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roopwafel het Goudse gemeentebestuur ruw 
wakker. De actievoerders voerden strijd vóór 
een leefbare binnenstad. Vier jaar lang volg-
de de ene ludieke actie op de andere. Daarna 
verdween de Kritiese Siroopwafel geruisloos 
van het toneel. Wie dacht dat de stilte in de 
stad terugkeerde kwam bedrogen uit. Want 
op 1 maart 1979 werd ‘de broze rust, de geza-
pige vrede in het heiligste der heiligen van 
Neerlands Grote Matheid, Gouda dus, schril 
verstoord’ met het verschijnen van het eer-
ste nummer van De Goudse Klaroen, een 
tweewekelijks verschijnende opiniekrant. 1

‘There is something rotten in the state of Gouda’ 3 schal-
den de makers, vrij naar Shakespeare, luid in het rond. 
Als een orkaan raasde dit krantje over de stad met een 
kracht die het Goudse bestuur en bedrijfsleven op zijn 
grondvesten deed schudden Dat was niet verwonderlijk, 
want de redactie richtte zijn pijlen vooral op ‘het falend 
gemeentebestuur, grondspeculaties op grote schaal, 
een omgaan met gemeenschapsgelden waar je koud van 
wordt, een dolgedraaide commissaris van politie, een 
bouwbeleid slechts gegrond op prestige en niet aan-
sluitend op de binnenstadsbehoeften van de bevolking, 
gesjoemel in de middenstand, levensgevaarlijke bedrij-
ven in de stad, handjeklap bij aanbestedingen, dansende 

De Goudse Klaroen

‘there is something rotten in the state of gouda’

Ronald van der Wal

Het eerste nummer van De Goudse Klaroen

deksels op overborrelende doofpotten, uit de pan gere-
zen financieringsproblemen bij de bouw van woonwijken 
en een basculebrug, ambtenaren die snoepreisjes ma-
ken op rekening van een projectontwikkelaar en nog veel 
meer dat god verboden heeft.’ Al met al toonde deze 
aankondiging veel ambitie en die zou de redactie zeker 
waarmaken.3 
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bleef wel voor de Goudsche Courant werken en schreef 
onder andere de rubriek ‘Het Gat van Gouda’. In die ru-
briek onderzocht hij de samenhang tussen vage stads-
vernieuwingsplannen, de organisatieproblemen van het 
gemeentelijk apparaat, de bestuurlijke en ambtelijke 
manco’s, de ontevreden bewonersgroepen en het ex-
ploitatietekort van 100 miljoen gulden op de nieuwe wijk 
Bloemendaal. Het was echte investigated journalism en 
Oskam maakte gebruik van de bronnen die hij als journa-
list had. Niet alleen enkele ambtenaren voorzagen hem 
van vertrouwelijke informatie, ook gemeenteraadsleden 
deelden hun geheimen. ‘Uit mijn onderzoek kwam een 
onthutsend beeld van de ‘koninkrijkjes’ binnen het ge-
meentelijk apparaat, de belangenverstrengelingen tus-
sen ambtenaren en aannemers bij de bouw van de wijk 
Bloemendaal, onderhandse aanbestedingen, doofpotaf-
faires en een gemeenteraad die alsmaar de andere kant 
opkeek. Na ‘Het Gat van Gouda’ vond Oskam dat de tijd 
rijp was voor een kritisch ‘alternatief stadsblad’.4

Het kostte Oskam weinig moeite om enkele vakge-
noten te enthousiasmeren voor zijn idee. Al snel sloten 
Peter van Eijkelenburg, Hans Dorreboom, Rijk Timmer, 
Dick Jonker, Karja van Oudheusden en Lex Schrijvers zich 

Een uniek journalistiek protest

Het initiatief tot het maken van een ‘echte’ opiniekrant 
kwam van een klein clubje mensen, die stuk voor stuk 
werkzaam waren in de journalistiek, de communicatie 
of voorlichting. Oprichter van De Goudse Klaroen was 
de journalist Ton Oskam. Hij was één van de drijvende 
krachten achter de Kritiese Siroopwafel geweest en had 
nog steeds een kritische en rebelse houding. Voorheen 
werkte Oskam bij de Goudsche Courant als journalist 3e 
klasse in vaste dienst. Hij verzorgde hij de populaire 
dagelijkse rubriek ‘De Goudse Snippers’, deed de po-
litieverslaggeving en bedacht series als ‘De Winkel van 
Sinckel’ over de oudste winkels in de stad en ‘Gouda bij 
Kaarslicht’, een reeks van reportages over het nacht-
werk in de stad. In 1978 werd hij freelance-journalist. Hij 

1. J.H., de Groot, ‘Klaroen helpt Goudse burger uit de droom’ in Het 
Vrije Volk, 1 december 1979.
2. De Goudse Klaroen, nr. 1 
3. J.H., de Groot, ‘Klaroen helpt Goudse burger uit de droom’ in Het 
Vrije Volk, 1 december 1979.
4. Schriftelijke reactie Ton Oskam, oktober 2015.

De redactie van De Goudse 
Klaroen minus Peter van Eijke-
lenburg, v.l.n.r. redacteur Rijk 
Timmer, naamgever Jan Oskam, 
rubriekschrijver Hans Dorre-
boom en de fotografen Willem 
Spoeltman en Focko van Dantzig. 
Zittend v.l.n.r. Lex Schrijvers, José 
van Eijkelenburg, eindredacteur 
Ton Oskam en Dick Jonker. (foto 
gemaakt door Focko van Dantzig, 
afkomstig uit Het Vrije Volk) 
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Knuppel in het Goudse hoenderhok

Het eerste nummer maakte meteen duidelijk wat De 
Goudse Klaroen onder opiniëren verstond. In een uitge-
breid artikel betichtte zij de gemeente van nepotisme. 
Gemeenteambtenaren hadden bij de toewijzing van 
premiekoopwoningen een streepje voor. Deze wonin-
gen waren bedoeld om het particulier woningbezit te 
stimuleren en de vastgelopen (huur)woningmarkt weer 
op gang te brengen.8 De premiekoopwoningen waren 
populair. Voor een complex van 209 woningen in de 
Burgenwijk in Bloemendaal waren tweeduizend gega-
digden. Het was dan wel heel toevallig dat er zich onder 
de aspirant-kopers opvallend veel gemeenteambtenaren 
bevonden. Even opvallend was dat zij vaak ook nog eens 
een hoekhuis kregen toegewezen. Maar dat was niet al-
les. Er werden ook premiewoningen gereserveerd voor 
werknemers van de bedrijven die de woningen bouw-
den. Ook werd er met de woningen gespeculeerd. Som-
mige kopers verkochten hun gesubsidieerde woning met 
winst door. Dat was verboden en op overtreding stond 
een boete, maar enig spitwerk liet zien dat deze sanctie 
zelden werd opgelegd. De sporen leidden naar het Ge-
meentelijk Huisvestingsbureau, dat over de toewijzingen 
van de nieuwe woningen ging. Het bureau ontkende ie-
dere betrokkenheid. Hier was het laatste woord nog niet 
over gezegd.9 

bij hem aan. Twee van hen werkten bij Het Vrije Volk, een 
columnist werkte bij de afdeling voorlichting van Binnen-
landse zaken en een andere rubriekschrijver was voor-
malig voorlichter van de gemeente Gouda. Curieus was 
dat één van de journalisten voor de Goudsche Courant 
werkte en nu onder pseudoniem zijn stukjes aanleverde 
bij De Goudse Klaroen.5 Samen vormden zij de redactie 
van de nieuwe krant. De fotografen Focko van Dantzig en 
Willem Spoeltman verzorgden het illustratiemateriaal. 
Administratieve en logistieke ondersteuning kwam van 
José van Eijkelenburg en Jan Oskam, die ook de naam 
De Goudse Klaroen had verzonnen. Het deed hem den-
ken aan het wilde westen van de Verenigde Staten, waar 
kleine krantjes met namen als The Clarion het schaarse 
nieuws brachten. Er werd druk vergaderd, vage ideeën 
werden plannen en uiteindelijk lag er een duidelijk con-
cept voor het nieuw te verschijnen opinieblad. 

De Goudse Klaroen moest een tegengeluid bieden aan 
de gevestigde journalistieke orde in de stad. Deze werd 
gevormd en beheerst door de Goudsche Courant en de 
Rijn en Gouwe. Zij waren vooral goed in het klakkeloos 
napraten van wat de Goudse bestuurders zeiden. ‘Als de 
gemeente zegt: we zijn bezig, dan schrijft de Goudsche 
Courant: de gemeente is bezig.’ aldus Ton Oskam. Veel 
te weinig gingen haar journalisten op onderzoek uit. 
Een voorbeeld van dergelijke volgzame journalistiek was 
volgens Oskam het Gat van Bloemendaal. Oskam vond 
het onbegrijpelijk dat in een gemeente met het grootste 
exploitatietekort van Nederland – veroorzaakt door de 
nieuwbouw in de wijk Bloemendaal – journalisten zich 
zo kritiekloos opstelden. Zelden werd er gepraat met 
bestuurders. Zelden werden er moeilijke vragen gesteld. 
‘Men neemt het allemaal voor zoete koek aan,’ aldus Os-
kam.6

En juist daarom had de stad recht op een fris, helder 
en onafhankelijk opinieblad, waarin de stadgenoot werd 
verteld hoe de Goudse zaken in elkaar staken. Met méér 
informatie, met méér feiten, met méér achtergronden 
en méér meningen en niet gebonden aan een politieke 
stroming, godsdienst of commercie, zo luidde de uitleg 
in het eerste nummer van De Goudse Klaroen.7 

De toenmalige Unichema was regelmatig onderwerp van kritiek van-
wege de stank die het bedrijf over de stad verspreidde (foto Cornelis de 
Keizer, Empire Imaging)
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5. Schriftelijke reactie Ton Oskam, oktober 2015.
6. De Groot (1979) 
7. De Goudse Klaroen, jg. 1, nr. 1. 1 maart 1979.
8. De koper ontving een premie waardoor de aankoop aantrekkelijk 
werd. De premies waren inkomensafhankelijk. 
9. T. Oskam, Premiekoopwoningen: ambtenaren eerste keus, in De 
Goudse Klaroen, jg.1, nr. 1, 1 maart 1979.
10. ‘Gouda wees niet te schijterig’, in De Goudse Klaroen, jg.1, nr. 1, 
1 maart 1979.
11. Interview Peter van Eijkelenburg, september 2015; Schriftelijke 
reactie Ton Oskam, oktober 2015.
12. Gesprek met Loet van Vreumingen. 
13. “na jarenlang wanbeleid: riskante houdgreep van wethouder 
Houdijk, De Goudse Klaroen, 1979, jg. 1, nr. 4.

vastgesteld op duizend. Dat was een respectabele op-
lage voor een onafhankelijke krant in een middelgrote 
stad. De prijs per exemplaar was aanvankelijk 75 cent, 
maar werd al snel verhoogd naar een gulden. Ook kon-
den abonnementen worden afgesloten. Advertenties 
kende de krant niet. Vanwege het onafhankelijke karak-
ter zag de redactie hiervan af. ‘We wilden niet in de ver-
leiding komen om minder kritisch over een adverteerder 
of financieel sponsor te schrijven’, aldus Oskam. Giften 
werden wel geaccepteerd. Dit alles was voldoende om 
de krant te kunnen financieren. Dat betekende wel dat 
de productiekosten laag moesten worden gehouden. De 
redactie, ondersteund door een groepje vrijwilligers uit 
de kring van de voormalige Kritiese Siroopwafel, deed 
vrijwel alles zelf: schrijven, opmaak, administratie en 
distributie. Onkosten werden door de redactieleden zelf 
betaald. Een welwillende drukker in Reeuwijk drukte de 
krant voor een schappelijke prijs.11 

Het blad was te koop bij de gerenommeerde boekhan-
dels en vrijwel alle tabakszaken in de stad. Ook enkele 
wijkcentra en buurthuizen verkochten de krant. Daar-
naast deed men ook aan straatverkoop. Bij elke nieuwe 
editie stonden verkopers, onder wie Ton Oskam, bij de 
ingang van het station. Dat was geen vervelend werk, 
want je kon gelijk een praatje maken met de lezers. Op 
weg naar hun werk smulden die forenzen van het laatste 
nieuws. 

In de tabakswinkel van Van Vreumingen, waar het blad 
werd verkocht, wekte elk nieuw nummer verbazing en 
hilariteit onder de klanten. Dat was soms aanleiding voor 
hevige discussies, aldus Loet van Vreumingen.12 

Verreweg het belangrijkste onderwerp van gesprek 
was het gemeentelijk beleid. De gemeente was de be-
langrijkste prooi. Dat was niet verwonderlijk, want altijd 
was er wel wat vreemds te vinden: een mistige zakelijke 
transactie of een vaag ambtelijke besluit. Zo dreigden 
de eerste zwarte scholen te ontstaan omdat een aantal 
Goudse lagere scholen, onder welke de Kohnstamm-
school en de Burgvlietschool de deuren gesloten hielden 
voor buitenlandse kinderen. Wethouder Houdijk besloot 
daarop een systeem van centrale aanmelding in te stel-
len.13 De ruimtelijke ordening en volkshuisvesting waren 

Dit hoofdartikel had de toon gezet. Het was het eerste 
schandaal dat aan het licht werd gebracht. De toon van 
het artikel was scherp en licht ironisch. Humor was een 
uitstekende stijlfiguur om een twijfelachtig of zwak be-
stuursgedrag aan de kaak te stellen. Een fraai voorbeeld 
hiervan is een artikel over volksergernis nummer één: 
hondenpoep. Gewezen werd op steden waar bewoners 
verplicht waren de uitwerpselen van hun trouwe viervoe-
ters met behulp van een schepje op te ruimen. In Eind-
hoven slingerde de milieupolitie resoluut eigenaren op 
de bon die hun honden niet in de goot lieten poepen. In 
Gouda, werd nog niet eens gedacht over een oplossing. 
‘De onzalige combinatie van anarchie en gemakzucht 
slaat hier toe in een walm van hondenstront’, aldus De 
Goudse Klaroen. Speelvelden lagen vol drollen en de Klei-
weg was veranderd in een ‘bruine glijbaan’ waar moeders 
met kinderwagens alleen nog konden manoeuvreren met 
behulp van radar. En wat deed de gemeente? Helemaal 
niets. Zij was volgens de Klaroen ‘te schijterig om op te 
treden.’ Zelf wist de redactie wel een oplossing. Winke-
liers konden plastic overschoenen uitdelen aan het win-
kelend publiek, die bij het verlaten van de stad in een 
speciale prullenbak konden worden gedeponeerd.10 Of 
de gemeente dit artikel ook zo leuk vond, was de vraag. 

Een populaire krant

De eerste oplage van De Goudse Klaroen bedroeg 1.500 
exemplaren. Het was een proef. Later werd de oplage 
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een geliefd onderwerp waar altijd wel wat mee aan de 
hand was. Met de ontwikkeling van de Oostpolder tot 
bedrijventerrein, offerde de gemeente opnieuw een na-
tuurgebied aan bebouwing op. Er was aandacht voor de 
verdichting van Bloemendaal en de bezuinigingen op de 
bouw van de wijk Goverwelle wat weer aanleiding was 
tot een verhoging van het aantal woningen op de toch 
al geringe oppervlakte. Op de achterpagina, die was in-
geruimd voor korte berichtjes, stonden opvallend veel 
meldingen van verleende bouwvergunningen aan on-
dernemers in de binnenstad. Veel van die verbouwingen 
gingen ten koste van het schaarse groen of het histori-
sche aangezicht.

Ook het bedrijfsleven kwam aan de beurt. Zo was er 
sprake van speculatie met flats in Oosterwei door het 
Mijnwerkers Pensioenfonds dat de flats in beheer had. 
Deze werden als in een monopoly-spel doorverkocht aan 
anderen, wat uiteindelijk nadelig voor de bewoners zou 
kunnen uitpakken. Er werd stilgestaan bij de vette pa-
raffinewalm die de Unichema al sinds jaren over de stad 
verspreidde en men vroeg zich argwanend af wat er zich 
achter de fabrieksmuren afspeelde. Dezelfde vraag werd 
gesteld aan het galvanisch bedrijf Emmelot in de IJssel-
laan dat midden in een woonomgeving werkte met zwaar 
giftige stoffen. Het personeelsbeleid van de Compaxo 
met betrekking tot de buitenlandse arbeidskrachten 
werd tegen het licht gehouden. 

Bijzondere aandacht kreeg het Goudse architecten-
bureau Atho. De Kritiese Siroopwafel had het bureau al 
dwarsgezeten, vanwege de sloop van enkele monumen-
tale villa’s aan het Regentesseplantsoen. Nu werd het 
bureau in verband gebracht met dubieuze grondaanko-
pen in Oosterwei II en in de Achterwillens. Eigenlijk wilde 
de gemeente de grond aanwerven voor stadsuitbreiding 
en recreatie. Die aankoop moest eerst door de provin-
cie worden goedgekeurd. Ondertussen kocht Atho het 
ene na het andere perceel voor de neus van de gemeente 
weg. Volgens De Goudse Klaroen was er gelekt vanuit het 
ambtelijk apparaat. Atho zou volledig op de hoogte zijn 
van de gemeentelijke plannen en had geen ander doel 
dan speculatie. Het verkocht de grond weer terug aan 
de gemeente voor een prijs die bijna vier maal hoger 

14. ‘Ambtenaren vliegen mee met atho’ in De Goudse Klaroen, jg. 1, 
nr. 7, 25 mei 1979.
15. Interview Peter van Eijkelenburg, september 2015.
16. De Partij van de Teleurstelling, in De Goudse Klaroen, jg. 1, 7, 
25 mei 1979.
17. De brug over de Nieuwe Gouwe is de latere Steve Bikobrug.
18. Regeringscommissaris moet Gouda besturen, in De Goudse Kla-
roen, 1979, jg. 1, nr. 4.

Het verzoek aan de regering om een regeringscommissaris aan te stellen
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buitenparlementair verzet tegen het gemeentelijk be-
leid. Tijdens één van de eerste redactievergaderingen 
in maart 1979 werd de Groep Verontruste Gouwenaars 
(gvg) opgericht. De groep bestond uit tien Gouwenaars, 
waaronder enkele redactieleden. ‘Hiertoe werd besloten 
omdat we wisten dat onze ernstige kritiek op het daad-
loze gemeentebestuur en de futloze politici niet opge-
pakt werd’, aldus Ton Oskam. Waar De Goudse Klaroen 
alleen tamtam maakte, wilde de gvg ook daadwerkelijk 
iets aan de Goudse problematiek doen. Met name de 
zwakke financiële positie van de stad, die na een aantal 
blunders, waaronder het financiële debacle van Bloe-
mendaal en de veel te duur uitgevallen brug over de 
Nieuwe Gouwe, alleen verergerd was, baarde haar zor-
gen.17 Een ander knelpunt was het slechte contact tus-
sen de gemeente en de Goudse burgerij. Burgers die 
zich met vragen of klachten tot de gemeente wenden, 
moesten vaak lang wachten op antwoord en soms hoor-
den zij helemaal niets meer. Daarentegen werden de 
wensen van ondernemers vaak opvallend snel vervuld. 
Als voorbeeld noemde de redactie het Raamgebied, dat 
al tien jaar op een bestemmingsplan wachtte. Bewoners 
van Kort Haarlem hadden uiteindelijk Gedeputeerde Sta-
ten aangeschreven met het verzoek de gemeente aan te 
sporen tot het maken van een bestemmingsplan om de 
vestiging van een broodfabriek te voorkomen. Van de 
gemeenteraad viel in dit opzicht niet veel te verwachten. 
De gvg dacht er het volgende over:

 ‘De gemeente is er niet voor zichzelf. Wij, de burgers 
zijn de gemeente! En als wij vinden dat degenen die wij 
aangesteld hebben om mede onze belangen te beharti-
gen in vele opzichten falen dan moeten wij daar iets aan 
doen, De groep achtte de gemeenteraad niet in staat 
iets te doen tegen het falen van het gemeentebeleid, 
aldus de gvg. Al jarenlang is de houding van de raad 
weinig kritisch.’18 

De gvg gooide het nu over een heel andere boeg. In een 
brief aan de minister van Binnenlandse Zaken, Hans Wie-
gel, vroeg zij de bewindsman om de stad onder toezicht 
te stellen van een regeringscommissaris. Deze moest 
orde op zaken komen stellen. Een dergelijke onortho-

was dan het oorspronkelijke aankoopbedrag. Eind mei 
1979 maakte De Goudse Klaroen ook nog eens bekend dat 
Goudse gemeenteambtenaren, onder wie de voormalige 
chef Afdeling Grondzaken, zich door Atho hadden laten 
fêteren op een rondvlucht boven Gouda in een sport-
vliegtuig.14 

Er was dus steeds genoeg te melden. Wie de bron-
nen waren, liet de redactie in het midden. Een goede 
journalist houdt zijn bronnen geheim. Volgens Peter van 
Eijkelenburg was het gewoon journalistiek vakwerk. ‘Als 
ik bezig was met een onderwerp voor de Klaroen en ge-
meente Gouda speelde daar een rol in, belde ik gewoon 
op. Naar de betreffende afdeling, naar de afdeling pers-
voorlichting, en naar gemeenteraadsleden. Ik deed mijn 
normale professionele journalistieke plicht, dus. Feiten 
checken, hoor en wederhoor.’15 Maar dat er vanuit het 
ambtelijk apparaat informatie werd doorgespeeld aan De 
Goudse Klaroen moge duidelijk zijn.   
   

Politieke partijen niet gespaard

Ook over de Goudse gemeentepolitiek had De Goudse 
Klaroen een duidelijk oordeel. Als deel van het stads-
bestuur was het hun democratische plicht om de ge-
meentelijke beleidsplannen kritisch te beschouwen. 
Daar schortte het nog wel eens aan. In een tijd waarin 
er nog geen sprake was van dualisme en raadsleden 
dicht bij hun wethouders stonden, ontbrak het vaak aan 
kritiek. De partijen blonken uit in matheid en gelaten-
heid. In mei 1979 gaf de Klaroen een beschrijving van de 
fracties. ‘Alleen zo’n cda bijvoorbeeld, dat is vleesch 
noch visch, de vvd prikt maar steekt niet door en ppr/
psp/D’66 wachten blijkbaar eerst op het zomerreces om 
nieuwe krachten op te doen.’ De PvdA was de ‘Partij van 
de  Teleurstelling’.16 

Groep Verontruste Gouwenaars

Dat er in de redactie helemaal geen sprake was van be-
langenverstrengeling is niet helemaal waar. Er waren 
soms innige contacten met bewonersgroepen en De 
Goudse Klaroen speelde dan ook een cruciale rol in het 
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teruggefloten toen zij bij ‘onze roep om een sterke man’ 
een vergelijking maakte tussen de gvg en de fascistische 
groepering rond Mussolini in de jaren dertig.23

Het verzoek van de gvg viel of stond met de instem-
ming van Gedeputeerde Staten. Hier kreeg het voorstel 
geen meerderheid. Die uitkomst was geen verrassing. 
Uiteindelijk liep het met een sisser af, maar dat nam niet 
weg dat deze stunt het gemeentebestuur flink had wak-
ker geschud.24 

Een nieuwe politieke partij

In november 1979 lanceerde professor in de rechtsge-
leerdheid en Gouwenaar Henc van Maarseveen het plan 
om een politieke partij voor de binnenstad op te richten. 
Het moest een actiepartij worden die de Goudse mat-
heid doorbrak. Van Maarsenveen roerde zich al langer. 
Als voorzitter van Kunstcentrum Burgvliet had hij zich al 
meerdere malen bemoeid met de inrichting van de bin-
nenstad. Nu wilde hij ook politiek actief worden, maar 
hij voelde zich bij geen van de gevestigde (landelijke) 
partijen thuis. 

In veel andere gemeenten behoorden de lokale par-
tijen al tot het politieke meubilair. In Gouda was dat nog 
niet het geval. Vrijwel alle fracties in de Goudse gemeen-
teraad reageerden afwijzend op Van Maarsenveens idee. 
Een binnenstadspartij was in de ogen van D’66 niet meer 
dan een veredelde actiegroep en zo’n belangengroep 

doxe maatregel was ooit eenmaal eerder getroffen in het 
Groningse Finsterwolde dat in 1951 een gezagvoerder 
opgelegd kreeg, omdat het communistische gemeente-
bestuur zijn bestuurlijke taak zou hebben verwaarloosd. 
Dit bestuur gaf een geheel eigen invulling aan zaken, 
waardoor de relatie met een groot deel van de bevolking 
was verstoord en de gemeente onbestuurbaar dreigde te 
worden. Er heerste volgens de regering zelfs ‘een staat 
van volslagen rechteloosheid’.19

De regeringscommissaris voor Gouda moest een on-
partijdig persoon zijn, bij voorkeur een oud-burgemees-
ter of een lid van Gedeputeerde Staten. Het was zijn taak 
om de knelpunten van een disfunctionerend gemeente-
bestuur boven water te halen. Hij moest onderzoek doen 
naar de bedenkelijke relaties tussen het gemeentelijk 
apparaat en bedrijven, naar het contact tussen het ge-
meentebestuur en de burgerij en naar het de achtergron-
den van het Gat van Bloemendaal. Ten slotte moest deze 
functionaris zich buigen over de reorganisatie van het 
ambtelijk en bestuurlijk apparaat. Een onderzoek naar 
het functioneren van dit apparaat was inmiddels door 
de gemeente zelf ingezet, maar dit dreigde volgens gvg 
stuk te lopen op het gebrek aan draagvlak bij de Goudse 
ambtenaren. De brief werd persoonlijk door secretaris/
penningmeester van De Goudse Klaroen, Lex Schrijvers, 
op het departement afgegeven.20

Het verzoek van de gvg deed veel stof opwaaien. Het 
was landelijk nieuws. Dit bracht het gemeentebestuur in 
verlegenheid. Burgemeester Van Hofwegen belegde on-
middellijk een persconferentie. Hij vertelde de aanwe-
zige journalisten dat er niets aan de hand was. Hij deed 
het verzoek om een regeringscommissaris af als belache-
lijk.21 Wethouder Harms vertelde aan het nrc Handels-
blad dat er bij de bouw van Bloemendaal geen geld was 
verdwenen. In de gemeenteraad bleef het volgens De 
Goudse Klaroen opvallend stil. Alleen de PvdA reageerde 
bij monde van fractievoorzitter W. Hommels. Hij weer-
legde het overgrote deel de aantijgingen van de gvg. 
Wel gaf hij toe dat drie collegeleden op kosten van een 
projectontwikkelaar reizen hadden gemaakt naar Frank-
rijk en Duitsland en dat de Steve Bikobrug veel te veel 
had gekost.22 Een PvdA-raadslid werd door haar fractie 

19. S. Keesman, The communist menace in Finsterwolde: conspiring 
against local authorities? A case study on the battle against commu-
nism, 1945-1951, SSOR, :http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-
ssoar-387724
20. Schriftelijke reactie Ton Oskam, oktober 2015.
21. Het Vrije Volk, 14 maart 1979. 
22. PSSSS….., in De Goudse Klaroen, 1979, jg. 1, nr. 6. 
23. Schriftelijke reactie Ton Oskam, oktober 2015.
24. R. van der Wal, Sterke overheid en mondige burger, in P. Abels 
e.a., Duizend jaar Gouda. Een stadsgeschiedenis, Hilversum, Verloren, 
2005, p. 582. 
25. Fractieleiders in Goudse raad: alstjeblieft geen nieuwe partij! in 
De Goudse Klaroen, 1979, jg. 1, nr. 21.
26. Suggesties voor een binnenstadspartij, in De Goudse Klaroen, 
1979, jg. 22, nr. 1.
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de Unichema en afsluiting van de binnenstad voor gemo-
toriseerd verkeer.26

De column van Gerrit Westers

Van een heel ander gehalte, maar minstens even op-
zienbarend, was de nieuwe rubriek die in augustus aan 
De Goudse Klaroen werd toegevoegd. Het was de sport-
column van Gerrit Westers. Deze Westers was niemand 
dan de later beroemd geworden sportjournalist Johan 
Derksen. Hij woonde destijds bij Ton Oskam in de straat. 
Peter van Eijkelenburg weet nog hoe hij bij de redactie 
binnenkwam. ‘We hadden hem uitgebreid verteld over 

hoorde niet in een gemeenteraad thuis. Het cda meende 
dat raadsleden veel meer invloed hadden als zij deel uit-
maakten van een grote landelijke partij. De vvd vond het 
ontstaan van nieuwe politieke partijen totaal onnodig.25 

De Goudse Klaroen stond niet afwijzend tegen de komst 
van een lokale partij. Zij achtte de tijd rijp, maar wilde 
zich er niet bij aansluiten. Ze had wel belangrijke tips 
voor de nieuwe partij. Die bestonden uit een absoluut 
verbod om huizen te slopen en aan hun woonbestem-
ming te onttrekken; vordering van leegstaande woone-
tages boven de winkels in de stad; stimuleringsmaatre-
gelen voor milieuvriendelijke bedrijven; uitgraven van de 
Nieuwehaven en de Raam, aanpakken van de stank van 

Spotprent van het college van B&W aan de vooravond van de gemeenteraadsverkiezingen van 1982, tekenaar onbekend, De Goudse Klaroen 2 mei 1982. 
Vlnr: wethouder Potharst, Henc van Maarsenveen, wethouder Harms en wethouder Van der Wel.
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De financiële moeilijkheden waarmee de bouw van Bloemendaal gepaard ging waren aanleiding voor stukken in De Goudse Klaroen (sahm)

van De Goudse Klaroen aangemeld. Ook de eigenaar van 
de genoemde sportzaak zou willen meewerken. Een ie-
der die drie nieuwe abonnees aanbracht kreeg van hem 
een nieuw trainingspak. 29

Westers bleef tot het einde toe zijn sportcolumn ver-
zorgen, met af en toe een afzwaaier naar de popmuziek, 
het Goudse uitgaansleven, de vvd en de Goudsche Cou-
rant. Alle Goudse voetbalclubs kwamen wel een keer aan 
bod, maar hij richtte zijn gifpijlen vooral op zijn oude 
club Olympia. In het laatste nummer van De Goudse Kla-
roen onthulde hij zijn ware identiteit, Johan Derksen van 
het sportblad Voetbal International.

Begin van het einde

Op 22 februari 1980 verscheen het 25e nummer van De 
Goudse Klaroen. Het was tevens het laatste nummer. Fi-
nanciën waren niet de reden. Weliswaar was de verkoop 
in de laatste maanden van 1979 teruggelopen tot iets 
meer dan 500 exemplaren, maar de krant speelde nog 
steeds quitte.30 Veel meer was er sprake van een boy-
cot. Het college van burgemeester en wethouders en de 
meeste raadsleden waren niet al te happig om vragen 
te stellen of discussies op gang te brengen naar aanlei-

activiteiten: ons offensief tegen de gemeente. Wij voel-
den ons erg revolutionair. Onder een gordijn van siga-
renrook hoorde Derksen onze heldendaden aandachtig 
aan. Na enige tijd vroeg hij: Ik ben hier toch niet bij een 
rechts clubje gekomen?’27

In zijn eerste column trok Derksen op de voor hem 
zo bekende wijze onmiddellijk alle registers open. De 
Goudse voetballerij kreeg er ongekend van langs. Vooral 
zijn oude club Olympia, waar hij in het voorjaar van 1979 
als jeugdtrainer in onmin was vertrokken, moest het ont-
gelden. Volgens Derksen/ Westers had de voorzitter fas-
cistoïde neigingen, kwam de secretaris over als een weke 
pedofiel en was een ander bestuurslid een leeghoofd en 
een hol vat. 

Daarna kreeg de sportafdeling van de Goudsche Cou-
rant een veeg uit de pan. De sportjournalist snapte ‘er 
bitter weinig van’. Hij maakte sluikreclame voor een 
Goudse sportzaak, door de eigenaar steeds weer promi-
nent in beeld te brengen. De chef-sport werd alleen door 
zijn ondergeschikte geaccepteerd, omdat hij blindelings 
zijn handtekening onder declaraties zette.28 

In het volgende nummer beschreef Derksen hoe zijn 
eerste column een ‘waanzinnig succes’ was geworden. 
Het hele bestuur van Olympia had zich spontaan als lid 
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eens tien nummers, die nu niet meer om de twee we-
ken, maar maandelijks verschenen. De reden om weer te 
gaan publiceren was eenvoudig. ‘We hadden gezien dat 
wat we drie jaar geleden aan misstanden ‘voorspelden’ 
bittere realiteit ging worden, zoals de ontstaansgeschie-
denis van Gouda Oost, waar de gemeentelijke nieuw-
plannen veel te ambitieus waren en financieel gezien vol 
risico’s zaten. Bovendien bleken we nog veel ‘fans’ te 
hebben die ons in die jaren vroegen wanneer De Goudse 
Klaroen weer gemaakt ging worden.’33 Zoals mocht wor-
den verwacht stortte de redactie zich weer vol overgave 
op de gemeentelijke schandalen. Het ging weer over on-
derhandse aanbestedingen van bijvoorbeeld het gebouw 
Arti Legi, over de toekomst van de Prins Willem Alexan-
derkazerne, de ontwikkeling van bedrijventerrein Oost-
polder, de nog altijd vertraagde ontwikkeling van het 
Raamgebied, de buurtacties tegen de ammoniak-opslag 
van de Unichema en het ‘lulligste kruispunt van Gouda, 
het kruispunt bij de toen nog veel te krappe Graaf Flo-
risbrug, waar zich rond het spitsuur lange files vormden.

De herrijzenis viel ook samen met de presentatie van 
de eerste lokale politieke partij, De Andere Partij (dap) 
van Henc van Maarsenveen. Was dat toeval? In Een deel 
van het partijbestuur bestond uit medewerkers van De 
Goudse Klaroen: Jan Oskam en Dick Jonker. De partij had 
vijf actiepunten: stimulering van kleinschalige ambtelijke 
werkgelegenheid; volkstuinen in Gouda Oost; binnen-
stad moest een cultureel tref- en doecentrum worden; 
de markt werd huiskamer van de stad en er moest een 
plaatselijke ombudsman worden aangesteld.34 Eigenlijk 
vond Van Maarsenveen niet dat de dap een politieke 
partij was. Hij zag de organisatie eerder als een belan-
gengroep. 

De opleving duurde nog geen jaar. In januari 1983 viel 
definitief het doek over dit unieke journalistieke pro-
ject. De Goudse Klaroen was niet meer. De verkoop van 
de laatste nummers had nimmer het peil van 1980 weten 
te bereiken. Giften bleven uit. Ook nu weer was er te-
genwerking vanuit de gevestigde media. ‘Ze begonnen 
korzelig over ons te doen, van: zo, daar heb je ze weer’, 
aldus Ton Oskam.35 Kortom, de creativiteit droogde op 
en de journalistieke rek was eruit. 

ding van de onthullingen in De Goudse Klaroen. Ook de 
lokale pers had steeds gezwegen over het nieuws van de 
Goudse Klaroen. Alleen de Goudsche Courant nam af en 
toe een artikel over. Het was in die tijd überhaupt niet 
gebruikelijk om veel aandacht te besteden aan een ‘con-
currerend blad’. Dat gold zeker voor De Goudse Klaroen 
gezien de verwijten die zij de regionale en lokale pers 
maakte. De Goudsche Courant en andere media schreven 
wel over de Klaroen zelf, over de wijze van journalistiek 
bedrijven, de amateuristische opmaak van het blad en 
de gele kleur van het papier.

Ton Oskam vertelde in Het Vrije Volk, dat hij wist dat bij 
het verschijnen van het eerste nummer van de Klaroen 
de uitgever van de Goudse Courant, de medewerkers op 
straffe van ontslag had verboden aan de Klaroen mee te 
werken.31 Een krant schreef over het verscheiden van De 
Goudse Klaroen: ‘De Klaroen werd bij de uitgave van de 
eerste 25 nummers geconfronteerd met een vrijwel niet 
te slechten muur van afweer. Een hovaardig negeren van 
wat beroepsjournalisten aan feiten en gegevens in soms 
bepaald niet kinderachtige affaires aan het licht wisten 
te brengen. …’32

Wederopstanding

Na een pauze van meer dan twee jaar verscheen er op 1 
april 1982 een Goudse Klaroen. Het was de eerste van nog 

27. Interview Peter van Eijkelenburg, september 2015.
28. De column van Gerrit Westers, in De Goudse Klaroen, jg. 1, 21 
augustus 1979. 
29. De column van Gerrit Westers, in De Goudse Klaroen, jg. 1, 31 
augustus 1979.
30. ‘Het einde van het begin’, in De Goudse Klaroen, jg. 1, 22 febru-
ari 1980. 
31. Klaroen helpt Goudse burger uit de droom, in Het Vrije Volk, 1 
december 1979.
32. Schriftelijke reactie Ton Oskam, oktober 2015.
33. Schriftelijke reactie Ton Oskam, oktober 2015.
34. R. van der Wal, Sterke overheid en mondige burger, in P. Abels 
e.a., Duizend jaar Gouda. Een stadsgeschiedenis, Hilversum, Verloren, 
2005, p. 583.
35. Schriftelijke reactie Ton Oskam, oktober 2015.
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Ten slotte

De Goudse Klaroen was een uniek journalistiek pro-
ject, opgezet door een groepje enthousiaste en gedre-
ven Gouwenaars met hart voor de stad. Zij zagen hoe 
Gouda zich stortte in ambitieuze en kostbare projecten. 
Transparantie in het gemeentelijke beleid en in de lo-
kale politiek was niet altijd vanzelfsprekend. De lokale 
en regionale pers oefenden hun ‘controlerende’ taak 
niet altijd met evenveel durf uit. Het was een tijdsbeeld. 
Het gebeurde niet alleen in Gouda, maar ook in zoveel 
andere steden. Dit was ook de tijd van de opkomst van 
de lokale politieke partijen, die tegengas boden aan het 
gevestigde politieke bestel. De Goudse Klaroen laat zich 
eenvoudig in dit tijdsbeeld voegen. Gedeeltelijk voort-
komend uit het activisme van de Kritiese Siroopwafel 
stelde zij het gemeentelijk beleid en het gedrag de grote 
Goudse bedrijven, die de belangen van de gewone bur-
ger voorbij dreigden te gaan, aan de kaak. Waar de Kri-
tiese Siroopwafel de straat opging, hanteerde De Goudse 
Klaroen een scherpe pen. De kritiek was pittig, de toon 
soms cynisch. Het venijn zat vooral in de columns, die de 
schrijver alle vrijheid gaven om zijn zinnenroerselen met 
het lezerspubliek te delen. Menig Gouds bestuurder zal 
een nieuw nummer van de krant met enige zorg hebben 
opengevouwen. De actie van de GVG, waar De Goudse 
Klaroen volop bij betrokken was, viel slecht in gemeen-
telijke kring. Het werd landelijk nieuws en Gouda kwam 
in een slecht daglicht te staan. Oud wethouder Harms 
vond deze actie wel erg ver gaan. Het deed de stad geen 
goed.36

Maar was dat niet het doel van De Goudse Klaroen? De 
boel opschudden en scherp houden. 

Terugkijkend naar zijn Klaroen-verleden zegt Peter 
van Eijkelenburg: ‘Het was niet een tijd waarin we de 
ene brisante onthulling na de andere publiceerden waar 
de gemeente last van had. Het blad was veel meer van 
de brutale plaagstootjes, van de opiniestukken, van de 
prikkelende columns en van de al of niet flauwe grappen. 
Of zoals Ton Oskam aangeeft: ‘We hebben wat meer ‘le-
ven’ in de (binnen)stad gebracht en de betrokkenheid 
van de burgers (en de politiek) uitgedaagd.37 

Het laatste nummer van De Goudse Klaroen

Met dank aan Peter van Eijkelenburg en Ton Oskam.

36. Schriftelijke reactie van R. Harms, januari 2015. 
37. Interview Peter van Eijkelenburg, september 2015; Schriftelijke 
reactie Ton Oskam, oktober 2015.


