geloofsradikalisering te constateren. Die
had namelijk binnen de kerk zelf, op nationaal
en lokaal niveau, plaatsgegrepen. Waarschijnlijk
hebben zowel Burier als zijn vrouw steeds vrijzinnige sympathieën gekoesterd.
Het gezin Burier kreeg in de twaalf jaar, dat
hun huwelijk duurde, drie dochters: Marritgen
of Maria, Grietgen, en Catelijntgen of Catharina4. De geboortedata zijn niet precies bekend,
omdat de doopboeken tot 1622 ontbreken. Zij
werden bij het gedwongen vertrek van de remonstrantse predikanten door dezen meegenomen en zijn daarna nooit meer teruggevonden.
Catharina was naar alle waarschijnlijkheid het
jongste kind en zal derhalve tussen 1616 en
1619 geboren zijn.
Van Buriers activiteiten als boekverkoper
maakt als eerste gewag een stadsrekening uit
1609, waaruit blijkt dat hij voor een klein bedrag aan papier en aan bindwerk had geleverd
aan het stadsbestuur5. Het is niet duidelijk wat
Andries Burier tot het boekverkopersvak getrokken heeft. Vanzelfsprekend kwam hij als
docent aan de Latijnse school - vanaf 1616 als
conrector aan dezelfde school verbonden makkelijk in contact met boekleveranciers en
drukkers in zijn stad. Boekdrukker Jasper Tournay was in dezelfde periode actief, als ook
boekbinder en boekverkoper Leendert Dierts
van Tettrode. De laatste heeft vermoedelijk niet
zo'n groot assortiment aan boeken verkocht;
misschien verkocht hij in zijn winkel voornamelijk kantoorartikelen. Wellicht had Burier, ge-

zien de aard van zijn andere beroep als docent/conrector aan de Latijnse school behoefte
aan een ruimer en gevariëerder boekenaanbod.
Dat laatste kan hem ertoe gebracht hebben een
eigen boekwinkel te openen. Jasper Tournay
drukte in zijn opdracht boeken voor hem: veelal
boeken in het Latijn en veelal van heterodox
religieuze aard.
Van het conrectoraat heeft Burier slechts
korte tijd kunnen genieten. Een jaar na zijn
aanstelling in die functie werd hij reeds opgevolgd door Maarten Straffintvelt, die waarschijnlijk eerst als vervanger van de toen reeds
zieke B urier optrad, gezien het lage aanvangssalaris van Straffintvelt en omdat zijn officiële
aanstelling aan de Latijnse school uit 1618
stamde6. Ook in andere aspecten was deze
Straffintvelt Buriers opvolger. Niet alleen
trouwde hij na Buriers dood met dezelfde
vrouw, Neeltgen Erasmus. Maar ook vestigde
hij zich als boekverkoper en onderhield hij
contacten met boekdrukker Jasper Tournay, die
ook voor hem boeken drukte, maar vermoedelijk minder frequent dan voor Burier. Het is niet
duidelijk in welk huis het nieuwe echtpaar ging
wonen en in welk pand de winkel gehuisvest
was. Neeltgen Erasmus bezat een huis aan de
oostzijde van de Wijdstraat, dat zij ongetwijfeld
van haar eerste man geërfd had7 en dat de naam
de 'Cronijc' droeg8. Maarten Straffintvelt bezat
in diezelfde straat een huis, maar dan aan de
overkant, met de naam de 'Rosijncort'f' 9 . Neeltgen verzorgde voor de stad enig boekbindwerk
in de jaren 1620 en 1621, toen Burier al was
overleden en zij zal in die jaren zijn werkzftamheden voortgezet hebben. Misschien is zij dat
op zeer bescheiden wijze blijven doen. Wellicht
voerde zij naast de grotere winkel van haar
tweede man een eigen, kleinere negotie. Maar
deze veronderstelling berust op gissingen en
niet op harde, overgeleverde feiten.
Catharina Andries Burie1; achtergronden
Curieus is echter dat de jongste dochter van
Neeltgen Erasmus en Andries Burier, Catharina
Andries Burier vanaf 1656 eveneens werkzaam
was in het boekbedrijfö zoals blijkt uit een stadsrekening uit dat jaar 1 • In die jaren was Straffintvelt ook nog steeds actief als boekverkoper;
hij deed in dat jaar en het daarop volgende
onafhanklijk van zijn__ stiefdochter leveranties
aan de magistraat van Gouda 11 . Vanaf ongeveer
1650 droeg Catharina zorg voor de beide huizen
aan de Wijdstraat, oost- en westzijde, want dit is
de vroegste vermelding van Catharina op deze
adressen 12. Vreemd is deze vermelding echter,
omdat Straffintvelt pas in 1658 overleed en zijn
vrouw een jaar eerder begraven was 13• Hiervoor
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kan vooralsnog geen verkJaring gevonden worden. Eveneens curieus is een notarieel protocol
uit 1658, dus na de dood van moeder Neeltgen
Erasmus en stiefvader Maarten Straffintvelt14,
waarin de zussen Maria en Catharina Burier de derde zus Grietgen was reeds overleden ruzieën over de beide huizen aan de Wijdstraat.
De zussen en de dochter van hun overleden zus
Grietgen deelden gelijkelijk in de erfenis van
hun moeder en stiefvader, dus ook in de huizen
aan weerszijden van de Wijdstraat. Catharina
was van plan te blijven wonen in het huis de
'Rosijncorff', het voormalig eigendom van
Straffintvelt, waarin een woning en een winkel
gehuisvest waren. Maria woonde in het andere
huis, dat vermoedelijk minder groot en dus
minder waard was en dat een andere naam
gekregen had, de 'Bijbel'. Voorheen had dat
huis de 'Cronijc' geheten. De tekst van het
betreffende protocol is niet geheel duidelijk.
Maar het lijkt erop te wijzen dat in het huis dat
Maria bewoonde, voormalig bezit van moeder
Neeltgen, ook een winkel bevatte, die weliswaar
verkocht mocht worden, maar niet aan een
boekverkoper. Mogen we concluderen dat
Neeltgen Erasmus een eigen winkeltje heeft
gehad, dat natuurlijk niet aan een andere libraire verkocht mocht worden om Catharina geen
directe concurrentie aan te doen? Duidelijk is de
kwestie geenszins.
Boven is reeds het geloof van de Buriers ter
sprake geweest en geconcludeerd werd dat zij
remonstrants gezind waren. Neetlgen Erasmus
en Maarten Straffintvelt waren voor het gerecht
getrouwd, maar vermoedelijk voor geen enkel
kerkelijk aJtaar. In de loop van hun huwelijk
zijn zij zich vermoedelijk gaan interesseren voor
het lutherse geloof. In ieder geval legateerden
zowel Neeltgen als Straffintvelt in hun testamenten de lutherse kerk met een bedrag 15 . Zij
waren tijdens hun huwelijk in contact gekomen
met andere luthersen. Ten eerste was Catharina
Burier in 1647 getrouwd met de lutherse notaris
Aert Geerlofs Endenburg en het huwelijk was
ook voor de lutherse gemeente ingezegend 16•
Laten we overigens aannemen dat Catharina
dertig jaar was, toen zij in het huwelijk trad, we
weten immers niet precies, wanneer zij geboren
is. Ten tweede was een kJeindochter van Neeltgen, - de dochter van haar vroeg overleden
dochter Grietgen - gehuwd met de eerste lutherse predikant in Gouda, Clemens van Bijlevelt17 •
Twee kinderen werden er uit het huwelijk
van Catharina en Aart Endenburg geboren:
Andries, natuurlijk genoemd naar zijn grootvader, in 1648 en Gerritgen werd anderhalf jaar
later geboren 186. Bij Andries waren zijn lutherse
grootvader, Geerlof Endenburg, en zijn groot-

moeder van de andere zijde, Neeltgen Erasmus
doopgetuigen. Bij zijn zusje waren dat haar
oom, haar tante en haar grootmoeder aan vaderzijde. De lutherse Endenburgs vormden een
uitgebreide familie en hadden onderling veel
contact. Zo waren zij bijvoorbeeld over en weer
elkaars doopgetuigen. De Endenburgs waren
vermoedelijk afkomstig uit de Duitse landen en
gevlucht vanwege hun afwijkend geloof. Het
huwelijk van Catharina en Endenburg was niet
erg gelukkig. Op verzoek van Neeltgen Erasmus
verkJaarden de hospites, Thomas Lievenheer en
Neltgen Comeliss, bij wie het jonge gezin Endenburg op de Turfmarkt ingewoond had, dat
Endenburg zeer regelmatig in beschonken toestand verkeerde, dan zijn bed opzocht, luidruchtig snurkte en bovendien zijn vrouw beschimpte
en haar mishandelde 19. Zijn gedrag was dermate
beledigend, ook ten opzichte van andere mensen ·
dat hij daarvoor naar de schepenkamer te Gouda
geroepen werd en daar voor zijn gedrag ernstig
berispt werd20. Gezien het feit dat het gezin
Endenburg een kosthuis bewoonde, dus niet
eens in staat was een eigen huis te huren, laat
staan er één te kopen, en Aert zo vaak dronken
was, zal Endenburg onmachtig geweest zijn zijn
gezin van een behoorlijk inkomen te voorzien.
Hij overleed, vermoedelijk ten gevolge van zijn
losbandig leven al in 165221 • Hij liet zijn vrouw
vermoedelijk weinig bezit na, omdat zijn weinig
arbeidzaam leven het gezin sowieso van weinig
inkomen had voorzien. Daarna kon Catharina
zich gaan bezig houden met de boekhandel,
wellicht gedwongen in een gezinsinkomen te
voorzien. Bovendien waren haar kinderen nog
niet volwassen. De vroegste vermelding van
haar activiteiten als libraire stammen pas uit
1656, maar dat wil niet zeggen dat zij niet al
voor dat jaar werkzaam was.
Het tij was voor Catharina gekeerd. Haar
stiefvader was een behoorlijk vermogend man,
gezien zijn belastingopgaves, huizenbezit, zijn
regelmatige leveringen aan het stads- en kerkbestuur, zijn erfenis en gezien het feit dat hij geen
schulden had gemaakt en op grond van zijn
geregeld salaris als conrector van de Latijnse
school22 . Zijn erfenis zorgde voor flinke ruzies
tussen Catharina en Maria Burier en de man en
de voogd van hun nichtje, Clemens van Bijlevelt. Zelfs zodanig dat Straffintvelts kapitaal in
ieder geval tot 1673 \Ve~d aangeslagen voor de
vermogensbelasting, a1sof hij nog in leven was,
terwijl hij in 1658 al overleden was23 . Uiteindelijk werd de kwestie geregeld, hoewel Maria
nog in 1688 een beroep deed op haar stiefvaders
erfdeel, omdat zij haar kinderen geen behoorlijke opvoeding kon geven24•
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De zeventiende-eeuwse boekhandel in kort
bestek
Uit verschillende gegevens blijkt dat de inkomsten uit de librairie niet verdiend zijn aan de
verkoop van dure en luxe boeken. De meesten
van de Goudse boekhandelaren verkochten
boeken en pamfletten. In vermoedelijk alle
gevallen was de zeventiende-eeuwse Goudse
boekwinkel eveneens voorzien van een assortiment, dat wij tegenwoordig aantreffen in een
kantoorboekhandel: papier, pennen, pennemesjes om de pennen gebruiksklaar te maken, inkt,
inktstellen, zandstellen, boeken blanco papier,
maar ook kranten. Bovendien kon de boekhandelaar zorgen voor boekbindwerk en reparaties
aan boeken. Het verschil dat wij kennen tussen
nieuwe en tweede-handsboeken bestond in de
zeventiende eeuw niet. Een boek, ook al was het
al eens bezit geweest van een ander, bleef zijn
waarde behouden. De prijs van het boek werd
voornamelijk bepaald door de prijs van blanco
papier. Dure en luxe boeken, zoals in de eerste
plaats bijbels, werden daarom ook regelmatig
gerepareerd, gerestaureerd zouden wij nu zeggen. Nieuwe boeken werden over het algemeen
verkocht door de boekverkoper zonder band. De
klant kon naar eigen smaak en financiële mogelijkheden een band uitzoeken en die door de
boekbinder laten maken en het boekblok in laten
binden. Alle Goudse boekverkopers in de zeventiende eeuw konden deze diensten leveren.
Hoewel er zelfstandige drukkerswerkplaatsen en
lettergieterijen waren in Gouda en ook een
gecombineerd bedrijf van boekhandel en drukkerij, bestonden zelfstandige boekbinderijen in
die stad niet. Een boekbinder was steeds in
dienst van een boekhandelaar en kon zich later
wel opwerken tot zelfstandig·boekhandelaar.
De winkel van Catharina Andries Burier
De winkel van Catharina Burier bestond klaarblijkelijk uit een ruim assortiment van kantoorartikelen, maar waarschijnlijk niet uit boeken,
nieuw en/of tweede-hands. Uit geen enkel overgebleven stuk blijkt dat zij boeken geleverd
heeft noch zijn er zeventiende-eeuwse Goudse
boekenuitgaven bekend, waar haar naam en
adres in het impressum25 , voorkomen. Zij verkocht derhalve schrijfbehoeften, als ook kranten
en kaarten, eveneens in grote getalen aan het
stadsbestuur en de kerkelijke overheid. Daarbij
verhuurde zij eveneens een aantal zaken: loden
inktpotten en zanddoosjes26. Minstens een kleine twintig jaar lang was zij boekverkoopster,
van 1658 tot en met 1674 leverde zij met grote
regelmaat schrijfmateriaal aan het stadsbestuur
en kerkmeesters27 . Ook is er een stuk overgeleverd uit 1671 van goederen die Catharina Burier
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samen met haar zoon Andries Endenburg aan de
politiemeesters geleverd had28. Maar misschien
oefende zij haar beroep wel langer dan die krappe twintig jaar uit, want zij overleed pas in
170329.
Helaas zijn er geen gegevens overgebleven,
waaruit blijkt welke goederen en in welke hoeveelheden particuliere klanten bij een boekverkoper kochten. Evenmin zijn er data overgeleverd, die aangeven wat de omzet van een libraire was in verhouding tot zijn kosten en dus
netto-inkomsten. Wat over is, zijn de stads- en
kerkrekeningen, die jaarlijks bijgehouden werden. Voor enkele jaren zijn de kwitanties en
specificaties die daarbij horen, ook overgeleverd. Uit deze opgaves krijgen we enig idee wat
een boekhandelaar aan goederen leverde. Dat
waren in ieder geval grote hoeveelheden schrijfmateriaal. De behoefte aan kantoorartikelen
werd in de loop van de zeventiende eeuw bij
vooral de magistraat groter - de administratie
van de kerk was kleiner-, hetgeen duidt op een
toenemende professionalisering in administratie
en burocratisering van dat stadsbestuur.
Uit de beginjaren van haar winkel stamt de
volgende specificatie van goederen aan de kerk
geleverd30 [ de bedragen zijn in guldens-stuivers-penningen; het doet .hier niet ter zake hoe
groot die waarde in vergelijking met de huidige
geldwaarde is]:
1658 De kerck
16 janu 2 cleyn segels 0-4-9
26 dito 6 boecke graeu papier 1 st. int 0-14-8
1 boeck mit papier l bos penne 0-12-0
6 april 6 boecke graeu papier 2 st. int 0-15-8
1 boeck rnit papier 1 schryfboeck 0-15-0
17 dito 2 boecke van de sloten aengedaen ende
4 boecke verstelt 1-4-0
8 mey 1 boeck papier 0-6-8
1 juni 1 cleyn segel 0-2-4
3 dito Aen int 2 st. 0-2-0
9 dito 6 boecke graeu papier 0-13-8
26 dito l corante 0-1-0
7 july 6 boeckens ingenaeyt 0-3-0
17 aug 2 boecke papier 2 bosse penne 1 st. int 15-0
6 boeck graeu papier 0-13-8
20 dito 1 boeck mit 3 boecke graeu 1 st. int 014-4
17 nov 3 boeck graeu paier 0-6-12
19 dito 1 boeck papièr l bos penne 1 st. int 013-0
15 des 3 boecke graeu papier 0-6-12
de corante van den l jannewary 1658 tot den 1
jannewary 1659 sondaegs 1 corante en 'swoensdaechs 1 corante à 1 st. [... ] 5-4-0
[...] Catharyna Buriers 14-17-0
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• Rekening van CatharijnaBuriers voor 'graeupapier, een corant, twee bosse penne', genaaide en verstelde boeken
enz. Bij de ondertekening zegde zij dank voor 'de goede betaling'.
AHGG, KM 773 Rekeningen en quitanties ( 1659)

Bovenstaande is slechts bedoeld als voorbeeld
en de specificatie is niet repressentatief, omdat
de lijsten van geleverde goederen over het algemeen veel langer waren. We zien in ieder geval
dat er een grote behoefte was aan papier - het
'graeu papier' zal als kladpapier gediend hebben
- , aan inkt, aan pennen. Hoe groot een 'bos
penne' was, weten we niet. Maar de ganzeveren
zullen snel versleten zijn en moesten dus vaak
vervangen worden. Uit deze specificatie blijkt
tevens dat er een grote behoefte aan kranten,
'corante' , was. Verder blijkt hieruit dat men in
de zeventiende eeuw niet dagelijks, maar twee

keer in de week - dat was de gebruikelijke
frequentie in die tijd - de krant, de nieuwtjes en
het nieuws, las. Ook de kerkelijke overheidsbekleders wensten op de hoogte te blijven van het
nieuws. We zien dat ook reparaties van en bindwerk aan boeken reg~lm,atige posten op begroting waren. Tevens wordt duidelijk dat er maandelijks goederen besteld werden en niet bijvoorbeeld eens per jaar, vermoedelijk naar behoefte
en dat de boekverkoopster en haar collegae
achteraf en eens per jaar hun rekening leverden
en betaald werden.
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Catharina Andries Burier: zelfstandig boekverkoopster
Opmerkelijk is dat Catharina Burier zelden met
haar beroep in de diverse archieven genoemd
wordt, vermoedelijk minder dan haar mannelijke collegae. Een enkele maal wordt zij in de
stadsrekeningen aangeduid als 'boekverkoopster'. Echter geen beroepsaanduiding is er te
vinden in de jaarlijkse kerkrekeningen, wel in
hetkohiervanhetfamiliegeld van 1674, waarin
zij 'boekverkoper' genoemd wordt. Dit kohier
was onder andere bedoeld als inventarisatie van
de grootte van de huishoudens inclusief inwonend personeel, van de bewoonde adressen en
van de uitgeoefende beroepen van gezinshoofden3 1• Catharina bewoonde een huis aan de
Wijdstraat, haar gezin bestond uit een zoon en
een dienstmeid en haar beroep als gezinshoofd
was 'boeckvercooper'. Overigens zou zij ongeveer twee jaar later met de eveneens lutherse
Jan Pieters van Gyssen of Giessen in het huwelijk treden32, toen haar kinderen al volwassen
waren. Het feit dat Catharina's beroep in de
officiële stuken minder genoemd wordt dan dat
van haar mannelijke collegae doet vennoeden
dat het weliswaar tot de dagelijkse praktijk
behoorde dat vrouwen, meestal ongehuwd of in
de weduwestaat, een beroep uitoefende, louter
om in hun levensonderhoud te voorzien. Maar
dat dat toch niet als maatschappelijke norm
beschouwd werd. Vrouwen werden in de zeventiende eeuw niet handelingsbekwaam geacht,
zoals blijkt uit bijvoorbeeld de notariële protocollen. Vrouwen verschenen, compareerden,
voor de notaris steeds in tegenwoordigheid van
een mannelijke voogd. Er waren weliswaar ook
andere vrouwelijke boekverkopers in Gouda. De
kwestie van Catharina's moeder Neeltgen Erasmus is boven besproken. De andere boekverkoopsters waren: Beatrix of Beatrijs van Hinderstein, de weduwe van Pieter Jans Rammesijn; Catharina Hola of Ariens, de weduwe van
Frans Hola; Maria Dijvoort of Endenburg, weduwe van Andries Endenburg en dochter van
stadsdrukker Cornelis Dijvoort - en dus de
schoondochter van Catharina Burier -. Deze
vrouwen oefenden het beroep van libraire
slechts uit na het overlijden van hun echtgenoot.
Zij zorgden ervoor dat de lopende zaken afgehandeld werden, totdat het bedrijf verkocht
werd ofwel overgenomen werd door een nieuwe
echtgenoot dan wel door een zoon of schoonzoon. Beatrix van Hinderstein verkocht de zaak
aan schoonzoon Cornelis Dijvoort, de latere
stadsdrukker. Catharina Hola had geen kinderen
en er zijn geen gegevens overgeleverd, waaruit
blijkt dat de zaak verkocht is. Maria Dijvoort
deed de zaak over aan haar zoon Johannes En-
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denburg, die het stadsdrukkersschap van zijn
grootvader Dij voort mocht overnemen. Catharina Burier is de enige zelfstandige boekverkoopster, die in het zeventiende-eeuwse Gouda voor
langere tijd werkzaam was, afgezien van de
'duistere' praktijken van haar moeder. Zij zal
ongetwijfeld de kneepjes van het vak van haar
stiefvader Straffintvelt hebben geleerd. Haar
eigen vader was overleden, toen zij nog een
klein meisje was. Straffintvelt en Neeltgen
Erasmus hadden samen slechts één kind gekregen, een meisje dat de volwassenheid niet
mocht bereiken. Uit het vorige huwelijk van
Neeltgen waren drie meisjes geboren, zodat een
mannelijke opvolger in de boekenzaak ontbrak.
Catharina zal een ondernemende vrouw geweest
zijn, die een slecht huwelijk had gehad met een
man die niets van doen had gehad met het boekenbedrijf. Zij zal het plan opgevat hebben in de
voetsporen van haar moeder - misschien - en
haar stiefvader te treden en een eigen. kantoorboekwinkel begonnen zijn. Duidelijk is in ieder
geval dat zij lange tijd als zelfstandig libraire
opgetreden is en dat haar zoon Andries Endenburg op'zijn beurt in haar sporen trad. Andries
trouwde met de drukkersdochter Maria Dij voort
en zag zich derhalve ook aan de zijde van zijn
schoonfamilie verzekerd van een prominente
plaats onder de Goudse libraires uit de tweede
helft van de zeventiende eeuw. Catharina had
haar erfdeel voorwaar niet verkwanseld en zag
haar inkomsten en bezit uitgebreid door een
goed lopende zaak. Haar verdiensten evenaarden die van Cornelis Dijvoort. Deze had als
stadsdrukker het monopolie op al het stadsdrukwerk, maar dreef daarnaast ook een boek- en
kantoorboekwinkel en oefende verschillende
openbare functies uit in Gouda en het nabij
gelegen Bloemendaal. Boekdrukkers verdienden
waarschijnlijk minder dan boekverkopers, drukwerk leverde klaarblijkelijk minder op. Misschien was het bezit van Catharina zelfs meer
waard dan dat van Dijvoort. Zij betaalde over
het algemeen meer belasting dan de stadsdrukker. Haar behoorlijke bezit zal voor een groot
deel veroorzaakt zijn door de erfenissen, die zij
van haar moeder en haar stiefvader verkregen
had. Dijvoort was aanvankelijk een minder
vermogend man, maar wel een gewiekst zakenman, die door eigen inspanningen - door onder
andere drukkersdocht_er L,ucratia Rammesijn te
huwen en door op een goedkope mannier het
eigendom van de failliete zaak van zijn schoonvader te verkrijgen - een redelijk vermogen wist
op te bouwen .
. Catharina wist haar zoon Andries Enden burg
van een behoorlijke opleiding te voorzien. Natuurlijk was zijn grootvader conrector van de
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Latijnse school geweest en deze liet Andries een
gedeelte van zijn privébibliotheek na als leermiddelen ten behoeve van de Latijnse school te
Gouda33 . Andries werd daarmee één van de
meest geletterde boekhandelaren van Gouda,
zoals zijn grootvaders Andries Burier en Maarten Straffintvelt ook geweest waren en na hem
zijn zoon Johannes Endenburg. Waarschijnlijk
was een libraire als Justus van Hoeve eveneens
een ontwikkeld man. Hij is van een onschatbare
waarde geweest voor de boekhandel in Gouda
en hij is zelfs op internationaal niveau van groot
belang geweest door de eerste uitgave van het
omstreden boek van John Locke Epistola de
tolerantia van zijn drukpersen te laten verschijnen. Catharina zelf zal geen of weinig schoolopleiding gehad hebben; dat was niet gebruikelijk
voor meisjes in die tijd. Wellicht heeft zij het
een en ander van haar onderlegde stiefvader
meegekregen.

Was Catharina Burier lid van het glazenmakersgilde?
Het zou belangwekkend zijn te weten of Catharina Burier als zelfstandig boekverkoopster in
het gilde stond ingeschreven. In de inleiding is
reeds melding gemaakt van het feit dat de gildearchieven in het Goudse ontbreken. Daarom zal
gebruik gemaakt worden van de uitkomsten van
andere studies om te trachten deze leemte enigszins op te vullen. Montias heeft een studie gedaan naar Delftse kunstenaars en ambachtslui in
de achttiende eeuw, waarin ook plaats geruimd
is voor libraires. Bovendien bestaan er twee
artikelen over de gilden en het St.-Lucasgilde te
Gouda van respectivelijk Geselschap en Scheltema34.
In Gouda behoorden de boekverkopers en
boekdrukkers tot het glazenmakersgilde. De
glazenmakers waren in Gouda prominent aan-wezig; immers de gebrandschilderde ramen van
de St.-Janskerk waren al in de zestiende eeuw
een 'toeristische' attractie. De gildebrieven, die
begin achttiende eeuw door Johannes Endenburg gedrukt zijn, maar die veelal uit de eeuw
.ervoor stamden, - het weinige materiaal dat is
overgebleven omtrent gilden - vermelden enige
voorschriften; het gaat met name om de fldebrief van het glazenmakersgilde uit 16093 • Een
ieder die tot het gilde toegelaten wilde worden,
moest poorter van de stad zijn. Degene, die tot
het gilde wilde behoren, moest met goed gevolg
een meesterproef afgelegd hebben. Niemand
mocht een stuk werk aannemen, zonder dat hij
gildelid was, op straffe van een behoorlijke
geldboete. Op elk produkt dat afgeleverd werd,
werd een soort belasting geheven ten behoeve
van het gilde. Burgers van Gouda betaalden

minder voor een produkt, dat in Gouda vervaardigd was, dan niet-burgers. Leerjongens moesten twee jaar bij dezelfde meester in dienst
blijven voor zij een andere meester mochten
gaan dienen. Omdat andere gildegegevens ontbreken, is het niet duidelijk in hoeverre de regels zonder sancties overtreden konden worden.
Montias beweert dat in Delft niet iedere
ambachtsman lid van het gilde was. In Delft
waren de meeste libraires van Nederlandse
origine wel lid van het gilde. Een ieder die een
winkel bezat, diende meester te zijn en dus
gildelid. Voor zover Montias heeft kunnen
nagaan, was dat met de meeste Nederlandse
boekhandelaren inderdaad het geval36• Boekdrukkers hoefden in Delft een kortere leertijd
gehad te hebben dan bijvoorbeeld schilders,
glasgraveurs en plateelbakkers. Weduwen van
meesters en ook hun eventuele nieuwe echtgenoten werden vrijgesteld van het afleggen van
de meesterproef, indien zij de zaak van de overledene wenste voort te zetten. Alleen in het
geval dat de tweede echtgenoot na de dood van
de weduwe het bedrijf wilde voortzetten, moest
deze wel een proeve van bekwaamheid afleggen.
Als deze regels ook in Gouda van toepassing
waren - en waarom zou het in Gouda anders
gesteld geweest zijri? - zou het bijvoorbeeld
betekenen dat Maarten Straffintvelt als echtgenoot van een boekverkopers weduwe geen meesterproef had hoeven af te leggen. Anders was
het gesteld met Catharina Burier, die haar kantoorboekwinkel niet begonnen was als weduwe
van een libraire. Het zou betekenen dat zij wel
ingeschreven was in het gilde en op de een of
andere wijze een meesterproef had afgelegd,
misschien als boekbinder. De veronderstelling
dat zij haar werkzaamheden had kunnen uitoefenen zonder gildelid te zijn, lijkt verworpen te
moeten worden, gezien de lange periode dat zij
in Gouda actief was. En bovendien jarenlang
goederen had geleverd aan officiële organen als
de magistraat en de kerkmeesters. Het gilde zou
ongetwijfeld heftig geprotesteerd hebben, indien
deze overheden hun leveranties zouden betrekken van een illegale boekverkoper. Aan de hand
van de gegevens, die Montias presenteert, lijkt
het aannemelijk dat men een meesterproef had
afgelegd als boekbinder, letterzetter of boekdrukker, alvorens m~n een bedrijf of boekenzaak kon openen. Veèl Goudse boekverkopers
zijn begonnen als boekbinder, in minder gevallen als letterzetter of als boekdrukker. Daarom
lijkt het niet te gewaagd te veronderstellen dat
Catharina haar meesterproef afgelegd had als
boekbinder. Met 'echte' boeken, laat staan het
drukken ervan, had zij weinig op.
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Slotbeschouwing
Catharina Burier is in het zeventiende-eeuwse
Gouda waarschijnlijk de enige zelfstandige
boekverkoopster geweest. De andere boekverkoopsters waren weduwen van libraires, die het
bedrijf van hun overleden echtgenoot nog enige
tijd voortgezet hadden, waarschijnlijk om de
lopende zaken af te handelen. Catharina was de
dochter en de stiefdochter van boekverkopers en
conrectores van de Latijnse school. Misschien
was haar moeder ook enige tijd actief in het
boekenbedrijf, een langere tijd dan nodig was

om als weduwe de lopende zaken van haar
overleden, eerste man af te handelen. Catharina's eerste huwelijk was bepaald ongelukkig en
na de dood van haar man had zij het voornemen
opgevat een eigen zaak te beginnen als boekverkoopster. Waarschijnlijk was zij gedwongen in
haar eigen inkomsten te voorzien. Haar eerste
man, die er een weinig arbeidzaam leven op na
had gehouden, zal haar weinig bezit hebben
nagelaten. Toen zij haar activiteiten als boekverkoopster begon, waren haar kinderen nog
klein. Anderzijds stelden de erfenissen van haar

• Een rekening voor het kerkbestuur van de St. -Jan van Arulries Burier voor 'boecken pampier, een cruyxken besten
inct, een bos gemaece pennen, een cantooralmanack, een B:bel Darts geel grof beslagen ' enz..
AHGG, KM 742 Rekeningen en quitanties ( 1617)
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moeder en stiefvader haar in staat een behoorlijk bedrijf op te zetten, hoewel zij al voor de
dood van haar stiefvader en moeder haar stappen in de boekhandel had gezet. Door onder
andere grote leveranties, die zij aan vooral de
stedelijke overheid, maar ook aan de kerkmeesters mocht doen, groeide haar winkel behoorlijk.
In tegenstelling tot de andere boekverkopers,
die een assortiment aan boeken, schrijfartikelen,
kranten en pamfletten hadden, als ook reparaties
aan en bindwerk van boeken deden, bestond het
bedrijf van Catharina waarschijnlijk slechts uit
kantoorartikelen. De behoefte aan schrijfmateriaal van de kant van de stad en de kerk was in de
loop van de zeventiende eeuw aanzienlijk toegenomen, waarschijnlijk vanwege groeiende burocratisering en professionalisering van die overheden. Zij huwde voor een tweede keer, toen
haar kinderen al volwassen waren. Aan het eind
van haar loopbaan liet zij haar zoon Andries
Endenburg delen in haar succes. Zij bereikte een
hoge leeftijd. In feite heeft zij de hele zeventiende eeuw in Gouda, waar zij geboren was en haar
hele leven gewoond had, meegemaakt.

NOTEN
1. SAHM trouwregister St.-Janslwrk, dtb 15b,fo. 228: in ondertrouw op 4 -10-1 607; SAHM OA 2796 Aantelwningboek

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

bevattende lijsten van rectores en scholasters 15211715..... , hieruit: voorschriften hoe een schoolmeesters zich
diende te gedragen, fo. 2 -2vo, actum 11-2-1607;
nota bene: alle archiefstukken in dit artikel gebruikt zijn
afkomstig uil het Streekarchief Holland Midden [SAHM],
tet~zij anders aangegeven is; dit wordt hierna bekend verondersteld en derhalve blijft de vermelding SAHM hierna
achterwege.
index rekeningen begraven in/bij de St.-Janskerk 15741670, op 15-2-l619
trouwboek gerecht dtb 54a, Jo. /2vo, ondertrouw op 19-91621
weeskamerboek nr. 5,fo. 404 13-4-J.620: aangifte van het
overlijden en testament van Andries Burier door zijn weduwe.
OA 1255 stadsrekening 1609, Jo. 290vo, totaal bijna 14
gulden
OA 1263 stadsrekening 1617, Jo. 107vo; OA 2796 voorschriften schoolmeesters, fo. 4, 30-11-1618
OA 1909 kohier verponding, 1619,fo. 52vo: Andries Burier, Wijdstraat, oostzijde
ONA [oudnotarieel archief/ 237, Jo. 23: wr. 26-ll-1 658:
Maria en Catharina Burier verschijnen voor de notaris wegens de erfenis van hun moeder: een huis aan de oostzijde
van de Wijdstraat, de 'Cronijc' genaamd.

9. ONA 238.fo. 117, 24-7-1660, Catharina Burierverk!aart dat
zij toestemming had van haar stiefvader, Maarten Straffintvelt, om in zijn huis de 'Rosijncotff' te blijven wonen. Zij
had hierover een conflict met haar zuster Maria. In belastingkohieren wordt Straffintvelt aangeslagen voor o.a. een
huis aan de Wijdstraat oostzijde en westzijde [o.a. OA 2262,
1950, 1953, 1958 tlm 1962 en nog meer] . Hij zal wellicht in
gemeenschap van goederen getrouwd zijn . Derhalve moest
het huis aan de oostzijde van hem geweest zijn.
10. OA 1303 stadsreke11i11g 1656.fo. 435vo: levering van pennen, papier e n inkt.
11. OA 1303 stadsreke11ing 1656,fo. 425, OA 1304 stadsrek.
1657.fo. 354vo
12. OA 578 kohier bra11demmergeld.fo. 95 enfo. 97vo
13. i11dex reke11i11gen begrave11 St.-Jan: 9-4-1657 begrafenis
Neeltgcn; op grond van de datering van het laatst betaalde
salaris als con rector in OA 1305 stadsrek. 1658,fo. 130 en
een protocol in ONA 237.fo. 214, 26-1 1-J.658 : de erfgenamen Catharina en Maria Burier ruzieën over de verdeling
van de huizen aan beide kanten van de Wijdstraat. Straffintvelt moet derhalve dan al zijn overleden .
14. ONA 237.fo. 214, 26-11-1658; zie ookff. 23 en 213
15. ONA 236.fo. 37, 15-2 -1 657, Neeltgen bedenkt de lutherse
kerk met 100 gld.; ONA 379.fo. 9, 28-2-1657, Suaffmtvelt
bedenkt de 'Augsburgse confessie' met 200 gld.
16. trouwboek gerecht dtb 45b, Jo. 141vo, ondertrouw 29-91647 [le datum]; doop- en trouwregister lutherse·gemeente
dtb 35 [geenff], 27-9-1647 [Ie datum]
·
l7. ONA 237.fo. 1, 2-1-1659, bijvoorbeeld
18. resp. dnop- e11 trouwregister lutherse gemee11te dtb 35, 410-1648 en 20-5-1650
19. ONA 230.fo. 512, 4-11-1650
20. ONA 271,.fo. 7, juni 1650
21 . i11dex rekeningen begravenSt.-.lanskerk, 7-7-1652
22. het voert te ver hier alle gegevens te vermelden; dit zal in
een later stadium gebeuren.
23. OA 2068 kohier 1OOe penning, J673,.fo. 28
24. ONA 440,fo. 24, 6-2-1688
25. impressum: de naam, eventueel het adres, de woonplaats
van de drukker en/of boekverkoper; het jaar van uitgave
van het boek, zoals die op de titelpagina van een boek vermeld staan. Niet altijd volledig. Zeker niet indien bet een
omstreden boek betreft, waar officiële sancties op stonden.
26. b.v.: archief kerkmeesrers [K,',,f}, aa11wezig i11 het archief
van de St.-Ja11skerk, inv. 111: 776: rekéni11gen en kwitanties
1667, losse stukken
27. OA 1303 stadsrek, 1656 un OA 1320 stadsrek. 1672; KM
327 Jaarlijkse rela:11i11gen kerkmeesters 1658 t.m KM 340,
1674
28. oudrechtelijk <•rchier [RAI 289, 1671 politiecamer, los stuk
tussen ff. 125/l 26
29. gaarder archief G5b, begraven op 2-4-1703
30. KM 773 rekeningen en /..,witanties 1657 tlm 1660, alles
bijeen in l lias
·
31. OA 2322 kohierfamiliegeld 1674.fo.103
32. trouwboek gerecht dtb 54c.fo. 264, 23-3-1676 [le datum]
33. ONA 379, Jo. 55-56vo, 6 -8-1657, laatste testament van
Maarten Straffint velt.
34. Montias, Artists and artisans in Delft. A S0cio-Eco11omic
Study of the Seve111ee111h Ce11111ry. New Jersey [1982] ;
N. Scheltema, Iets over het St.-Kucasgilde te Gouda; overdruk uit Arch. Ned. K1111s1gesch. 1880 -1881 ; aanwezig
SAHM te Gouda, sign. librije 404 B 43; Geselschap, 'De
gilden' in: Die Goude, nr. 15 [1972]: 63-91
35. Gi/debrieve11 van alle de gildens bi1111en de stad Gouda.
Benevens de opgevolgde ampliatie11 en alteratie11, i11 haer
jaer-ordre te samen gebmgt. Tot Gouda, gedrukt by Johannes Endenburg, ordinaris stadsdrukker op de Markt, in de
Chronyk, 1713
36. in Delft waren ook een aantal Engelse boekverkopers werkzaam, die geen lid van het gilde waren.
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plaatsen wordt in één keer gestemd volgens het
puntensysteem; hoe eerder men genoemd wordt,
hoe meer punten men krijgt en hoe hoger men
op de lijst komt.
De eerste CDA-fractie
Datum verkiezingen:
Beëdiging en installatie:
Aantal stemmen20 :
Percentage stemmen:

31 mei 1978
5 sept. 1978
8078
27,7

1. P. Binee
2. A.J.M. Houdijk (wethouder), afscheid 12
sept. 1980.
Opgevolgd door A.J. Tukker op 22 sept.
1980.
3. W.J. Deetman, afscheid 15 juni 1981.
Opgevolgd door J.W. Bikker op 17 aug.
1981.
4. Mw. B.W. Jansen-Marsman
5. J.G. Potharst (wethouder vanaf 22 sept.
1980).
6. W. van den Bos (wethouder)
7. L. Heling
8. B.D.N.M. van der Sprong
9. E.J. van der Stroom

Kanttekening:
De verkiezingsuitslag was gunstig. De drie
partijen slaagden erin van acht naar negen zetels
op te klimmen en voor de tiende zetel waren er
slechts 240 stemmen te weinig. Hierbij dient
wel in ogenschouw genomen te worden, dat het
totale aantal raadszetels met twee was uitgebreid, in vergelijking met de vorige verkiezingen. Aan het twaalfjarig wethouderschap (19661978) van P. Binee kwam een eind, omdat hij
zijn functie bij de PTT in Gouda, waar hij toen
chef van de aan- en afvoer en bestellingen èn
adjunct-directeur was, voorrang gaf boven het
wethouderschap. Zowel vanuit de PIT, als
vanuit de politiek was druk op hem uitgeoefend
om een keuze te maken. De PvdA vond overigens al langer, dat er in Gouda alleen full-timewethouders zouden moeten zijn. 21 Bij het maken van een afweging hebben voor Binee
rechtspositionele aangelegenheden mogelijkerwijs een doorslaggevende rol gespeeld. In het
jaarverslag 1977-1978 schreef de secretaris van
de ARP: Binee "heeft zich voor de komende
raadsperiode niet meer als wethouder beschikbaar gesteld, om redenen van voor hem geldende prioriteit. " 22.

• 2.CDA -kandidaten 1978
Voorste rij (v.l.n.r.): H.C. Couprie, G.H. Bent, WJ. Deetman, P. Binee, A.J.M. Houdijk, B.D.N.M. van der Sprong,
A.J. Tukker en J.J. Feit Zoet. Daarachter (v.l.n.r.): W Zoeteweij, J.G. Potharst, L. Heling, E.J. van der Stroom,
H.A.M. van Hooft met achter zich A.A. van Vuuren en voor zich W. van den Bos, J. W Bikker, B. W. Jansen-Marsman, A.J. van den Broeke en T.C. Makkinga-van Loon.
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NOG EENS ... CAREL BENTFORT.
Henny van Dolder - de Wit
Het is niet de eerste maal dat op artikelen uit de
Tidinge een reactie komt die meer licht werpt
op een persoon of zaak. Zo ook op "Een merkwaardige geschiedenis uit de 18de eeuw",
waarin aan de hand van een notulenboek uit de
St.-Janskerk werd verteld over de Goudse
kunstschilder Carel Bentfort, die zijn dood~eboren mismaakte kind op alcohol liet zetten.
Door de heer mr. O.Schutte uit 's-Gravenhage werd meer informatie over Bentfort verstrekt, waaruit blijkt dat deze niet alleen schilderde, maar ook het apothekersvak uitoefende.
Hij schrijft: "Carel's belangstelling voor het
kinderlijkje lijkt eerder te zijn bepaald door het
feit dat hij apotheker was dan door zijn artistieke aspiraties". De heer Schutte merkt verder op
dat Bentfort's biografie nog verre van compleet
is. Met enkele door hem bijgesloten copieën en
vooral Bundel 9 van Die Goude2 gelukte het
enkele nieuwe stukjes aan de puzzel die Bentfort heet toe te voegen. Tevens werd bekend
waar twee van zijn schilderijen zich bevinden.
Dit artikel vertelt meer over deze Goudse schilder, chimist en drogist.
Care! Bentfort werd geboren te 's-Gravenhage in 1759, waar hij op 2 mei 1779 trouwde met
Carolina Regenbogen, welk huwelijk door echtscheiding werd ontbonden. Zijn tweede huwelijk, met Francijntje Bek, werd voltrokken in de
geboorteplaats van de bruid, Schoonhoven, op
10 juni 1810. Zijn eerste echtgenote die nog
steeds aan de Naaierstraat woonde, vertrok in
18 13 naar Linschoten.3 Haar dochter Frederica,
die op 21-jarige leeftijd overleed en twee jonggestorven kinderen waren lang daarvoor in de
St.-Janskerk begraven. 4
Dat Bentfort's interessen voor een groot deel
werden bepaald door zijn vak van apotheker,
wordt nog meer waarschijnlijk door wat Grendel schrijft over die periode. Juist in de tijd dat
Bentfort zich in Gouda vestigde (1784)5 was er
sprake van grote veranderingen op geneeskundig en farmaceutisch gebied, met als gevolg
allerlei nieuwe reglementen.
Nadat in de Franse tijd de gilden waren
opgeheven, werd in 1809 een 'Commissie voor
geneeskundig Toevoorzicht' in Gouda ingesteld,
waarin ook apothekers zitting hadden. Dit was
niet overbodig, want na opheffing van de gilden
was er een chaotische toestand ontstaan wat
betreft de verkoop van medicamenten. Advertenties uit de Goudasche Courant, zoals in
1798,6 getuigen ervan. (Bijlage 1). Hieruit blijkt

dat diverse 'wondermiddelen' vooral in galanteriewinkels en bij boekverkopers verkrijgbaar
waren!
Zoals Grendel in zijn proefschrift concludeert "is toezicht in onze maatschappij nu eenmaal een noodzakelijke eis" .7 De Commissie
tot Toevoorzicht begon met veel elan een soort
reveil, dat zich onder meer uitte in:
-

de aanschaf van studiewerken
het oprichten van een plantentuin (Bijlage
Il)
het aanleggen van een pathologisch-anatomische verzameling, met "onder anderen
een zonder ledematen geboren kind, dat
eenige weken geleefd heeft, en bij hetwelk
niet meer dan zeer geringe rudimenta [resten
H.v.D.] der ledematen aan den romp te
onderkennen zijn".

Naast ooft-, moes-, ent-, warmoesiers- en saeytuinen waren er in de zestiende eeuw in en om
Gouda al kruidentuinen, waarin voor de handel
bestemde geneeskrachtige kruiden werden gekweekt. Bik8 noemt er twee: in 1589 " ...staende
ende gelegen in de Coninckstraet... " 9 en in
1631: "Dirck Maertensz. Westerhout vercoopt
een cruydt- ende endttuyn, gelegen buyten de
potterspoort... ". Naast rosemarijn kweekte men
er "ligustrum, jeneverbomen, palmbomen,
peperbomen, camperfoelie, dragon, engelantier,
rosebomen, maagdepalm, aelbessen, cruysbessen, geseijde hisoop, fiolen en salingen". 10
Na de Franse revolutie en hervonning richtte
men provinciale commissies op van geneeskundig onderzoek en 'toevoorzigt' (in 1818), tot
uiteindelijk de wetten van Thorbecke, in 1865,
de bevoegdheid en de uitoefening van het beroep van ai1s en van apotheker regelden.
Grendel schrijft over Bentfort's zakelijke
activiteiten in Gouda: " ...aan het einde van de
18de eeuw en in het begin van de 19de was er
[in Gouda] één [pharmaceutische groothandel]
gevestigd, geleid door Care! Bentfort en Balthazar Jan Gabry, apothekers en drogisten in compagnie: negotie drijvende in chemische preparaten, kruiden, wortels, zaden, ruwe en fijne verfwaren, vernissen, galenische preparaten 11 enz."
De compagnons richtten in 1785 een fabriek
of werkplaats op aan de Koestraat. 12 Uit een
schriftelijk protest van omwonenden inzake
overlast door "pestilentiale stank" en mogelijk
brandgevaar door het gebruik van verschillende
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en kerkmeester van de St.-Janskerk was. 17
Bentfort moet voor 1840 zijn overleden.
Over een eventueel vertrek uit Gouda, of waar
hij is begraven is nog niets bekend.
Een bericht in de Goudsche Courant van 9
juli 1995 maakte melding van de sloop van een
loodwitfabriek te Schoonhoven, die de firmanaam draagt: Hondorff, Block & Braet. Op een
verzoek om informatie of deze firma in relatie
staat tot het door Bentfort geschilderde doktersechtpaar bleef helaas onbeantwoord.
Redactie: dr.G.J.Vaandrager.
Foto's: Wim Scholten

• Afb. ]. Een veertiende-eeuwse apotheek.

fornuizen, blijkt, dat Bentfort & Gabry diverse
galenische preparaten, o.m. spiritus cornu cervi 13 vervaardigden, die door hen ook naar andere steden werden verkocht. De Magistraat wees
het verzoek om hen dit te verbieden van de
hand, nadat zij zich hadden laten adviseren door
de "Heeren Fabrykmeesters en vuurschouwers".
Het compagnonschap Bentfort/Gabry werd
ontbonden in 1808; magazijn en werkplaatsen
waren toen gevestigd aan de Gouwe (nu Ho~t
Gouwe 39) en aan de Peperstraat (nu 16/18) 4
Care! Bentfort zette de groothandel voort onder
de naam " Benûort in Compagnie". Balthasar
Jan Gabry vertrok volgens een attestatieboek
van de St.-Janskerk "naar Rochefort of elders" . 15
Als kunstenaar wordt Care! Benûort vermeld in een boek over schilderkunst 16 als leerling van Benjamin Bolomey en Tethart Philipp
Christian Haag te 's-Gravenhage en van Andreas Lens te Antwerpen. Hij schilderde voornamelijk portretten en ook wel historietaferelen. Van
1,779 tot 1780 was hij lid van de Confreriekamer
van. Pictura in Den Haag.
In genoemd boek worden twee van zijn
schilderijen vermeld, beide in het bezit van
Museum Bisdom van Vliet te Haastrecht: een
door Bentfort geschilderd dames- en een herenportret uit 1786. Het zijn de Schoonhovense arts
Fredericus Honndorff en zijn echtgenote Cornelia Honndorff, geboren Braet.
Met medewerking van de beheerder van het
Museum, de heer J.L.B.Uenk was het mogelijk
de twee portretten te fotograferen. De relatie
Bentfort - Bisdom is wellicht te verklaren uit het
feit dat toen Benûort in Gouda kwam wonen,
ene Marcellus Bisdom, "Heer van den Huize en
hooge Heerlykheid Vliet", schepen van Gouda
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idem De Peperstraat
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16. Scheen, P.A., Honderd jaren Nederlandsche Schilder- en
Teekenkunst. De Romantiek met voor- en natijd ( 1750 1850). Den Haag (1946), 28
17. Lijsten van de Heeren van de Regeeringc der stad Gouda
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Bij dezen worden lezers van de Tidinge nog
eens attent gemaakt op het prachtige Museum
Bisdom vam Vliet, geopend op dinsdag, woensdag, donderdag en zaterdag van 10.00 tot 16.00
uur. Een bezoek is van harte aanbevolen!
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worden en hoe langer het staat hoe kragtiger het
wordt.
Dit heerlijk Middel is alleen in de volgende
Winkels in Commissie te bekomen: te Amsterdam by P.E.Briët, Boekv[erkooper] in de Stilsteeg; den Haag J.van Deventer, in het Noordeinde over het Gasthuis-Poortje, in de Nieuwe
Galanteriewinkel; Gouda P.Visser, Castelein in
't Amsterdamsche Veerhuis; 's Hertogenbosch
de Weduwe C.A.Vierweg, Stads Drukster; Leiden J.Voorstad, Confiturier en Parfumeur op de
Langenbrug; Zwolle J.C.Staal, Parfumeur en
Koopman in Galanterien en Fransche Liqueuren; Utrecht J.H.Boers, Mr.Goud- en Zilversmid
in de Koorestraat; Veere B.M.Wytman, Castelein op den Thooren [e.a.];
En ook nog te Amsterdam by Simon Nathans,
geadmitteert Dentist van Amsterdam, den Haag
en Utrecht, woont in de Nieuwe Hoogstraat·
naast een Bakker boven de Galanteriewinkel in
no. 7.

Bijlage II.

• Afb. 2. Plantentuin voorde molen 'De Rode Leeuw',
opgeheven in 1862. Gedeelte van een pentekening
Colt. SMCG
(omstreeks 1840).

~i,jlage I
Het aangenaame en hersterkende Maag-elixter
't welke met recht een Sleutel des Menschelijke
lighaams mag genoemd-worden, het neemt weg
alle Pyn van het Hart, verdryft de Kolyk, maakt
een graagen Maag, zuivert het Bloed, dat door
Gal en Waterzugt bedorven is, versterkt de
Borst, bevordert het verteeren der oude en harde
spyzen; wederstaat de venynige dampen der
lucht, die zomtyds op de Borst vallen, en is een
expert middel om in een oogenblik alle Hartklopping weg te neemen, het is een best middel
om de dampen te doen weg neemen, die by veeIe menschen op de Mond en Tanden slaan waar
door de Tanden zwart worden, het voert af den
slym en zuur uit de Maag, verdryft de Wormen
uit het geheele Lighaam, en is een best middel
by schrikken of toornigheid te gebruiken, het
herstelt (in eenigen dagen tyd) de eerste, tweede
of derdendaagsche koortsen, het bewaard ook
de menschen voor veele Krankheden, als men
daar van daaglyks eenige droppels inneemt, het
Flesje met een Berigt 'er bij kost JO stuiv[ers]
en by het douzyn f 4-16-0.
Deze aangenaame en hartsterkende Maagelixer,
kan te water en te land zonder bederf verzonden

Verzoek uit 1837 van de 'Geneeskundige Commissie te Gouda' tot het inrichten van een tuin
met geneeskundige planten:
" ...doende dat aan de Commissie kosteloos
mogt worden afgestaan een gedeelte van stadsgrond tusschen het klooster en het Houten
steegswaterpoortje buiten den stadsmuur of wel
een gedeelte der grond agter het voormalig
pesthuis teneinde aldaar ten hunner kosten een
plantentuin ten dienste der geneeskundige oefenaren en derselver leerlingen te doen aanleggen" .
De magistraat ging accoord en besloot op 28
maart 1838: " .. .tot wederopzegging toe in gebruik af te staan, een gedeelte van den grond
buiten den stadsmuur nabij het Houtesteegs
waterpoortje hebbende de lengte van acht en
zestig en breedte van negen ellen" .
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DE GOUDSE AFDELING VAN HET
CHRISTEN-DEMOCRATISCH APPèL
J. Smink
I DE ONTSTAANSGESCHIEDENIS

1. Inleiding
Het Christen-Democratisch Appèl (CDA) ontstond op 11 oktober 1980 uit de samensmelting
van drie politieke bewegingen; die van de antirevolutionairen (ARP), die van de christelijkhistorischen (CHU) en die van de rooms-katholieken (KVP). 1 Het eenwordingsproces van de
drie groeperingen is weleens een "martelgang
zonder weerga" 2 genoemd. Dit is overdreven,
maar moeilijk ging het wel, ook hier ter plaatse.
"In Gouda is met pijn en moeite het CDA van
de grond gekomen. "3, volgens een direct erbij
betrokkene. In dit artikel gaan wij daarnader op
in. Wij volgen, voor zover de bronnen dat mogelijk maken, daarbij de gangen van de afdeling
van de KVP en van de kiesverenigingen van de
ARP en de CHU in Gouda. 4 Uiteindelijk kwamen deze drie partijen op plaatselijk niveau op
29 september 1980 tot overeenstemming.
2. Veranderende omstandigheden
Ongeveer in het midden van de jaren zestig
verloren de drie christelijk geïnspireerde politie. ke bewegingen, KVP, ARP en CHU, de absolute meerderheid in de Tweede Kamer, waarover
zij sinds 1918 hadden beschikt. De KVP en de
CHU .zagen tussen 1963 en 1972 hun zeteltal
met ongeveer de helft teruglopen. Vergeleken
met de tijd daarvoor ontstond zo een andere
politiek-maatschappelijke context. Processen
die doorgaans aangeduid worden met ontzuiling, ontideologisering, secularisatie, deconfessionalisering en ontkerkelijking droegen bij tot
een groeiende individualisering van de samenleving. 5 Van ingrijpende betekenis daarbij waren
vooral de gebeurtenissen, die plaatsvonden in de
katholieke gemeenschap. Onder invloed van het
Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965) ontstond er voor katholieke christenen ruimte voor
eigen interpretatie en eigen verantwoordelijkheid. De katholieken in Nederland maakten daar
volop gebruik van, zowel op religieus, als op
maatschappelijk en politiek terrein. 6 Eén van de
gevolgen daarvan was dat de KVP in de jaren
zestig bijna 300000 leden verloor en in 1969
ineengeschrompeld was tot een partij met minder dan 100000 leden. 7 Van de drie grote confessionele partijen8 had de KVP dan ook het
meeste belang bij een fusie. De drie partijen

104

waren daar, ondanks hun samenwerking in
Europees verband, aanvankelijk nog niet rijp
voor. Dit veranderde na de val van het kabinet
Cals, in november 1966, en de dramatische
verkiezingsnederlaag van de KVP in 1967. Deze
gebeurtenissen gaven de definitieve impuls voor
de besprekingen die, dertien jaar later, in de
oprichting van het Christen-Democratisch
Appèl resulteerden. De KVP heeft daarbij regelmatig geprobeerd tempoversnellingen aan te
brengen en schroomde niet ARP en CHU onder
druk te zetten met het dreigement, zich desnoods alleen als een nieuwe christen-democratische partij te zullen presenteren.9 Het was vooral de ARP die het tempo laag hield, omdat zij
argwaan had tegen het KVP-idee van een open
christelijke partij, waarbij, naast het christendom, ook het humanisme als inspiratiebron zou
worden erkend. De CHU had op haar beurt weer
moeite met een ARP, die de exclusieve rechten
op de evangelische radicaliteit claimde. Verder
konden de katholieken, met hun zonniger mensbeeld, moeilijk overweg met het gepreek van de
protestanten over zonde en Bijbel. Bij de KVP
leek het organisatorische vraagstuk belangrijker,
dan het ideologische. 10 Dit is in grote lijnen het
landelijk kader waarbinnen de plaatselijke ontwikkelingen zich voltrokken.

3. Losse contacten
In Gouda behaalden de confessionelen, bij de
gemeenteraadsverkiezingen in 1966, een goed
resultaat. Samen, inclusief de SGP, kregen de
vier partijen dertien van de negenentwintig
zetels. Dit was slechts een gering verlies ten
opzichte van het beste resultaat van na de Tweede Wereldoorlog, dat van 1946. De drie protestantse partijen (ARP, CHU en SGP) hadden
toen een gezamenlijke lijst en behaalden zeven
zetels en de KVP zes. De confessionele partijen
hadden toen met elkaar in Gouda de absolute
meerderheid; dertien van de vijfentwintig zetels.
In 1966 was er, vergeleken met twintig jaar
daarvoor, slechts spra~e v.an een geringe achter" ·
uitgang.
Op landelijk niveau begon het officiële
gesprek over de mogelijkheid en de wenselijkheid van een gezamenlijke formulering van de
grondslagen van christelijke politiek in 1967. In
Gouda werd toen de noodzaak, om gezamenlijk
als katholieken en protestanten op te treden, nog
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niet door veel leden van de betrokken partijen
gevoeld. Er waren wel afspraken gemaakt om
contacten te onderhouden, maar van warme
gevoelens ten opzichte van elkaar, of van elkaars partijen, was geen sprake. Zo was volgens
een mededeling van J.Th. Imholz (KVP), in een
gezamenlijke vergadering van de afdelingsbesturen van de drie partijen op 15 december
1975, al in 1963 afgesproken, dat de besturen en
de fracties van tijd tot tijd met elkaar zouden
overleggen. In de praktijk was daar blijkbaar
niets van terecht gekomen. In het notulenboek
van de CRU-kiesvereniging staat, in een verslag
van een bestuursvergadering in oktober 1967,
dat voorzitter G. van Leijenhorst had deelgenomen aan een plaatselijk overleg, waarbij informeel de CDU-gedachte werd benaderd en dat
dit gesprek geen resultaten had opgeleverd.
Het afdelingsbestuur van de KVP was van
mening dat de toenadering tussen de drie plaatselijke partijen te traag verliep en zocht het
hoger op. De afdeling van de KVP richtte zich
in een brief van 25 maart 1975 rechtstreeks tot
de CRU-fractie in de Tweede Kamer en in een
brief van 22 november 1975 tot het landelijk
bestuur van de ARP, om met de meeste klem
erop aan te dringen alles te doen "wat in uw
vermogen ligt het CDA definitief gestalte te
geven". Het zal in die tijd zijn geweest, dat de
CRU-kiesvereniging besloot om mee te werken
aan de totstandkoming van het CDA in Gouda.
"Dit besluit is genomen op een vergadering die
door slechts weinigen werd bezocht en waar de
heer [H.K.J.] Beernink een inleiding heeft gehouden over de noodzaak en wenselijkheid van
het totstandkomen van het CDA. (...) De heer
Beemink heeft krachtig gepleit voor medewerking, ondanks aarzelingen op een aantal punten.
Toen is kort daarna de knoop definitief doorgehakt." Il
Toen uiteindelijk op 4 februari 1976, door
de plaatselijke besturen, werd besloten bij de
fracties aan te dringen op regelmatig onderling
overleg, bleek dit niet zo gemakkebjk te verwezenlijken. De uitvoering van dit besluit vergde
veel tijd, want het gezamenlijk schrijven aan de
fracties werd pas twee maanden later, op 6 april,
verzonden. Er waren overigens nog andere
obstakels om het voorgestelde in praktijk te
brengen.
- In de eerste plaats was er een verschil in cultuur tussen enerzijds de KVP-fractie en anderzijds, de sinds 1970 bestaande, gezamenlijke
ARP/CRU-fractie. Bij de KVP werd het fractieberaad, behalve door de eerste opvolgers, ook
bijgewoond door bestuursleden en door leden
van de ledenraad. Er bestond dus bij de katholieken een nauwe band tussen bestuur en fractie.

In het begin van de jaren zeventig had men daar
bewust voor gekozen, om een goede wisselwerking tussen bestuur en fractie te krijgen. Bij
ARP en CHU waren de verantwoordelijkheden
van bestuur en fractie duidelijk gescheiden. De
ARP vond dat zowel de fractie, als het bestuur,
alleen dan optimaal in hun "werkingsgebied"
konden functioneren, als men "onder ons" was.
Het CRU-bestuur bemoeide zich in principe
liever niet met de aangelegenheden van de
fractie. Er was bij deze kiesvereniging geen
binding tussen bestuur en fractie.
- In de tweede plaats was er een praktisch bezwaar. De ARP/CRU-fractie had een gezamenlijk beraad met de SGP-fractie en dat kon niet
abrupt worden beëindigd. Achteraf bleek dit
probleem gemakkelijk op te lossen. Al op 20
december 1976 werden KVP, ARP en CRU het
erover eens, dat er ook na de gemeenteraadsver- ·
kiezingen van 1978, die zij met een gemeenschappelijke lijst wilden ingaan, met de SGP
zou kunnen worden samengewerkt.
- In de derde plaats waren er politiek-inhoudelijke bezwaren, zo schreef de secretaris van de
ARP/CRU-fractie, W. van den Bos, in een
"door omstandigheden" vertraagd verzonden
brief van 27 augustus 1976 aan de besturen, als
antwoord op hun brief van april. Er was enkele
keren gezamenlijk overleg met de KVP-fractie
geweest, maar dit had niet altijd een gemeenschappelijke stellingname tot gevolg gehad.
Hier tegenover kan worden gesteld, dat mevrouw B.W. Jansen-Marsman tijdens een KVPbestuursvergadering opmerkte, dat tijdens een
gemeenschappelijk fractieberaad op 1 december
1976 was gebleken; dat men het over het gemeentelijk beleid wèl eens was. De KVP-fractie
stelde bij die gelegenheid voor om zes keer per
jaar gemeenschappelijk te vergaderen, maar de
ARP/CRU-fractie was alleen bereid om een
volgende vergadering vast te leggen.
De ARP/CRU-fractie reageerde dus terughoudend op het verzoek van de gezamenlijke
besturen tot frequenter contact met de KVPfractie. In het overleg van de besturen werd
later, op 28 februari 1977, uitvoerig van gedachten gewisseld over de opvattingen van de
ARP/CRU-fractie. "Om op één lijn te komen
met de KVP zal nog veel moeten veranderen in
de opstelling van de hierbij betrok.ken raadsleden. Anders is de sam~myerking bij voorbaat tot
mislukking gedoemd." Wel wordt onderschreven, dat deze zaak zo gevoelig is omdat ze sterk
in de personele sfeer ligt.'', schreef J. W. Bikker
in het verslag.
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4. Het overlegorgaan (december 1976 - februari 1978)
Partijpolitieke ontwikkelingen op landelijk
niveau maakten het desondanks noodzakelijk,
dat de plaatselijke besturen frequenter overleg
met elkaar pleegden. In 1976 vergaderden zij
minstens vier keer en tijdens de laatste vergadering, op 8 december, werd besloten de contacten
te formaliseren. Er werd een overlegorgaan in
het leven geroepen, dat was samengesteld uit de
dagelijkse besturen van de drie verenigingen.
De drie voorzitters vormden samen het dagelijks
bestuur van het overlegorgaan. Afwisselend
waren de partijen gastpartij, wat inhield dat de
partij, die aan de beurt was, voor vergaderruimte zorgde, de leiding van de bijeenkomst had en
de verslaglegging verzorgde. Het overlegorgaan
bestond uit acht personen. Namens de KVP
waren dat J.J. Feit Zoet, voorzitter, A.J. Tukker,
secretaris en M.Rietveld, penningmeester. Namens de ARP H.C. Couprie, voorzitter, A.D.
Sinnema-Noorland, secretaris (later opgevolgd
door T.C. Makkinga-van Loon) en A. Joling,
penningmeester. Van de CRU voorzitter
N.L.W. Lambregtse en J.W. Bikker, die zowel
secretaris als penningmeester was. Reeds op 20
december 1976 begon men met de werkzaamheden. Ter vergadering werd een intentieverklaring opgesteld, die door de drie partijen aan hun
leden zou worden voorgelegd. De besturen
verklaarden zich bereid te komen tot:
- de oprichting van een gezamenlijk campagneteam om in Gouda de Tweede Kamerverkiezingen in 1977 voor het CDA te organiseren,
- de vorming van een federatief verband van
de drie partijen vóór de gemeenteraadsverkiezingen in 1978 en
- het opstellen van een gezamenlijke kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen
in 1978.
In feite werd, zo bleek later, niet meer gezegd,
dan dat men samenwerking voorstond. Het was
nog lang niet zover dat van een Gouds CDA
gesproken kon worden. De ARP wilde, conform
wat in het landelijke draaiboek 12 1976-1977 van
deze partij stond, een onderscheid maken tussen
de activiteiten van het CDA en die van de plaatselijke partijen. De CRU was alleen voor een
gezamenlijke lijst, als er programmatische overeenstemming was bereikt. Toch werd in de
dagelijkse praktijk goed samengewerkt. Het
Goudse CDA-campagneteam voor de verkiezingen van de Tweede Kamer stond onder leiding
van P.J.M. Thomeer (KVP). Het resultaat van
die verkiezingen was bevredigend, want omgerekend in raadszetels zouden de d1ie partijen
gelijk blijven. Het CDA zou in Gouda acht van
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de negenentwintig zetels hebben gekregen, als
het gemeenteraadsverkiezingen zouden zijn
geweest.
De commissie die zich moest bezighouden
met het ontwerpen van een reglement voor een
plaatselijke CDA-verband werkte voortvarend
en slaagde erin voor de geplande datum van 6
juni 1977 de concept-tekst klaar te hebben.
Waar men niet uitkwam, artikel 17 van het
reglement, liet de commissie rusten tot na de
verkiezingen voor de Tweede Kamer. Het overlegorgaan van de besturen zou zich hier dan zelf
over buigen. In de volgende paragraaf komt dit
aan de orde. Toen men daar uit was ontwierp
een werkgroep bestaande uit J.G. Potharst
(KVP), G. Miedema (ARP) en W.J. Deetman
(CRU) de tekst van het CDA-beleidsprogramma
1978-1982.
5. De toetssteen (artikel 17)
In artikel 17 van het Reglement voor het CDAverband Gouda zou worden vastgelegd hoe de
verdeling van de plaatsen op de kandidatenlijst
over de denominaties zou zijn. Naast de leden
van KVP, ARP en CRU waren er in Gouda ook
ongeveer veertig rechtstreekse CDA-leden.
Deze zogenaamde 'vierde poot' was bedoeld als
een uitnodiging aan buitenstaanders om vanuit
hun eigen bezieling aan de nieuwe partij mee te
doen. Door deze mogelijkheid hoopte, met
name de KVP, vele van de aan de PPR en D'66
verloren leden terug te winnen. De problematiek
van artikel 17 was een zeer gevoelige en het
zoeken naar een redelijke oplossing werd bemoeilijkt door de verdeling van de functies van
lijsttrekker, eventuele eerste en tweede wethouder en fractievoorzitter over de drie partijen. De
posities van de volgende personen waren hierbij
in het geding: P. Binee (ARP) wethouder en
loco-burgemeester, A.J.M. Houdijk (KVP)
wethouder, mevrouw B.W. Jansen-Marsman
voorzitter van de KVP-fractie en W.J. Deetman
(CHU) voorzitter van de gecombineerde
ARP/CRU-fractie.
De uitgangspositie, bij het overleg van de besturen op 7 juni 1977, was de volgende. ARP en
CHU, die tijdens de raadsverkiezingen van 1970
en 1974 met.één lijst uitkwamen, beschouwden
zichzelf als één blok. Op grond van de stemverhoudingen bij de vorige verkiezingen, die van
1974, eisten zij de plaatsen l, 3, 5, 7, 9, enz.. De
KVP wilde uitgaan vaïi de drie partijen afzonderlijk. Hun getalsterkte moest dan worden
afgeleid van de uitslag van de verkiezingen voor
de Provinciale Staten in 1974. De katholieken
maakten daarom aanspraak op de plaatsen 1, 4,
5, 8 en 9. De KVP noemde de achtste plaats
"een wipzetel", d.w.z. een zetel waarvan niet
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vaststond dat het CDA die bij de verkiezingen
in 1978 zou binnenhalen. Uitgaande van een
aanhang van 10% van de leden, vonden
ARP/CHU en KVP eerst dat de rechtstreekse
leden in Gouda recht hadden op plaats 10, maar
dit werd al spoedig veranderd in plaats 9 van de
lijst. Als zich geen geschikte CDA-er zou aandienen, dan zou die plaats toevallen aan de
KVP. ARP en CHU vonden dat "zuiver om
electorale redenen de voorkeur uit moet gaan
naar een CDA-lijstaanvoerder uit AR/CHUkring" (lees: P.Binee). De protestanten zouden
dan in het algemeen waarschijnlijk eerder geneigd zijn hun stem uit te brengen op de gecombineerde lijst. Politiek van belang was ook, dat
de SGP-fractie in de nieuwe gemeenteraad meer
bereid zou zijn haar stemgedrag op dat van het
CDA af te stemmen, als daar een duidelijk p.c.geluid te onderkennen zou zijn. H.E.J. Boon, de
fractievoorzitter van de SGP, had wat dit betreft
bij de laatste begrotingsbehandeling al een schot
voor de boeg gegeven.
Na het zomerreces van 1977 werd er op het
scherpst van de snede onderhandeld. Om misverstanden te voorkomen werden de voorstellen
en de reacties daarop, vanaf oktober op papier
ingediend. Tot dan toe hadden de ARP/CHUvoorstellen de KVP ook steeds schriftelijk bereikt. De voorstellen van de KVP werden evenwel in het overlegorgaan altijd mondeling naar
voren gebracht, wat dan vaak niet voldoende
duidelijk in de, volgens H.C. Couprie, "soms
·zeer vage vergaderverslagen" werd vastgelegd.
De standpunten verhardden en de partijen kwamen niet dichter bij elkaar. Er was zelfs een
reële kans dat het stuk zou lopen. Een belangrijk
knelpunt was bijvoorbeeld de toedeling van de
eventuele eerste wethouderszetel. ARP en CHU
meenden te moeten vasthouden aan de toedeling
daarvan aan P. Binee. Het loco-burgemeesterschap was gekoppeld aan zijn persoon en hij
kon bogen op een lange ervaring en een grote
bekendheid. De KVP verwachtte op dit punt een
concessie van de protestanten. Die hadden dan
immers het lijsttrekkerschap en de daaraan
gekoppelde de plaatsen l, 3, 5 en 7 op de kandidatenlijst. De KVP bracht in het geding dat haar
achterban zich ook in het CDA zou moeten
kunnen herkennen en dat het daarom noodzakelijk was, dat er een "evenwaardigheid van
functies" tussen de partijen zou zijn. De KVP
claimde derhalve de eerst wethouderszetels.
Wat waarschijnlijk meespeelde was dat hun
kandidaat, A.M.J. Houdijk, in tegenstelling tot
P. Binee, geen mogelijkheid had om naar een
andere baan uit te wijken, als hij geen wethouder zou worden. Toen ARP en CHU in hun
reactie, die de KVP op 10 oktober bereikte, op

dit punt het been stijf hielden, ging het mis. Op
verzoek van de KVP werd de op 17 oktober
1977 geplande vergadering opgeschort.
6. Opnieuw beginnen (november 1977)
Gedurende de besprekingen hadden de onderhandelaars van ARP en CHU regelmatig teruggekoppeld naar bestuur, fractie en leden. De
KVP-onderhandelaars hadden dit nagelaten en
toen de KVP-ledenraad de ARP/CRU-reactie op
de zes voorstellen van de KYP van 19 september kreeg voorgelegd, stemde de ledenraad die
weg en moesten de onderhandelingen worden
overgedaan. De KVP liet per schrijven van 3
november weten, dat zij alle toezeggingen liet
vallen. Toen bleek ook, dat de KVP zich nog
steeds niet wilde neerleggen bij het uitgangspunt dat ARP en CHU één combinatie waren.
Omdat de KVP zich in iedere fase van de onderhandelingen bereid had getoond met de ARP en
CHU mee te gaan, zij het dat ze wel steeds
wisselgeld vroegen, hadden ARP en CHU aangenomen, dat de KVP dit punt had geaccepteerd.
Het uitgangspunt van de getalsverhoudingen
kwam nu ook weer ter discussie. De KVP wilde
uitgaan van, wat zij noemde, "de feitelijke
situatie van dit moment". In de raad was de
onderlinge verhouding als volgt: KVP 4, ARP 2,
CHU 2, terwijl de KVP en de ARP/CHU elk
een wethouder hadden en die van de protestantse combinatie tevens loco-burgemeester was.
Als dit het uitgangspunt zou zijn, dan was de
KVP de grootste van de drie partijen. Vertaald
naar de kandidatenlijst van het CDA zou dit
volgens de KVP betekenen: 1 KVP, 2 ARP, 3
KVP, 4 CHU, 5 KVP, 6 ARP, 7 KVP, 8 CHU,
enz.. Met de rechtstreekse leden werd in dit
technisch lijstvoorstel geen rekening gehouden.
Ook voor de ARP en CHU gold "de feitelijke situatie van dit moment". Uit de berekening
die H.C. Couprie, de voorzitter van de ARP
maakte, in zijn interne discussiestuk d.d. 7-1177, bleek dat de KVP, naar rato van het bij de
raadsverkiezingen in 1974 behaalde aantal
stemmen, niet de grootste was. De KVP kreeg
toen 3013 stemmen of3,8 zetels en de combinatie ARP/CHU 3257 stemmen of 4,2 zetels. Dit
werd ook wel aangeduid met 4- en 4+ zetels.
Als men uitging van het ledenbestand en volgens Couprie was dat de enig beschikbare en
bruikbare verdeelsleu'tel, als men de driedeling
wilde, dan was de KVP ook niet de grootste: de
KVP had 210 leden, de ARP 235 en de CHU
70. De toepassing van het uitgangspunt "de
feitelijke situatie van dit moment" werkte in
beide gevallen dus niet in het voordeel van de
KVP. Bovendien voelden ARP en CHU er niets
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voor om hun onderling gegroeide samenwerking te verbreken en in te ruilen voor een onzekere en lang niet door iedereen begeerde federatie. Op de achtergrond speelde bij de protestanten ook mee, wat wel genoemd werd, "de inbraak in de KVP van mevrouw Jansen in
1974". Zij was niet-katholiek en had zich in het
genoemde jaar via voorkeurstemmen een plaats
in de raad veroverd 13. Op het moment van de
onderhandelingen was zij fractievoorzitter van
de KVP en het was dus mogelijk, dat zij fractievoorzitter van het CDA zou worden.
De onderhandelingen waren in een kritiek
stadium gekomen. Dit verontrustte Couprie zo
zeer, dat hij op 24 november naar de pen greep
en op persoonlijke titel een vertrouwelijk stuk
van twaalf pagina's voor de bestuurs- en raadsleden van zijn antirevolutionaire kiesvereniging
schreef. Hij zette alles voor de finale bespreking
van 2 december nog eens op een rij en stelde
o.a. de vraag "of de opstelling van de AR en
CHU als christen-democratische partijen t.o.v.
de KVP, als andere christen-democratische
partij, tot nu toe wel redelijk is te noemen." Het
zou hem spijten als ARP en CHU niet alles
zouden doen om te voorkomen dat de onderhandelingen stukliepen. Het tekenen van de verklaring van 20 december 1976 mocht niet als een
lichtvaardige handeling worden beschouwd:
"Hebben wij ons als christen-democraten wel
voldoende gerealiseerd, dat wij eertijds vrijwillig een intentieverklaring hebben getekend, die
mèer is dan alleen maar een formaliteit om de
onderhandelingen te kunnen starten, doch dat
deze de fundamentele bereidheid vooropstelt
van beide partijen om elkaar als gelijkwaardige
partners tegemoet te treden en om over en weer
concessies te doen." Me.t het ruimhartige optreden van de voorzitter hadden andere bestuursleden van de ARP moeite. Hij deed volgens hen
in 1977 wel eens te ver gaande concessies en
werd dan teruggefloten, zo kan men lezen in het
verslag van de AR-bestuursvergadering van 9
juni 1980.
7. De beslissing (december 1977)
Er was afgesproken dat de dagelijkse besturen
van KVP, ARP en CHU op 2 december 1977
een gezamenlijke vergadering in de Christelijke
Land- en Tuinbouwschool aan de Sportlaan
zouden hebben. Van elke partij werden ook
raadsleden uitgenodigd en dan zou het probleem
betreffende artikel 17 van het reglement, indien
enigszins mogelijk, worden opgelost. Als onafhankelijk gespreksleider was prof. dr. J.H.
Christiaanse 14, hoogleraar aan de Erasmusuniversiteit te Rotterdam aangezocht. Hij was
fractievoorzitter van de CDA-fractie in de ge-
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meenteraad van Rotterdam. Hem was de rol van
bemiddelaar toegedacht en hij zou een bindend
voorstel doen, als de partijen er zelf niet uitkwamen. Van de ARP waren zes personen aanwezig, van de KVP vijf en van de CHU twee. De
ARP was ontvangende partij en mevrouw T.C.
Makkinga-van Loon maakte een uitvoerig verslag van de bijeenkomst. Aan het eind van de
vergadering constateerde de gespreksleider, dat
er één CDA-lijst kon komen, dat ARP en CHU
als één combinatie konden worden beschouwd,
dat de zetelverdeling tussen r.k. en p.c. plaats
moest vinden op basis van gelijkwaardigheid,
dat het aanbeveling verdiende te streven naar
een lijsttrekker uit p.c.-kring, dat het niet doorgaan van het CDA in Gouda omdat men het niet
eens zou zijn over de wethouders een kwalijke
zaak zou zijn, dat men voor de verkiezingen
geen uitspraken moest doen over eerste en tweede wethouder maar dat men dat aan de nieuwe
fractie moest overlaten.
Op 20 december 1977, preciës eenjaàrnadat
de onderhandelingen daadwerkelijk waren begonnen, rondde het overlegorgaan de besprekingen af. Uit een voor intern gebruik bestemd
verslag, dat de KVP van deze vergadering
maakte, weten wij, dat beide partijen enigszins
teleurgesteld de bijeenkomst met J.H. Christiaanse hebben verlaten. De KVP-onderhàndelaars hadden, volgens M. Rietveld, het gevoel
dat zij met lege handen naar huis wareri gegaan.
H.C. Couprie, van de ARP, was teleurgesteld
over twee zaken te weten "het niet terugvinden
van de identiteit" en "de strikte gelijkwaardigheid". Ogenschijnlijk is het laatste verrassend,
maar het vertolkte wel de gevoelens zoals die
binnen de ARP leefden. Het preludeerde op de
meningsverschillen die nog zouden volgen,
voordat de fusiebesprekingen waren afgerond
(zie I, 9 en 10). Op 20 december werd het overlegorgaan het uiteindelijk toch eens. Over de
toedeling van de plaatsen op de gezamenlijke
kandidatenlijst kwam men, voor wat betreft de
verkiesbaar geachte plaatsen, tot de volgende
conclusie: 1 ARP/CHU, 2 KVP, 3 ARP/CHU,4
KVP, 5 KVP, 6 ARP/CHU, 7 ARP/CHU, 8
KVP, 9 CDA, 10 KVP. De discussie over de
verdeling van de eventuele wethoudersposten
werd aan de fractie overgelaten. Er deden zich
daarbij drie mogelijkheden voor. Als de CDAfractie geen wethouder zou leveren zou de keuze van de fractievoorzitiër aan de fractie worden
overgelaten, in samenspraak met de besturen.
Bij één wethouder zou de fractie uitmaken wie
dat zou worden en het voorzitterschap van de
fractie zou dan toevallen aan het blok dat niet de
wethouder leverde. Bij twee wethouders zou elk
blok er één leveren en dan zou het fractievoor-
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• 1. De beslissing is gevallen (20 december 1977)
\qm links naar rechts: N.S. Bergsma (ARP), J.J. Feit Zoet (KVP), T.C. Makkinga-van Loon (ARP), N.L. W Lambregtse (CHU), H.A.M. van Hooft (KVP), M. Rietveld (KVP) en A. loting (ARP). Niet op de foto:- J. W Bikker
(CRU) en H.C. Couprie (ARP)

zitterschap toevallen aan de ARP/CHU. Verder
sprak men af, dat het bestuur van de federatie
uit negen leden zou bestaan: vier KVP-ers, vier
ARP/CHU-ers en één rechtstreeks CDA-lid.
Na deze belangrijke vergadering, waarvan
de besluiten later door de drie ledenvergaderingen werden goedgekeurd, was er tijd voor een
glaasje champagne, dat tijdens de vergadering,
volgens een mondelinge mededeling van een
ooggetuige, buiten in de sneeuw koel was gehouden. Eind februari 1978 kreeg het reglement
van dit CDA-verband de officiële goedkeuring
van het landelijke CDA-bureau in Den Haag.
Eveneens eind februari werden de rechtstreekse
CDA-leden geïnformeerd over het resultaat van
de onderhandelingen en in de gelegenheid gesteld namen van kandidaten voor de gemeenteraad en het bestuur op te geven.

8. Het CDA-verband (februari 1978. oktober
1980)
De oprichtingsakte van het samenwerkingsverband werd, na machtiging door de drie ledenvergaderingen, op 6 februari 1978 ondertekend
door G. Miedema, de voorzitter a.i. van de

ARP 15 , door J.W. Bikker, de secretaris van de
CHU en door J.J. Feit Zoet, de voorzitter van de
· KVP. De drie partijen "dragen hierbij aan het
C.D.A.-verband Gouda hun bevoegdheden over
inzake de vaststelling van een Gemeentelijk
politiek werkprogam en de bekrachtiging van de
kandidatenlijst voor het lidmaatschap van de
Gemeenteraad, inclusief de lijstaanvoerder",
stond er in de akte. Volgens het reglement aanvaardde het CDA-verband het Evangelie, waaronder werd verstaan de gehele Bijbel, als richtsnoer voor zijn politiek handelen. Het streefde
naar een maatschappij, waarin de Bijbelse gerechtigheid meer gestalte zou krijgen, de mens
zijn vrijheid en verantwoordelijkheid beter zou
kunnen beleven en waarin het welzijn van allen
zou worden gediend.
Eveneens op 6 f~br:uari werd een interim~
commissie, bestaande uit de drie voorzitters, benoemd om de lopende werkzaamheden te coordineren tot het federatiebestuur die taak op
zich zou nemen. Op 20 februari 1978 vond de
eerste vergadering plaats van de federatie, die
kortweg het CDA-verband werd genoemd. Er
werd een dagelijks bestuur gekozen, dat als
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volgt was samengesteld: J.J. Feit Zoet (KVP)
voorzitter, G. Miedema (ARP) secretaris, J.W
Bikker (CHU) penningmeester en A.J. Tukker
(KVP) algemeen adjunct. Het laatste onder het
voorbehoud, dat mevrouw A.J.M.F. LavènBerendsen (KVP) hem voorlopig zou vervangen. Tukker was namelijk ook campagneleider
voor de gemeenteraadsverkiezingen op 31 mei
1978. Veel langer kan de vervanging ook niet
geduurd hebben, want mevrouw Lavèn verhuisde naar Rotterdam. Het bestuur van de CDAfederatie vergaderde in totaal zesentwintig keer
en de laatste vergadering vond plaats op 29
september 1980. Het nieuwe bestuur handelde
vooral organisatorische zaken af, die noodzakelijk waren, tot de fusie had plaatsgevonden.
Er zijn in deze periode echter twee zaken die
opvallen. Het ene wrijfpunt was de nogal botte
brief d.d. 8 september 1980 van de KVP, waarin
eenzijdig besluiten werden genomen over het
functioneren van fractie en bestuur. Deze brief
werd later ingetrokken. Het tweede, een veel
moeilijker punt, bad betrekking op de eventuele
uitbreiding van het bestuur van het CDA(-verband) van negen tot dertien personen èn of die
uitbreiding voor of na de fusie zou worden
geëffectueerd. Bij dit punt zal hierna iets langer
worden stilstaan.

9.DeARP
Het bestuur van de ARP in Gouda was meer
terughoudend in het stadium van de groeiende
samenwerking, dan haar zusterpartijen. Zolang
er nog geen fusie had plaatsgevonden kon er
altijd nog "een kink in de kabel komen", zo
dacht het ARP-bestuur. Naarmate de fusiedatum
naderde liep echter de belangstelling van de
gewone ARP-leden in Gouda voor de eigen
ledenvergaderingen terug. 16 Op de uitnodiging
voor de jaarvergadering van 1978 werd daarom
een dringende oproep geplaatst, die goed weergeeft wat het probleem was. De tekst luidde:
"Het bestuur zou het zeer op prijs stellen indien
U eens Uw vrouw, dochter of zoon zou willen
meenemen. En voor de weinig vrouwelijke
leden geldt: neem Uw man, zoon, dochter of
vriendin eens mee. Laten wij elkaar eens leren
kennen! Soms wordt de vraag gesteld of wij als
zelfstandige vereniging, nu er een C.D.A.-verband bestaat, nog wel een taak hebben. Het
bestuur meent, dat zulks zeker het geval is,
omdat een federatie berust op de groepen die
daarvan deel uitmaken. Een federatie is nog
geen fusie, hoewel het in de bedoeling ligt daartoe te komen.( ... ) Welke koers moet de A.R.P.
kiezen, zodat een voorgenomen fusie niet alleen
kans van slagen heeft, maar ook gaat functioneren, zoals ons dat als A.R.P.-ers voor ogen
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staat." De oproep had wel enig succes, want er
waren op de jaarvergadering 23 personen aanwezig en dit kon in die tijd als een positieve
uitzondering worden beschouwd.
Op 15 april 1980 vond er een belangrijke
ledenvergadering van de ARP plaats. Op de
agenda stonden o.a. de vaststelling van de tekst
van de plaatselijke fusieovereenkomst, het vaststellen van de volgorde van de kandidaten van
de ARP voor de Tweede Kamer, het opstellen
van amendementen voor de tekst van het CDAProgram van Uitgangspunten en het opgeven
van namen voor de bestuursfuncties in het plaatselijke CDA. De leden toonden geen belangstelling, want er kwamen zegge en schrijven zeven
bestuursleden en één gewoon lid, de heer H.
Wolters, ter vergadering. In die vergadering
werd ook de uitslag bekend gemaakt van de
enquête, die onder de leden was gehouden. Van
de 200 leden hadden er 45 gereageerd. Bij de
vraag "fusie of geen fusie?" waren 28 \loor een
fusie, 10 wilden de voortzetting van het federatief verband, 5 waren voor het handhaven van
de ARP en 2 hadden geen mening.
Het ARP-bestuur wilde, voordat de fusie
plaats zou vinden, meer invloed in het CDAbestuur. De afspraken die destijds, bij de totstandkoming van het CDA-verband over de
samenstelling van het bestuur waren gemaakt,
moesten volgens de ARP worden gewijzigd. De
zogenaamde "blokkentheorie", waarbij
ARP/CHU als één geheel werden beschouwd,
omdat ze in de gemeenteraad een gezamenlijke
fractie hadden, mocht bij de fusie niet gelden.
De verhoudingen van de drie partijen in het
bestuur moesten gebaseerd zijn op het ledenbestand. Op 1 januari 1980 waren volgens G.K.
Zijlstra de ledentallen van de KVP 130, van de
ARP 200, van de CHU 40 en van de rechtstreekse CDA-ers 40. 17 De ARP zou bij de fusie
bijna de helft van het aantal leden inbrengen. Bij
een toedeling van twee van de negen bestuursleden voelde het bestuur zich daarom ver ondervertegenwoordigd. Op grond hiervan maakte de
ARP aanspraak op twee extra bestuursleden,
zodat ze evenveel bestuursleden kreeg als de
KVP. Van de gelegenheid om dit vast te leggen
zou meteen ·gebruik gemaakt kunnen worden
om het CDA-Vrouwenberaad en het CDJA een
eigen vertegenwoordiger in het bestuur te geven. · Als het CDA-bes.~µ~ r zou worden uitgebreid van negen naar dertien personen, dan zou
het er, volgens de ARP, zo moeten uitzien: 4
KVP, 4 ARP, 2 CHU, 1 CDA, 1 Vrouwenberaad en l CDJ A.
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10. Gecombineerde vergaderingen (mei -juni
1980)
Het overleg in het CDA-verband raakte in het
slop. Daarom werden gecombineerde vergaderingen van de besturen van ARP, KVP en CHU
ingelast. Tijdens de eerste, die op 1 mei 1980,
werd de gehele vergadering gewijd aan de uitbreiding van het CDA-bestuur en een andere
verdeling dan op 20 december 1977 was overeengekomen. Ondanks enkele schorsingen
kwam men er niet uit. Het ARP-bestuur riep
hierna de leden bijeen, maar in de ledenvergadering op 19 mei 1980 kwamen de antirevolutionairen in de discussie niet tot eenstemmigheid.
In de bestuursvergadering van de ARP op 9 juni
1980 gingen de golven hoog en de emotie won
het bij enkelen van de ratio. Het bestuur kon
niet begrijpen dat zijn eis onredelijk was. Dat de
CHU de kant koos van de KVP ontlokte iemand
de reactie: "Hebben ze altijd gedaan: knabbelen
aan de AR, maar indien het hen uitkomt ervan
profiteren." De CHU en de KVP kregen er nog
meer van langs. Zo werd bijvoorbeeld het door
de KVP opgegeven ledental ter discussie gesteld. Waren het er 176, zoals de KVP beweerde, of 145, zoals de secretaris van het CDAverband meende te weten? In artikel 12, lid 2,
van het Ontwerp-standaardreglement gemeentelijke afdeling CDA was sprake van een bestuur,
dat zodanig moest zijn samengesteld, "dat de
binnen het werkgebied van de afdeling wonende
leden, afkomstig uit de verschillende compo··nenten van het C.D.A., daarin genoegzaam zijn
gerepresenteerd." Maar de ARP voelde zich
niet voldoende vertegenwoordigd in het Goudse
CDA-bestuur. De ARP wilde vier bestuursleden
en op basis van de aantallen leden was dat toch
redelijk? De beide andere fusiepartners wensten
echter inbreng van elke partij naar rato van het
aantal kiezers. Op basis daarvan was destijds
besloten tot de volgende verdeling van de bestuursleden: KVP 4, ARP 2, CHU 2 en CDA l.
Volgens het ARP-bestuur was een fusie iets
anders dan een federatie: bij een fusie hief je je
eigen zelfstandigheid op en het CDA-verband
van 1977 was alleen opgericht voor de komende
verkiezingen. "Het is deloyaal om nu bij de
eindfase de destijds gemaakte afspraken als
bindend te verklaren."
Op 26 juni was er een tweede gecombineerde bestuursvergadering in de Christelijke Landen Tuinbouwschool. G. Miedema, de voorzitter
van de ARP, had de moeilijke taak om deze
vergadering, waarbij weer enkele keren werd
geschorst, voor te zitten. KVP en CHU wilden
wel uitbreiding van het CDA-bestuur, maar na
de fusie op 11 oktober a.s. De KVP sprak uit,
dat ze zich overvallen en geraakt voelde door

het verrassend karakter van de voorstellen van
de ARP: "Wij veronderstelden dat alles indertijd al geregeld was. Bij de ARP komt de opheffing misschien harder aan dan bij de andere
partijen." Praktisch de gehele vergadering was
het "welles" en "nietes". N.L.W. Lambregtse
(CHU) gaf toe dat er inderdaad een onevenredige verdeling was, maar dat was in 1977 afgesproken en "afspraak is afspraak". Men werd
het tenslotte wèl eens over een uitbreiding van
het bestuur, maar men bleef het oneens over het
tijdstip van de uitbreiding; vóór of na de fusie.
De ARP-onderhandelaars kregen zodoende niet
helemaal hun zin. Na deze vergadering volgden
er nog twee bijeenkomsten van het federatiebestuur en tijdens die vergaderingen werd het tere
punt niet meer aangeroerd. Of het volgende iets
met het eindresultaat van de fusiebesprekingen
te maken had weet ik niet, maar A. Jolink
(ARP) meldde op 18 augustus, dat hij na de
fusiedatum niet meer beschikbaar was voor een
bestuursfunctie in het CDA. G. Miedema
(ARP), de secretaris van het CDA-verband,
berichtte in dezelfde bijeenkomst, dat hij vóór 1
januari 1981 het secretarisschap zou willen
overdragen. Hij bleef daarna wel bestuurslid
van de CDA-afdeling Gouda.
11. De afronding (september 1980)
Op 29 september 1980 vond de laats_te bestuursvergadering van het CDA-verband plaats. Nadat
voorzitter J.J. Feit Zoet de vergadering op de
gebrnikelijke manier, met bijbellezing en gebed,
had geopend, feliciteerde hij J.G. Potharst met
diens benoeming tot wethouder. In het verslag
van secretaris G. Miedema lezen wij hoe het
verder ging. "Inmiddels komt de verwachte
fotograaf-journalist van de Gouds[ch]e Courant
ter vergadering. Tijdens het ondertekenen van
het plaatselijke fusieprotocol, door voorzitters
en secretarissen van de 3 partijen en van het
CDA-verband de voorzitter en secretaris, worden foto's gemaakt van dit historisch moment.
( ... ) Dan volgt een gespreksronde over de structuur van de gemeentelijke CDA-afdeling Gouda." De officiële fusiedatum werd 11 oktober
en de eerste ledenvergadering vond plaats op 28
oktober. De voorzitter deelde toen mee, dat in
plaats van Tukker (KVP) en Jolink (ARP),
respectievelijk de heren Nuytens en Zijlstra in
het bestuur zitting h~dqen genomen en dat het
bestuur met vier personen zou worden uitgebreid. Die uitbreiding van het CDA-bestuur
kreeg haar beslag in de tweede algemene ledenvergadering, die gehouden werd op 10 november 1980. Mevrouw P.C. van den Bos-Plemp en
mevrouw S. Feenstra werden, zonder dat er
tegenkandidaten waren gesteld, benoemd als
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bestuurslid. Voor het Vrouwenberaad trad mevrouw T.C. Makkinga-van Loon tot het bestuur
toe en het CDJ A beloofde spoedig een bestuurslid te zullen aanwijzen. Mevrouw Van den Bos
voelde niet voor de haar toegedachte functie en
trok zich voor het eind van het jaar terug.
Het eerste CDA-jaarverslag behandelde
slechts de periode van 11 oktober tot en met 31
december 1980, omdat besloten was het jaarverslag synchroon te laten lopen met het financiële
jaarverslag. Er waren op 1 januari 1981, aan het
begin van het nieuwe verenigingsjaar, twaalf
bestuursleden. De namen van de partijen van
herkomst staan tussen haakjes. Het CDA-bestuur bestond toen uit: 1. J.J. Feit Zoet (KVP),
voorzitter, 2. C.A.C.M. Nuytens (KVP), vicevoorzitter, 3. S.T.J. de Jong (CDA), secretaris,
4. mevrouw S. Feenstra (ARP), tweede-secretaris, 5. J.W. Bikker (CHU), penningmeester, 6.
C. de Zwart (CHU), tweede-penningmeester, 7.
mevrouw A.J. Dalmijn-Rammeloo (KVP), lid,
8. H.A.M. van Hooft (KVP), lid, 9. G. Miedema
(ARP), lid, 10. G.K. Zijlstra (ARP), lid, 11.
mevrouw T.C. Makkinga-van Loon (ARP),
Vrouwenberaad, 12. mevrouw M.J.E. Feit Zoet
(KVP), CDJA, 13. vacature.
Rest nog te vermelden dat er diverse initiatieven werden genomen om de politiek zo dicht
mogelijk bij de mensen te brengen. In mei 1978
werd een start gemaakt met de oprichting van
een afdeling van het CDA-Vrouwenberaad. De
bedoeling was de politieke bewustwording van
vrouwen te verhogen via cursussen, discussies,
gespreksgroepen, thema-avonden, enz., maar
ook het zoveel mogelijk betrekken van vrouwen
in Gouda bij de politiek van alle dag. 18 Bij de
fusie waren er vijftien vrouwen, die de vaste
kern van het Vrouwenberaad vormden. In maart
1979 werd een begin gemaakt met het vormen
van groepen, die de fractie zouden begeleiden.
Drie groepen zouden, op evenzo vele beleidsterreinen, de leden van de fractie met adviezen
ondersteunen. Het resultaat was uiteindelijk
bescheidener, dan de initiatiefnemers zich hadden voorgesteld. 19 In april 1979 begon het
CDA-blad te verschijnen en een maand later, op
l O mei, werd een afdeling van het Christendemocratisch Jongeren Appèl (CDJA) opgericht. In het begin van 1980 meldde de voorzitter van de plaatselijke jongerenorganisatie,
S.T.J. de Jong, dat het CDJA op dat moment
"functioneert met ongeveer 8 belangstellenden,
waarvan 4 bestuursleden. Uitbouw van het
bestand is moeilijk, gezien het gebrek aan belangstelling voor politiek bij jongeren. Tevens
zou het gevoerde landelijke politieke CDAbeleid daar mede oorzaak van kunnen zijn."
Het is dan ook niet voor niets, dat in het laatste
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verslag van het bestuur van het CDA-verband
over het bepalen van de koers, in staccato-taal,
staat: ''profileren van het Goudse CDA; duidelijk laten uitkomen wat het CDA wil; geen
grijze partij; wijkgericht werken; vooral jongeren erbij betrekken, ook bij het fractiewerk; (.. .)
blij met de bereikte mijlpaal, de fusie, een nieuwe start met elan en daarbij de jongeren betrekken." Stuk voor stuk goede plannen die, met de
andere die in het CDA-verslag ook nog werden
genoemd, het waard waren om in praktijk te
brengen. Het ontbrak het jonge plaatselijke
CDA niet aan enthousiasme, maar politiek is
mensenwerk dat voor verreweg het grootste
gedeelte belangeloos door vrijwilligers moet
worden verricht. Daarom konden niet alle goede
voornemens, die bij de start van het CDA in
Gouda werden opgenoemd, worden uitgevoerd.
Er bleef nog genoeg werk over voor de volgende generatie van de Goudse CDA'ers.
Il OVERZICHT CDA-GEMEENTERAADSFRACTIES (1978 • heden)
De procedure
De gang van zaken rond de verkiezingen en de
kandidaatstelling is geregeld in de Kieswet en,
voor wat de procedure binnen het CDA betreft,
in een reglement. Eerst krijgen de leden gelegenheid om de namen van personen cip te geven, die zij voor het lidmaatschap van de raad in
aanmerking wensen te brengen. Het bestuur
voegt de namen van alle zittende raadsleden toe
en stelt een groslijst op. Alle namen, meestal
van veel meer personen dan nodig zijn, worden
daarop in alfabetische volgorde vermeld. Hierna
wordt door het bestuur, met grote zorg, een
advieslijst vastgesteld en het aantal namen daarop komt overeen met het aantal op de lijst te
plaatsen kandidaten. Daarna komen de leden
bijeen om de kandidatenlijst vast te stellen; zij
kunnen daarbij ook personen van de groslijst
voordragen, die niet op de advieslijst voorkomen. De opkomst bij deze vergadering is vaak
groter, dan bij gewone ledenvergaderingen. Het
kan er ook spannend toegaan, want het is de
laatste gelegenheid om een bepaalde kandidaat,
of een representant van een politieke.stroming
of een godsdienstige richting, op een verkiesbare plaats te krijgen. Voor de vergadering wordt
er soms gelobbied en èlît' resulteert dan in de
aanwezigheid van leden, die eenmalig een ledenvergadering bijwonen. Bij het CDA wordt,
om de volgorde op de kandidatenlijst te bepalen,
gebruik gemaakt van het gemengde systeem.
Voor de eerste tien tot twaalf plaatsen wordt per
plaats een stemming gehouden. Voor de overige
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plaatsen wordt in één keer gestemd volgens het
puntensysteem; hoe eerder men genoemd wordt,
hoe meer punten men krijgt en hoe hoger men
op de lijst komt.

De eerste CDA-fractie
Datum verkiezingen:
Beëdiging en installatie:
Aantal stemmen20:
Percentage stemmen:

31 mei 1978
5 sept. 1978
8078
27,7

1. P. Binee
2. A.J.M. Houdijk (wethouder), afscheid 12
sept. 1980.
Opgevolgd door A.J. Tukker op 22 sept.
1980.
3. W.J. Deetman, afscheid 15 juni 1981.
Opgevolgd door J. W. Bikker op 17 aug.
1981.
4. Mw. B.W. Jansen-Marsman
5. J.G. Potharst (wethouder vanaf 22 sept.
1980).
6. W. van den Bos (wethouder)
7. L. Heling
8. B.D.N.M. van der Sprong
9. E.J. van der Stroom

Kanttekening:
De verkiezingsuitslag was gunstig. De drie
partijen slaagden erin van acht naar negen zetels
op te klimmen en voor de tiende zetel waren er
slechts 240 stemmen te weinig. Hierbij dient
wel in ogenschouw genomen te worden, dat het
totale aantal raadszetels met twee was uitgebreid, in vergelijking met de vorige verkiezingen. Aan het twaalfjarig wethouderschap (19661978) van P. Binee kwam een eind, omdat hij
zijn functie bij de PTT in Gouda, waar hij toen
chef van de aan- en afvoer en bestellingen èn
adjunct-directeur was, voorrang gaf boven het
wethouderschap. Zowel vanuit de PTT, als
vanuit de politiek was druk op hem uitgeoefend
om een keuze te maken. De PvdA vond overigens al langer, dat er in Gouda alleen full-timewethouders zouden moeten zijn.21 Bij het maken van een afweging hebben voor Binee
rechtspositionele aangelegenheden mogelijkerwijs een doorslaggevende rol gespeeld. In het
jaarverslag 1977-1978 schreef de secretaris van
de ARP: Binee "heeft zich voor de komende
raadsperiode niet meer als wethouder beschikbaar gesteld, om redenen van voor hem geldende prioriteit. ,,22_

• 2.CDA-kandidaten 1978
Voorste rij (v.l.n.r.): H.C. Couprie, G.H. Bent, WJ. Deetman, P. Binee, A.J.M. Houdijk, B.D.N.M. van der Sprong,
A ..T. Tukker en .1..1. Feit Zoet. Daarachter (v.l.n.r.): W Zoeteweij, J.G. Potharst, L. Heling, E.J. van der Stroom,
H.A.M. van Hooft met achter zich A.A. van Vuuren en voor zich W van den Bos, J. W Bikker, B. W Jansen-Marsman, A.i. van den Broeke en T. C. Makkinga-van Loon.
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Bij de samenstelling van de eerste Goudse
CDA-kandidatenJjjst ging men uit van artikel 17
van het Reglement voor het CDA-verband
Gouda (zie hiervoor bij 1.7). Over de opvolging
van vertrekkende raadsleden werd afgesproken,
dat daarbij rekening zou worden gehouden met
de bloedgroepen. De opvolging zou "kleur na
kleur" geschieden, wat bijvoorbeeld inhield dat
wanneer een KVP' er zou aftreden, er een
KVP' er in zijn plaats zou komen. Toen wethouder Houdijk (KVP) in 1980 Burgemeester van
Zoeterwoude werd, zou hij in de raad worden
opgevolg door A.A. van Vuuren (de nummer
tien van de lijst en KVP). Deze moest zich
echter in verband met een nieuwe werkkring
terugtrek.ken. A.J. Tukker (nummer twaalf en
KVP) trad voor hem in de plaats, nadat H.C.
Couprie (nummer elf en ARP) de weg had
vrijgemaakt door schriftelijk te kennen te gegeven dat hij met beschikbaar was. Toen W.J.
Deetman (CHU), die sinds 1977 lid van de
Tweede Kamer was, de raad verliet en de eerste
opvolger G.H. Bent (nummer dertien en CHU)
niet wilde, bedankten achtereenvolgens drie
kandidaten, die afkomstig waren uit andere
politieke partijen, voor de eer. Het waren respectievelijk mevrouw A.J. Dalmijn-Rammeloo
(KVP), mevrouw T.C. Mallinga-van Loon
(ARP), H.A.M. van Hooft (KVP). De nummer
zeventien op de CDA-lijst, J.W. Bikker, was
van de CHU en hij volgde Deetman dus op. Als
eerste opvolger voor de rechtstreekse leden
wees het bestuur van het CDA-verband in november 1978 W. Zoeteweij, de nummer achttien
van de lijst, aan.

3.

CDA-kandidaten 1982
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De tweede CDA-fractie
Datum verkiezingen:
Beëdiging en installatie:
Aantal stemmen:
Percentage stemmen:

2juni 1982
7 sept. 1982
5528
20,2

1. P. Binee
2. Mw. B.W. Jansen-Marsman, afscheid 16
dec. 1982.
Opgevolgd door J.W. Bikker op 17 jan.
1983.
3. L. Heling
4. W. van den Bos (wethouder)
5. J.G. Potharst (wethouder)
6. A.J. Tukker
7. E.J. van der Stroom
Kanttekening:
Zittend raadslid B.D.N.M. van der Sprong had
te kennen gegeven, dat hij voorkeur had voor
een onverkiesbare plaats op de lijst. Bij het
samenstellen van de tweede CDA-kandidatenlijst werd, bij het bepalen van de volgorde,
uitgegaan van de fusieovereenkomst. Daarnaast
werd, volgens het verslag van de bestuursvergadering van 23 februari 1982, bij het samenstellen van de advieslijst gelet op "aanspreekbaarheid, sterkte van kwaliteit en capaciteit, wethouderschap" . J.W. Bikker (oud-CHU), die zijn
gedachten beter schriftelijk dan mondeling kon
verwoorden, kwam na een uitvoerige discussie
op de zevende plaats van de advieslijst van het
bestuur. Na de bestuursvergadering werd er een
dringend beroep op hem gedaan om van plaats
te wisselen met E.J. van der Stroom, die als
rechtstreeks CDA-lid te boek stond en, evenals
in 1978, voor de negende plaats zou worden
voorgedragen. Bikker gaf toe, onder voorwaarde dat hij eerste opvolger zou worden, ongeacht
wat er in het fusieprotocol over de opvolging
was geregeld. Op 15 maart 1982 ging de ledenvergadering hiermee accoord. Betrekkelijk kort
na de verkiezingen verliet mevrouw B.W. Jansen-Marsman de gemeenteraad. Zij werd directeur van de Vereniging Bescherming Voetgangers (VBV). Mogelijkerwijs heeft zij de Goudse
politiek toch enigszins teleurgesteld verlaten.
Zowel het wethouderschap, dat naar Potharst
ging, als het voorzitterschap van de CDA-fractie .
(eerst Deetman en later Binee) waren aan haar
neus voorbij gegaan, Q~qanks het feit dat zij
bek.end stond als een goed raadslid en voorzitter
van de laatste KVP-fractie was. De voornaamste
reden hiervoor was waarschijnlijk, dat zij geen
lid van de Rooms-katholieke Kerk was. In een
interview in CDA-Gouda van december 1982
toonde mevrouw Jansen begrip voor de politieke realiteit toen zij zei: "we zouden de ogen
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sluiten als we niet terdege rekening hielden met
de bloedgroepen, de gevoelens daaromtrent zijn
wezenlijk en niet met een pennestreek weg te
schrijven. We zullen nog jarenlang bij het samenstellen van de kandidatenlijst van de gemeenteraadsverkiezingen dit gegeven moeten
erkennen."
Toen mevrouw Jansen (oud-KVP) de raad verliet, schreef A.R.J.M. van Huut, de eerste opvolger en eveneens oud-KVP, een brief aan de
burgemeester dat hij niet in aanmerking wenste
te komen voor een plaats in de raad. Zo werd
formeel de weg vrijgemaakt voor Bikker om
voor de tweede keer tot de gemeenteraad toe te
treden. Dat zijn werk in en voor de vereniging
gewaardeerd werd, blijkt uit het feit dat hij,
samen met J.J. Feit Zoet, op 23 september 1986
door de ledenvergadering benoemd werd tot lid
van bijzondere verdienste. Enkele maanden
nadat Bikker als raadslid was beëdigd en geinstalleerd, werd Van Huut door het bestuur
aangewezen als eerste opvolger, in verband met
de geconstateerde ondervertegenwoordiging van
oud-KVP'ers in de fractie.

4.

De derde CDA-fractie
Datum verkiezingen:
Beëdiging en installatie:
Aantal stemmen:
Percentage stemmen:

19 maart 1986
29 apr. 1986
7069
22,5

l. W. van den Bos (wethouder), afscheid op 2
nov. 1988.
Opgevolgd door A.M.C.P. Speelman op 22
nov. 1988.
2. J.G. Potharst (wethouder)
3. P. Binee
4. H. Lenderink (wethouder vanaf2 nov. 1988)
5. A.I. Tukker
6. A.R.J.M. van Huut
7. Mw. M.C.J. Hoogmoed-Verstoep

Kanttekening:
Zittend raadslid E.I. van der Stroom had aspiraties getoond om zitting te nemen in het Europese Parlement. Hij kwam mede daardoor op een
onverkiesbare plaats op de kandidatenlijst voor
de gemeenteraad, want het bestuur wilde voor
hem niet de continuïteit in de fractie in gevaar

CDA-kandidaten 1986
Van links naar rechts: M. Kastelein, A.R.J.M. van Huur, A.M.C.P Speelman, M. C.l. Hoogmoed-Verstoep, A.J.
Tukke,; P Binee, \,V. van den Bos, .I.G. Potharst, H. Lenderink en P de Smit.
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brengen. Toen W. van den Bos in 1988 Burgemeester van Wateringen werd, volgde H. Lenderink hem op als wethouder. In de raad nam
A.M.C.P. Speelman de vrijgekomen plaats in.
P.de Smit, de nieuwe eerste opvolger, gaf te
kennen voorlopig niet in de gelegenheid te zijn
de vergaderingen van de fractie bij te wonen. M.
Kastelein was wel bereid de vergaderingen van
de fractie bij te wonen, maar vreesde daarvoor
niet iedere keer de tijd te kunnen vrijmaken. Hij
werd eerste opvolger en P. de Smit tweede,
althans intern. In het CDA-Vrouwenberaad
vroeg men zich af, waarom mw. M.J.E. Feit
Zoet, die Speelman als fractiesecretaris opvolgde, niet als eerste opvolger werd aangewezen,
nu men toch aan het schuiven was. In het verslag van de volgende vergadering van het Vrouwenberaad, op 30 januari 1989, werd bij de door
het bestuur getoonde flexibiliteit de volgende
kanttekening geplaatst: "Er mogen geen veranderingen worden aangebracht in de volgorde
van de kandidaten op de kieslijst, tenzij iemand
schriftelijk afstand doet van zijn/haar benoeming ten behoeve van een ander."
De vierde CDA-fractie
Datum verkiezingen:
Beëdiging en installatie:
Aantal stemmen:
Percentage stemmen:

21 maart 1990
1 mei 1990
6693
23,1

t J.G. Potharst (wethouder)
2. H. Lenderink (wethouder)
3. A.R.J.M. van Huut
4. Mw. M.C.J. Hoogmoed-Verstoep, afscheid
op 22 febr. 1993.
Opgevolgd door J. Smink op 29 maart 1993.
5. A.J. Tukker
6. A.M.C.P. Speelman
7. Mw. M.J.E. Feit Zoet
8. R. Kraft van Ermel
Kanttekening:
Zittend raadslid P. Binee had medio november
1989 het bestuur bericht, dat hij van de nieuwe
fractie geen deel wenste uit te maken. Hij wilde
ook niet op de kandidatenlijst geplaatst worden,
om te voorkomen dat hij door eventuele acties
toch weer in de raad zou komen. In de bestuursvergadering van 14 november 1989 kwam dit
aan de orde. Bij die gelegenheid stond ook de
concept-advieslijst op de agenda. Niet iedereen
was tevreden met de verdeling van de kandidaten over de denominaties. De eerste acht plaatsen op die lijst, konden als kanshebbend voor
het lidmaatschap van de raad worden beschouwd. Een verhouding 5:3 (vijf katholieken,
waaronder de lijsttrekker en de vermoedelijke
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fractievoorzitter, naast drie protestanten) zou bij
de leden en de kiezers als onevenwichtig overkomen, zo vonden enkele vooraanstaande
CDA'ers. De voorgestelde advieslijst werd door
het bestuur bijgesteld en de ledenvergadering
trof, bij de eerste acht, van beide geloofsgroepen, elk vier kandidaten aan. Bij het vaststellen
van de kandidatenlijst, tijdens een ledenvergadering met een grote opkomst, werd het evenwel toch weer anders. De nummers acht en
negen van de advieslijst passeerden de, er door
het bestuur tussen gevoegde en niet uit de plaatselijke 'inner circle' afkomstige, nummer zeven.
Daar waren wel vier stemmingen voor nodig;
één keer staakten de stemmen zelfs en een andere keer was het verschil slechts één stem. Het,
met de wijziging van de concept-advieslijst,
beoogde evenwicht tussen de twee denominaties
werd echter wel bereikt. Toen mevrouw M.C.J.
Hoogmoed-Verstoep, wegens gezinsuitbreiding,
de raad verliet, nam J. Smink haar plaats in.
De vijfde CDA-fractie
Datum verkiezingen:
Beëdiging en installatie:
Aantal stemmen:
Percentage stemmen:

2 maart 1994
12 april 1994
5177
16,4

1. J.G. Potharst (wethouder)

2.
3.
4.
5.

H. Lenderink (deeltijd-wethouder)
A.R.J.M. van Huut
Mw. M. Woudstra-van Deijk
A.M.C.P. Speelman

Kanttekening:
Zittend raadslid J. Smink was door het bestuur
op de advieslijst op een onverkiesbare plaats
gezet. Onder de leus van 'doorstroming, vernieuwing, meer vrouwen en evenwicht tussen de
verschillende modaliteiten binnen de achterban',
kwam hij op plaats tien terecht. Een verslag van
de ledenvergadering van 4 november 1993,
waar de kandidatenlijst werd vastgesteld, werd
gepubliceerd in CDA-Contact ( 1993-5). Opvallend verliep vooral de discussie over de vierde
plaats, die van de eerste vrouw op de kandidatenlijst. De voorzitter verdedigde met verve de
voorkeur van het bestuur voor een, in het plaatselijke CDA-circuit niet bekende, kandidate en
duldde geen tegenspraak. Door het slechte resultaat bij de gemeen_teraadsverkiezingen, dat
waarschijnlijk voornamelijk een gevolg was van
gebeurtenissen in de landelijke politiek, kregen
nog drie zittende raadsleden geen plaats in de
nieuwe gemeenteraad te weten A.J. Tukker, R.
Kraft van Ermel en mw. M.J.E. Feit Zoet.
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5.

CDA-kandidaten 1990
Van links naar rechts: WL.M. Adriaansen, M.C.J. Hoogm.oed-Verstoep, A.R.J.M. van Huut, J.Sm.ink, A.M.C.P.
Speelman, J.G. Potharst, H. Lenderink, J. WM.M.J. Hessels, R. Kraft van Erm.el, A.J. Tukker, S. Feenstra en
M.J.E. Feit Zoet.

6.

CDA-kandidaten 1994
Van links naar rechts: A.J. Tukker, .!. W de Landmeter, A.R.J.M. van Huut, J. Smink, M. Woudstra-van Deijk,
H. Lenderink, J.G. Potharst, M.J.E. Feit Zoet, R. Kraft van Erm.el, A.M.C.P. Speelman en S. Feenstra.
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III OVERZICHT CDA-BESTUURSLEDEN
(1978-heden)
In het overzicht zijn ook opgenomen de bestuursleden van het CDA-verband, dat van 6
februari 1978 tot 11 oktober 1980 bestond.23
Bestuursleden
Mw. A.J.M.F. Lavèn-Berendsen
1978-1978
G.H. Bent
1978-1979
D.G. Schenk
1978-1979
A. Joling
1978-1980
A.J. Tukker
1978-1980
J.W. Bikker
1978-1981
Mw. A.J. Dalmijn-Ramrneloo
1978-1983
J.J. Feit Zoet
1978-1985
H.A.M. van Hooft
1978-1986
G. Miedema
1978-1991
C. de Zwart
1979-1986
Mw. T.C. Makkinga-van Loon
1980-1981
S.T.J. de Jong
1980-1982
G.K. Zijlstra
1980-1982
C.A.C.M. Nuytens
1980-1983
Mw. M.J.E. Feit Zoet
1980-1990
Mw. S.Feenstra
1980-1992
H. Lenderink
198 1-1986
Mw. T. Adriaansen-Baars
1981-1987
R. Swager
1982-1983
H. Wolters
1982-1985
B.D.N.M. van der Sprong
1983-1991
Mw. M.C.J. Hoogmoed-Verstoep 1984-1986
R.H.J. Wensing
1985-1988
N. Windt
1985-1988
P. van Houweling
1986-1988
R. Kraft van Ermel
1986-1990
P. de Smit
1986-1989
Mw. G.C. Koemans-van Lieshout 1986-1994
M. Kastelein
1986- ..
Th. Dijst
1987-1994
Mw. G.M.M. Blokdijk-Hauwert
1988-1990
A.M. van Welie
1988-1991
J.W.M.M.J. Hessels
1989-1990
A. Leferink
1989-1993
Mw: E.H.D.M. Vriend
1990-1990
M.C. de Valk
1990-1993
Mw. J.M.C. Baardman-van Rossum 1990- ..
P. van den Brink
1991-1991
J.W. Klaver
1991- ..
H.J.R. Hoogmoed
1991- ..
W.L. Leliveld
1992- ..
H. van Blitterswijk
1992- ..
Mw. S. Donders-van Egmond
1993-1994
DJ. Hartog
1993- ..
Mw. M.C. Reusken
1993- ..
Mw. M. Lijmbach
1994- ..
K. Kool
1994- ..
A. Bosman
1995- ..
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Voorzitters
J.J. Feit Zoet
C.A.C.M. Nuytens
B.D.N.M. van der Sprong
M. Kastelein

1978-1981
1981-1983
1983-1991
1991- ..

Secretarissen
G. Miedema
S.T.J. de Jong
Mw. S. Feenstra
H.J.R. Hoogmoed

1978-1980
1981-1982
1982-1992
1992- ..

Penningmeesters
J.W. Bikker
C. de Zwart
Th. Dijst
J.W. Klaver

1978-1981
1981-1986
1987-1991
1991- ..

IV CONCLUSIES
"In Gouda is met pijn en moeite het CDA van
de grond gekomen", zo kon u in de inleiding
lezen. Tegenwoordig zijn de scherpe kantjes van
destijds er wel wat afgevijld, maar de eerlijkheid gebied te zeggen, dat de in het verleden
gegroeide verschillen nog niet helemaal zijn
glad gevijld. De vijftien jaar, die verstreken zijn
sinds het ontstaan van het CDA, zijn daarvoor te
kort. De drie politieke partijen hadden elk een
rijke geschiedenis. De ARP was de oudste politieke partij in Nederland en dateerde van 1879
en de CHU werd in 1908 opgericht. pe RKSP,
de latere KVP, ontstond in 1926, maar in 1896
hadden alle katholieke kiesverenigingen al een
Proeve van een program als grondslag voor hun
acties aanvaard. En een ieder begrijpt, dat ondanks de vaak goede samenwerking in de praktijk, iedere keer bij de verkiezingen juist de
verschillen tussen deze partijen werden geaccentueerd. Voor het slagen van de fusie was het
van belang, dat de erbij betrokkenen bereid
zouden zijn vooral te zoeken naar wat hen bond.
Aan de andere kant kon men niet te geforceerd
handelen en alle verschillen verdoezelen. In het
eerste werkplan van de Goudse CDA-afdeling,
dat bestemd was voor 1981, werd geconstateerd,
dat er bij sommige leden van de oude partijen
twijfels waren over "de politieke koers die de
grote nieuwe partij zal gaan volgen. Twijfels
ook over de doorwerking van de uitgangspunten
en beginselen in het beleid." Met dit gegeven
zou, volgens het werkplan, in de pluriforme
christen-democratische p<,irtij in Gouda rekening
moeten worden gehoÜaen: "Het is van groot
belang om historisch gegroeide verschillen en
accenten te blijven onderkennen. Niet om accentverschillen aan te scherpen of om tegenstellingen te creëren, maar juist om vervreemding
van elkaar te voorkomen. (...) We zullen goed
naar elkaar moeten blijven luisteren en elkaar
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ruimte moeten gunnen voor eigen nuanceringen." 24
De jongeren, die voor het eerst kennismaken
met de hiervoor beschreven problematiek, zullen zich wellicht verbazen over de kracht van
wat historisch gegroeid is. Er waren aan het
eind van de zeventiger jaren dan ook velen die
dachten, dat het CDA nooit tot stand zou komen. Onlangs schreef een bekend columnist
nog: "Daarvoor waren de 'bloedgroepen' te
verschillend, de culturen van de rooms-katholieken en de protestanten (en van de protestanten
onderling) te uiteenlopend. Welnu, ik heb mij
vergist. Het CDA is niet alleen, in 1980 tot
stand gekomen (nadat de drie constituerende
partijen al gezamenlijk onder die naam aan de
verkiezingen van 1977 hadden deelgenomen),
maar het is ook in de eerste tien jaar van zijn
bestaan een groot succes gebleken. Zijn percentage steeg van 30,8 procent bij de verkiezingen
van 1981 tot 35,3 procent bij die van 1989."25
In onze vaderlandse geschiedenis speelde
tijdens de Republiek der Verenigde Nederlanden, die van 1588 tot 1795 bestond, de zinspreuk "Concordia parvae res crescunt" een
belangrijke rol. Toen moest uit zeven, bijna
onafhankelijke, staatjes een eenheid worden
gesmeed en de geciteerde woorden staan voor
eendracht, die macht maakt. In de oorspronkelijke tekst van de Romeinse geschiedschrijver
Sallustius (86 v.C.-36 v.C.) is de aanvulling op
het geciteerde, dat tweedracht de grootsten
··zwak maakt: "Discordia ma:ämae dilabuntur".
Dit geldt in het algemeen, maar in het bijzonder
voor politieke partijen die door een fusie zijn
ontstaan, zoals het CDA.26 Fusies zijn irruners
meer een product van het verstand, dan van het
hart. "Willen we wat of willen we niet wat? Zo
ja, dan zijn alle moeilijkheden te overwinnen,
maar willen wij niet, dan komen we ook niet
door de moeilijkheden heen!" 27
NOTEN
1. ·over de geschiedenis van het CDA bestaan verschillende
publikaties o.a. H.-M.T.D. ten Napel, 'Een eigen weg'. De
totstandkoming vanher CDA ( 1952-1980), (Kampen 1992),
D. Verkuil, Een positieve grondho11 ding. De geschiedenis
van het CDA, (Den Haag 1992) en H. Borstlap en C.J. Klop,
De groei naar het CDA. Momenten en impressies uit dertien
bewogen jaren, (Franeker 1980).
2. P.L. van Enk, De aftocht van de ARP. Jaren van strijd tussen macht en beginsel, (Kampen, 1986) 6. De auteur was
tien jaar politiek redacteur van het dagblad Trouw. Het
boek, dat door de auteur zelf een journalistiek werkstuk
werd genoemd, "behelsc een terugblik op het eindeloze
proces van worstelen en masseren, overtuigen en bezweren,
vermurwen en gewennen dac nodig is geweest om de ARP
voor het CDA te doen wijken."
3. W.J. Deecman, in CDA-Gouda (1980-3) 2.
4. De gegevens, die nodig waren voor het schrijven van dit
artikel, waren in voldoende mate aanwezig in de persoonlijke archieven van G. Miedema, de laatste voorzitcer van de

ARP, en J.J. Feit Zoet, de laatste voorzitter van de KVP.
Het archief van de AR-kiesvereniging Gouda bevindt zich
sinds 1981 in het Historisch Documencatiecentrum voor het
Nederlandse Protestantisme ( 1800-heden) te Amsterdam.
Voor de oud-bescuursleden van de ARP was dit een verrassing, omdat het archief destijds werd afgeleverd bij het
Kuyperhuis in Den Haag. Toen na de fusie het CDA-partijbureau daar werd gevestigd, zijn alle in het gebouw aanwezige archieven van plaatselijke kiesverenigingen overgebracht naar andere archieven. De notulen van de AR-bestuursvergaderingen in het archief van Miedema, vormen
een waardevolle aanvulling op het bestaande AR-archief en
zullen naar Amsterdam worden overgebracht. Daar zal dan
o.a. een verzameling verslagen van bestuursvergaderingen
van de Goudse ARP van 1953-1980 beschikbaar zijn . Pogingen om vergaderverslagen van de ARP van voor 1953 ce
achterhalen mislukten toe nu toe. Wel bleek zich in het
persoonlijk archief van mevrouw E.J. Binec-Polec AR-verkiezingsmaceriaal vanaf 1927 te bevinden.
ln het archief van Feit Zocc (KVP) was een nagenoeg complete serie van de verslagen van de gezamenlijke vergaderingen van KVP, ARP en CHU (1976-1 980) aanwezig.
Deze zullen worden ondergebracht in hec Streek archief
Hollands Midden te Gouda. Van de CHU was, uic de periode van de groei naar het CDA-Gouda, helaas geen enkel·
verslag beschikbaar.
5. N.P.G.W.M. Kramer e.a., ed., Politieke co11mwnicatie i11
Nederland. Over campagnes, kandidaten en ·media, ('sGravenhage, 1994) 85.
6. J. Bosmans, Het maatschappelijk-politieke leven in Nederland 1945-1980, in: Algemene Geschieden.is der Nededan<len XV, (Haarlem, 1982) 297.
7. Ibidem 310.
8. Met confessionele partijen worden bier partijen bedoeld, die
zich bij hun politiek handelen laten inspireren door de Bijbel. Voor de fusie bestonden er ook op dit punt verschillen
tussen de drie partijen. De CHU was geen confessionele
partij in de feitelijke betekenis van het woord. De CHU
koos vanaf het begin hec Evangelie zelf als beginsel en
wilde zich niec vereenzelvigen met de confessie van een
bepaalde kerk, zoals sterk gold voor de Roomskatholieke
Staatspmtij (RKSP) en in het begin ook nog voor de KVP.
De ARP voelde zich sterk verbonden met de Gerefonneerde
Kerken.
9. J. Bosmans, De onvermijdelijke opmars van hec CDA, in:
NRC Handelsblad ( 18 juli 1992).
1O. Ibidem. Voor uitvoeriger informacie over de totstandkoming
van het CDA wordt verwezen naar het bij noot één vermelde boek van Ten Napel. 'Een eigen weg· is een bewerking
van een proefschrift en "geeft op basis van een gedegen
onderzoek in alle beschikbare archieven een vrijwel volledig chronologisch verslag van de fusieperikelen", volgens
J. Bosmans, hoogleraar Nieuwste Geschiedenis aan de KU
te Nijmegen.
l l. W.J.Deetman, oud-voorziteer van de CHU-kiesvereniging,
aan J.Smink in een brief d.d. 5 juli 1993.
12. In die tijd werd ieder jaar door de ARP belangrijke infonnatie voor de AR-kiesverenigingen gebundeld en ondergebrachc in een draaiboek van ongeveer 30 pagina's. Gezien
de grote gevarieerdheid in werkwijze werd daarmee gepoogd de kiesverenigingen een aantal handvatten ce bieden,
die het plaatselijke werk konden ondersteunen. Het was een
uitstekend middel om op landelijk niveau de politieke koers
te coördineren.
13. J.Srnink, De groslijstscemming van de KVP in 1974, in :
7ïdinge van Die Goude (1995-l ) 1-4.
14. Professor Christiaanse was geen onbekende in Gouda. Voor
de leden van de ARP sptak' hij op 14 februari 1977 in De
Veste over de actuele politiek. Hij was lid van de Eersce
Kamer voor de ARP van 19 juni I973 tot en met 19 september 1977 en, voor het CDA, van 18 september 1979 toe hij
wegens ziekte in 1989 moest aftreden. Van l Ojuni 1981 coc
26 oktober 1988 was hij voorûuer van de CDA-fractie in
de Eerste Kamer. Op 2 december 1977 maakce hij dus geen
deel uic van de Eersce Kamer.
15. Voorzitter H.C. Couprie was op 28 januari 1978, drie dagen
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voor een belangrijke ledenvergadering, onverwachts afgetreden. "Te drukke werkzaamheden op velerlei gebied
noodzaakten hem prioriteiten te stellen' ', volgens het ARPjaarverslag 1977-1978. Uit de verslagen van de bestuursvergaderingen van de ARP wordt niet duidelijk of de kritische
brief, die medebestuurslid G. Polet op 27 december 1977
aan het bestuur schreef over de slechte verhouding tussen
hem en Couprie, van invloed is geweest op het besluit van
de voorzitter om af te treden. Oud-voorzitter G. Polet, was
in oktober 1975 in die functie door Couprie opgevolgd en
behoorde tot de ARP-kiezers, die ernstige bezwaren tegen
het CDA hadden. Polet en Couprie waren op dit punt elkaars tegenpolen. In mei 1978 bedankte ook Polet voor zijn
plaats in het bestuur. Eind 1978 werd Couprie lid van de
Tweede Kamer voor het CDA, als opvolger van W. Aantjes.
Palet maakte uiteindelijk de overgang van ARP naar CDA
niet mee, wan! in september 1980 bedankte hij als lid. De
"Israël politiek" van het kabinet Van Agt I (1977-1981)
was, volgens de notulen van de AR-bestuursvergadering
van 10 september 1980, "de druppel die de emmer deed
overlopen."
16. De AR-kiesvereniging had toen een bestuur dat uit tien
personen bestond en de vereniging telde ongeveer 200
leden. De opkomst bij de ledenvergaderingen was, inclusief
de leden van bestuur en fractie, in 1978 respectievelijk 16,
11 en 23 personen, in 1979 waren er 15 en 10 aanwezigen
en in 1980 slechts 7, 8 en .10 personen per ledenvergadering. De opkomst bij de opheffingsbijeenkomst op 16 september I980werd als "redelijk" omschreven. De bestuursleden hadden de uitnodiging voor die vergade,ing persoonlijk aan de leden overhandigd.
17. Men hanteerde in de discussies niet altijd hetzelfde aantal
leden per groepering. Nu treden er in een ledenbestand
altijd fluctuaties op en het is daarom in het algemeen moeilijk om exact vast te stellen hoeveel leden een vereniging op
een x-moment heeft; een verhuizing of het overlijden van
een lid worden vaak niet doorgegeven en komen pas later
aan het licht. De door Zijlstra genoemde getallen (KVP 130,
ARP 200, CHU 40, CDA 40) staan in een verslag van de
gecombineerde vergadering van KVP-ARP-CHU op l mei
1980. In een vergadering van het CDA-verband van 2 april
1980 werd venvacht dat op de fusiedatum de KVP 150, de
ARP 200 en de CHU 65 leden zouden hebben en dat er 40
rechtstreekse leden zouden zijn. Nog iets eerder, op 31
januari l 980, is in een discussiestuk van de ARP sprake van
respectievelijk 140, 198. 55 en 42 leden. Het ARP-bestuur
rekende in het laatst genoemde stuk uit dat bij één besruursl.id per 50 leden de verhoudingen in her bestuur als volgt
zouden zijn : KVP 3, ARP 4, CHU 1, CDA 1. Bij een verhouding van één bestuurslid op 40 leden, KVP 4, ARP 5,
CHU2,CDA l.
18. CDA-wijkkram Govenvel/e (febmari 1990) 7.
19. J.Smink, De begeleiding van de eerste CDA-fractie (19781982), in: CDA-Comact (1994, IV) 3 t/m 6.
20. De in dit hoofdstuk genoemde aantallen en percentages
stemmen wijken bier en daar enigszins af van die in CDAContact (1994, lil). De hier genoemde cijfers zijn door L.K.
Beuckens, stafmedewerker afdeling Burgerzaken van de
gemeente Gouda, ontleend aan de otli.ciële verkiezingsdocumenten. De cijfers in CDA-Contact waren afkomstig uit
perspublicaties.
21. Volgens raadslid mevrouw J. Dik-van Straten van de PvdA,
in de Goudsche Courant van 10 september 1970, had haar
fractie aanvankelijk, bij de formatie van het college 19701974, besloten P. Binee te laten vallen en Th. J. Arts van de
KVP op sociale werken te plaatsen. Of dit met de aangeduide problematiek te maken heeft is niet duidelijk. Vier jaar
later, bij de verkiezing van de wethouders op 3 september
1974, werd overeengekomen, dat Binee tijd kreeg voor het
afbouwen van zijn baan bij de PTT. De PvdA dacht daarbij
aan een termijn van twee jaar: "Met alle begrip voor de
persoonlijke omstandigheden van een kandidaat-wethouder
meent de PvdA-fractie, dat n.iet meer met part-time-wethouders kan worden volstaan." De woordvoerder van de
ARP/CHU-fractie merkte bij die gelegenheid het volgende
op: "De heer Binee is tot nu toe als full-time-wethouder
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werkzaam geweest. Zijn functie bij de P.T.T. heeft hij in
zijn vrije tijd vervuld, zodat het voor zijn gezin goed zou
zijn, als hij de functie bij de P.T.T. afbouwde. Sprekers
fractie heeft er principieel geen bezwaar tegen, dat een
wethouder naast zijn functie nog iets anders doet, mits hij
zijn taak als wethouder volledig vervult en niet in strijd
komt met de wet (de z.g. incompatibiliteit van functies). Het
is spreker bekend, dat de beer Binee reeds een aanvang
heeft gemaakt met het afbouwen van zijn functie bij de
P.T.T., maar dit is een zaak van twee partijen en - gezien de
verhoudingen - kan dit niet eenzijdig worden afgedaan.
Sprekers fractie zou de heer Binee dan ook alle tijd willen
geven voor dit afbouwen en hem niet per se aan een termijn
van twee jaar willen binden." De woordvoerder van de
PvdA repliceerde, dat de genoemde termijn als streeftijd
was bedoeld. Binee was, volgens de CDA-woordvoerder,
bereid de kwestie van het full-time-wethouderschap in
B&W te bespreken.
22. In het verslag van de AR-bestuursvergadering van 13 september 1978, is sprake van een brief die Binee de secretaris
ter hand stelde "over zijn motivatie tot het neerleggen van
zijn funktie als wethouder" en die door mevrouw Makkinga werd voorgelezen. Deze brief ben ik bij mijn onderzoek
niet tegengekomen en volgens de inventaris is dit stuk ook
niet aanwezig bij het in Amsterdam aanwezige archiefmateriaal, waarvan in noot 4 sprake was.
23 . Het basismateriaal voor dit overzicht werd verzameld door
mevrouw S. Feenstra, oud-secretaris van het CDA-bestuur.
24. Opmerkelijke woorden, in het licht van wat wij nu weten.
De kern van het rapport-Gardeniers (1994), een zelfanalyse
van het CDA om de verkiezingsnederlagen in dat jaar te
verklaren, kwam op pagina 23 tot de volgende conclusie:
"Voorts heeft de commissie kunnen vaststellen dat er in de
afgelopen tijd het beeld is ontstaan van het CDA als een
afstandelijke bestuurderspartij". Een andere CDA-commissie publiceerde het rapport "Herkenbaar en slagvaardig".
Deze commissie heeft een groot aantal voorstellen gedaan
om de partijstructuur te reorganiseren. Het uiteindelijke
doel daarvan: een meer directe en doorzichtige discussie
binnen het CDA!
25. J.L. Heldting, in NRC-Handelsblad, 23 mei 1995. In het
vervolg van zijn column vraagt Heldring zich overigens af,
of zijn twijfels over de totstandkoming van het CDA toch
niet terecht waren. In 1994 maakte het CDA immers een val
van 13,1 procent en stak de discussie over de bloedgroepen
weer de kop op.
26. P. Buktnan, die in het begin van de jaren tachtig als voorzitter het CDA tot een eenheid dwong, deed dat "omdat het
electoraat nergens zo de schurft aan heeft als aan verdeeldheid." In het interview in NRC-Handelsblad van 30 augustus 1994 schreef hij de grote verkiezingsnederlagen van dat
jaar hoofdzakelijk toe aan het feit dat "de partij geen eenheid uitstraalde". In dezelfde lijn lag de opmerking, in het
Algemeen Dagblad van 10 september J 994, van oud-minister B . de Vries, die als voorzitter van de CDA-TweedeKamerfractie destijds moest samenwerken met 'loyalisten',
die probeerden het CDA tot een christelijk bewogen linkse
beweging om te vormen: "Er moet rust in de tent komen;
dan praat ik over verhoudingen tussen personen maar ook
oYer de politieke koers." L .C. Brinkman, de voormalige
CDA-fractievoorzitter in de Tweede Kamer en lijsttrekker
bij de verkiezingen in 1994, riep begin juni 1995 de CDAvoorlieden van dat moment op om de eenheid te bewaren:
"Het is absoluut nodig dat er met één mond gesproken
wordt, anders ga je naar de donder." (NRC-Hcmdelsblad, 6
juni 1995)
27. P.L. van Enk, De aftocht yan .de ARP. Jaren van strijd tussen macht en beginsel, (Kampen, 1986) 115. Deze woorden
zijn van A.D.W. Tilanus, de politieke le.ider van de CHU,
die ze kort na de beëdiging van het kabinet Den Uyl (19731977) uitsprak, eeo kabinet waaraan de KVP en de ARP
wel deelnamen, maar de CHU niet. Politiek is echter mensenwerk en "tussen droom en daad staan de karakters" ,
schreef een journalist in NRC-Handelsblad van 12 juni
1995, de dag waarop de tekst van dit artikel werd afgesloten.
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Een wethoudersaffaire in 1970
Met enige verwondering heb ik het artikel 'Een
wethoudersaffaire in 1970' in de Tidinge van
juli 1995 gelezen. Verwondering omdat daarin
wordt teruggekomen op de college-vorming van
slechts 25 jaar geleden en dit artikel weer oude
wonden dreigt open te trekken. Vooral óók
omdat ik van mening ben dat de kern van de
zaak niet voldoende is geraakt. Omdat het verleden hierdoor mijns inziens te éénzijdig, wellicht
zelfs subjectief wordt benaderd, heeft het mij
geprikkeld toch te reageren.
Allereerst stel ik het op prijs dat nadrukkelijk door de schrijver, de heer Smink, wordt
geconstateerd dat ik geen persoonlijke belangen
heb nagestreefd aangezien ik geen ambities had
voor het wethouderschap (met name D'66 bepleitte dat overigens wel). Waardering heb ik
overigens ook voor h~t vele 'spit- en graafwerk'
dat bovengenoemde schrijver heeft verricht ter
zake van dit gebeuren in de lokale contemporaine geschiedenis. Voor bepaalde aspecten van
deze problematiek bieden geschreven bronnen,
zoals hij zelf reeds suggereert, echter te weinig
houvast. Ook daarom deze reactie.
Nu naar een essentieel punt van toen. Voor
'tegenstanders' van de kandidatuur van de heer
Arts was het (zakelijke) argument belangrijk dat
de zittende college-leden, die langere tijd met de
·, heer Arts hadden samengewerkt, meegedeeld
hadden dat zij geen kans zagen om die 'samenwerking' voort te zetten. Die duidelijke berichtgeving kwam beslist niet alleen van mijn partijgenoten (PvdA). Hoewel de onderhandelingen
(voor het eerst!) deels openbaar waren, ga ik
ervan uit dat dit essentiële punt niet voldoende
duidelijk in de verslagen of kranten is gekomen.
Hoewel enige geciteerde opmerkingen van
gemeenteraadsleden daar ook op wijzen1. De
niet geheel duidelijke informatie zal dan ook tot
gevolg hebben gehad dat het artikel van J.
Smink te veel de nadruk legt op de 'tegenstelling' tussen twee personen. Mijn hoogleraren
hebben ons studenten voorgehouden bij geschiedschrijving op te passen om te stellen dat
één persoon (of een paar) de loop van de geschiedenis bepaalt (bepalen)2. Anders gezegd,
voor standpunten en argumenten moet ook een
draagvlak zijn. De uitslag van de stemming in
de gemeenteraad voor de desbetreffende wethouderszetel was tekenend: Kruisheer (VVD)
21 stemmen; Arts (KVP) 6 en Houdijk (KVP) 2
stemmen.
Overigens was reeds eerder meermalen
gebleken dat er in de toenmalige KYP-fractie

beslist geen eensgezindheid was3. Dat het gevolg van het één en ander een zodanig bittere pil
was voor de heer Arts dat hij als lid van de
gemeenteraad en zelfs als lid van de KVP bedankte, is in het menselijke vlak gezien triest.
Dit temeer omdat de heer Arts als wethouder
hard heeft gewerkt. De politiek is dan keihard.
De suggestie in het artikel dat juist ik 'tegen
de persoon van Arts' grote bezwaren zou hebben, meen ik hierboven voldoende genuanceerd
te hebben. Ik had de 'eer' namens mijn fractie
en ten dele ook de meerderheid van de gemeenteraad te handelen en te spreken. En dit was gestoeld op een zakelijk bestuurlijke basis: het
college van B&W moest goed kunnen werken4:
Dat het uiteindelijke resultaat voor velen (behalve voor de VVD) niet geheel bevredigend was,
ligt voor de hand. Politiek is echter de kunst van
het mogelijke.
Tenslotte is het jammer dat de schrijver
slechts met de mening van de heer Arts eindigde. Er zijn voldoende feiten om dit Goudse
drama een minder persoonlijk karakter te geven.

J. Borgman
NOTEN
1. Genoemd artikel in de Ttdinge van J. Smink citeert A.J.M.
Houdijk, fractievoorzitter van de KVP. Hij 'verheelde niet
dat Arts soms niet met het college in dezelfde pas had gemarcheerd' (blz. 76, eerste kolom), tei:wijl Kusters (KVPraadslid) over de heer Arts spreekt 'als niet aangepa5te
figuur (blz. 76, tweede kolom). Ook mw. Dik-van Straten
(PvdA-raadslid) laat iets doorschemeren als zij spreekt over
'persoonlijke rancunes' (blz. 74, eerste kolom), met name in
het college van B&W waren die rancunes aanwezig.
2. Vooral prof. dr. J.J. Fahrenfort en prof. dr. J. Romein vau·de
toenmalige Gemeentelijke Universiteit van Amsterdam
hebben dit overigens vanuit verscl1illende gezichtshoeken
betoogd en onderbouwd.
3. Zo heeft de toenmalige oud-fractievoorûtter van de KVP in
1970, J. Vos, mij daar meermalen op gewezen. Stevige
kritiek op het woningbouwbeleid van wethouder Arts kwam
zeker ook uit de KVP-fractie (blz. 84, eerste kolom).
4. De zakelijke kant betreft ook de zware politieke stellingname van de gehele PvdA-fractie in zake de betaalbare woningen. De fractie vond dit zo'n ernstige zaak dat er op hun
voorstel een breed samengestelde commissie ad hoc door de
gemeenteraad werd ingesteld. De voorstellen van de commissie hebben geleid tot de bouw van enkele honderden
betaalbare woningen, met name in Bloemendaal. De commissie stond onder mijii'voórzitterschap. Zie ook het artikel
van J. Smink blz. 74, eerste kolom en blz. 84 eerste kolom.
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VRIENDEN VAN ARCHIEF EN LIBRUE
EREN BOEKDRUKKUNST METEEN BUZONDERE UITGAVE
Gouda ontleent zijn roem niet alleen aan kaas,
kaarsen en siroopwafelen. Ook de boekdrukkunst heeft de naam van de stad wijd en zijd
bekend gemaakt. De middeleeuwse 'meesterprenter' Gheraert Leeu, aan wie 'Die Goude' in
1993 bijzondere aandacht schonk, werkte jarenlang in Gouda. In de Gouden Eeuw waren het
drukkers als Jaspar Tournay en Pieter Rammeseyn die Gouda glorie gaven. Een proefschrift,
waaraan naarstig gewerkt wordt door de elders
in dit tijdschrift blijk van haar kunnen gevende
mw. drs. L.E. Boots, zal dit binnenkort aantonen. In de negentiende eeuw was het vooral de
firma Van Goor, die Gouda's naam via de titelpagina's van talrijke uitgaven over de wereld
bracht.
Ter gelegenheid van de opening van de vernieuwde behuizing van het Streekarchief Hollands Midden aan de Groeneweg, hebben de
Vrienden van Archief en Librije een wel zeer
bijzonder boekwerkje uitgegeven, dat gezien
mag worden als eerbetoon aan het vakmanschap
van de Goudse boekdrukkers in het algemeen en
van de firma Van Goor en Zonen in het bijzonder. Het boekje, getiteld Prachtbijbel blijkt
prachthandel, is in de ambachtelijke boekdrukkerij De Ammoniet volledig met de hand gezet
en gedrukt op 135 grams Oud Hollands Papier.
Het betreft een gelimiteerde oplage van 750
genummerde exemplaren, waarbij als bijzonderheid nog aangetekend moet worden dat voor het
nummeren authentieke 'bijlagezegels' zijn
gebruikt.
Auteur van deze bijzondere bibliofiele uitgave is drs. Jan van Loo, die als inventarisator van
het archief Van Goor een kenner bij uitstek is
van de geschiedenis van deze boekhandel. Hij
schetst beeldend en feitelijk de gang van zaken
rond de uitgave van een 'Prachtbijbel' in 92
afleveringen (een soort Ach Lieve Tijd avant-lalettre) door de finna Van Goor. Colportage,
leveringsvoorwaarden ('men verbindt zich voor
het geheel'), intekenlijsten en commercieel
succes worden door Van Loo beschreven.
De opbrengst uit de verkoop van dit papieren kleinood, dat f 25,- kost en verkrijgbaar is
bij het Streekarchief, is bestemd voor de Stichting Vrienden van Archief en Librije, die zich
onder meer inzet voor de restauratie van unieke
archiefstukken.
P.H.A.M. Abels
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PRACHTBUBEL BLUKT PRACHTHANDEL
Bijzonder uitgave van de 'Stichting Vrienden
van Archief en Librije' te Gouda
Op 24 maart j .l. opende de Streekarchiefdienst
Hollands Midden haar nieuwe behuizing in
Gouda met een besloten bijeenkomst in de St.Janskerk te Gouda. Professor Pleij hield voor
die gelegenheid een geestige toespraak, waarin
hij het belang benadrukte van een archief als het
collectieve geheugen van een gemeenschap.
Daarna werden in rondleidingen de moderne
voorzieningen voor klimaatbeheersing en opslag
van archivalia getoond. De nieuwe situatie is
onvergelijkbaar met die waar dit archief tot voor
kort in verkeerde. Vochtoverlast behoort nu tot
het verleden!
Ter gelegenheid van (her)opening schreef Jan
van Loo het verhaal Prachtbijbel blijkt prachthandel, gebaseerd op stukken van het Van
Goor-archief dat door de Streekarchiefdienst
beheerd wordt. Het gaar hier om de uitgavegeschiedenis van de Prachtbijbel: een monumentale uitgave uit het midden van de vorige eeuw.
Op boeiende wijze toont hij aan hoe lucratief
deze onderneming was.
De Ammoniet gaf deze tekst vonn als een
cahier met het uiterlijk van een archiefstuk. De
vormgeving van het binnenwerk werd geïnspireerd op die van de Prachtbijbel: twee kolommen, cijfers bij de alinea's (in kleur) en tekstblokken over de volle breedte van de zetspiegel.
Twee tekstblokken in een oude schrijfletter
fungeren daarbij als kader van een raamvertelling. Het cahier is geheel met de hand gezet,
gedrukt en ingenaaid. Bijzonder is dat in deze
uitgave geen enkele woordafbreking voorkomt.
Er zijn 750 exemplaren vervaardigd. Elk cahier
is genummerd met een authentieke 'bijlagezegel', afkomstig uit het archief van een kantoorvakhandel (Com. Paap B.V.), die voor dat doel
zijn laatste zegelboekje uit het bedrijfsarchief
ter beschikking stelde. Bij de opening nam
mevrouw ir. J.M. Leernhuis-Stout, commissaris
van de koningin voor Zuid-Holland, het eerste
exemplaar van deze uitgave in ontvangst.
Oogmerk van dit boekje is om met de opbrengst
archiefstukken te redden, te beginnen met de
twee verschillende exe~nplaren van de Prachtbijbel. Dit sluit aan op de aktie van de Stichting
Vrienden van Archief en Librije (bij de
Streekarchiefdienst wordt ook de belangwekkende collectie van de Goudse Librije beheerd)
om door middel van het adopteren van archiefstukken, het behoud van belangrijke archivalia
te waarborgen. Daartoe heeft men voor geïnte-
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resseerden een lijst van te restaureren stukken
opgesteld en daarbij per stuk aangegeven wat de
kosten voor restauratie zijn. Dat kan al vanaf
f 100,-. Na de restauratie ontvangt men een foto
van het gerestaureerde document, terwijl de
naam van betrokkene verbonden wordt aan dat
stuk. Meer informatie over het adopteren van
archiefstukken is te krijgen bij: mevr. Lambregts (01820-23219) en mevr. Docter (0182025943). Men kan bij hen ook de lijst opvragen
van te adopteren archiefstukken.
Het boekje Prachtbijbel blijkt prachthandel is
voor f 25,00 verkrijgbaar bij de Streekarchiefdienst Hollands Midden, Groeneweg 30 te Gouda. Wanneer u f 28,50 overgemaakt op postbankgiro 3516300 t.n.v. de Stichting Vrienden
van Archief en Librije te Gouda, onder vermelding van Uitgave Prachtbijbel, wordt het boekje u toegestuurd.

..VERENIGINGSNIEUWS

• Tijdens de viering van 600 jaar markt leidde mevrouw Hoogeruioorn in historisch kostuum bezoekers rond in het Stadhuis. Her werd zeer op prijs
gesteld.

HISTORISCH COSTUUM
Afgelopen zomer werd op en rondom de Markt
te Gouda de '600 jaar Marktrechten' gevierd.
Het feit moest een feestelijk karakter krijgen en
er werd op de bevolking een beroep gedaan in
'kleding uit het verleden' te verschijnen. Een
leuk idee, dacht ik toen. De laatste zaterdag in
juni was ik op het stadhuis en heb me toen 'in
oude kledij' gestoken. De bezoekers vonden het
bijzonder leuk en ik kreeg veel reacties: o.a. in
zo'n uniek gebouw zouden alle rondleiders dat
altijd moeten doen en de bezoekers waren nog
veel meer geïnteresseerd in de historie van
stadhuis en markt. Altijd, vind ik wel een beetje
te veel van het goede. Dus eenmalig heb ik deze
kleding aangehad.
De heer van IJsselstein, u wel bekend, stelde
voor een foto aan de redactie van de Tidinge te
zenden.
Janet Hoogendoorn

CURSUS POST-IMPRESSIONISME

In de jaren '80 van de vorige eeuw zijn vier
grote schilders elk hun eigen weg gegaan. De
schilders zijn de Fransen Paul Cézanne, George
Seurat, Paul Gauguin en Vincent van Gogh.
Deze kunstenaars hebben zeer vernieuwend
gewerkt en vanuit hun denkbeelden zijn de verschillende grote stromingen in de schilderkunst
van de 20e eeuw voortgekomen.
In de cursus zal duid~lijk worden hoe vernieuwend, elk hun eigen weg volgend, deze vier
schilders zijn geweest. Ook zal duidelijk worden
voor welke 20e-eeuwse stroming hun werk inspirerend is geweest.
Het werk van een aantal Nederlandse tijdgenoten zal op de cursus eveneens worden belicht.
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ingezet voor de excursie naar Brussel. Voor
deze dagen (2, 16 en 23 september 1995) waren
er 180 aanmeldingen.
Ik zal dus samen met hem de dagreisjes samenstellen en begeleiden en ook treft u, zoals in het
verleden, de heer K.I. Nauta als begeleider aan.

• Vincent van Gogh, Olijfboomgaard, 1889, olieverf
op doek, 72 x 92 cm, collectie Rijksmuseum KröllerMüller.

Enkele gegevens over de cursus:
Cursus door
Cursusplaats
Cursusdag
Cursusdata

Cursusprijs

Marianne Roeloff
Stadhuis te Gouda
woensdag-ochtend van 10.30
tot 12.00 uur
Voorjaar 1996
januari 31
februari 14, 28
maart 20
en de excursie op 3 april
f 150,-

Marianne Roeloff
Postbus 61
2210 AB Noordwijkerhout
tel. 02523-76893

EXCURSIES
Vanaf de excursie naar Mechelen (24 augustus
en 7 september 1991) organiseer ik met heel
.veel plezier deze ééndaagse reisjes. Dit betekent
in het voorjaar en in het najaar een excursie, die,
atbankelijk van de belangstelling, 2 of 3 maal
wordt gemaakt.
U begrijpt dat het administratief veel werk met
zich meebrengt. Bovendien ga ik graag zoveel
mogelijk mee om er zeker van te zijn dat deze
dagen goed verlopen. Voor dit vele werk is de
heer H.M. Vente bereid gevonden mij te ondersteunen en u merkte al dat hij meteen werd
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In het verleden heb ik u alleen in kennis van het
doel van een excursie gesteld op het moment dat
de inschrijving ervoor openstond. Binnen het
bestuur waren de te bezoeken plaatsen al bekend
voor de komende drie jaar. In het kader van de
planning maken wij het programma voor de
komende jaren bekend en met de bus-onderneming is dit al doorgesproken. De kosten voor
de diverse dagen zijn nog niet bekend, maar die
verneemt u zoals u gewend bent bij de inschrijving.
september 1995 Brussel
Almere en Naarden, twee
tegenstellingen qua bouw en
opzet
september 1996 Gent
april 1996

oktober 1996

weekend naar Trier

april 1997
Nijmegen
september 1997 Aken
april 1998
Leiden
september 1998 Munster + slot Lenbeck
In oktober 1996 is bij wijze van proef een weekend naar Trier in de planning opgenomen.
Deze Romeinse stad (in ca. 15 v.C. gesticht
door Augustus) heeft veel bezienswaardigheden,
zoals de Porta Negra als onderdeel van de stadsomwalling (2e helft van de 4e eeuw n.C.), een
amfitheater, de termen, de Basilica (thans kerkgebouw) en eens de troonzaal van Constantijn
de Grote, de Romaanse Dom (l le eeuw), de
Kruisgang (13e eeuw), de Römerbrücke (2e
eeuw), het geboortehuis (nu museum) van Karl
Marx. U ziet dat er te veel is om in één keer te
zien en bovendien is de afstand een belangrijke
factor hierin. Op zondagmorgen is er gelegenheid om een kerkdienst mee te maken in een
kerk naar keuze.
Bent u geïnteresseerd? Noteer dan het weekend
van 5 en 6 oktober 1996 in uw agenda.
Alleen bij voldoende deelname zal dit weekend
doorgang vinden. De invulling van deze dagen
zal op de gebruikelijke wijze bekend worden
gemaakt.
Rob Stijnis

Secr.: Zoutmanstraat 64
2806 XD Gouda

