
126

Ti
di

ng
e 

20
15

Vijftig jaar geleden was de Goudse Kleiweg 
het toneel van een happening, een feno-
meen dat tot dan toe voorbehouden leek tot 
de hoofdstad. Happenings waren het han-
delsmerk van de Amsterdamse Provobewe-
ging. Het waren spontane en ludieke bijeen-
komsten, waarbij de provo’s zich afzetten 
tegen het ‘klootjesvolk’ en tegen de benau-
wende regenteske en verzuilde samenle-
ving. De uitstraling van provo was groot. In 
verscheidene andere steden organiseerden 
jongeren hun eigen happenings. Zo ook in 
Gouda, waar op 3 april 1965 een soortgelijke 
bijeenkomst plaatsvond. Net als in Amster-
dam maakte de Goudse Hermandad er ab-
rupt een eind aan. 
De happening staat haaks op het beeld van 
het toenmalige Gouda: een slaperige pro-
vinciestad. Alleen daarom is het al interes-
sant om deze gebeurtenis eens tegen het 
licht te houden. De vraag is wat een klein 
groepje Goudse jongeren dreef om juist hier 
hun happening te organiseren? 

De Goudse happening van 1965
krak’s crash high lipstick village happening in the fresh air

Ronald van der Wal

Verkeer op de Kleiweg met op de achtergrond de Kleiwegkerk, ca. 1963 
(foto samh)
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Niets te doen

In september 1956 ging de film ‘Rock around the clock’ 
in première. De film was razend populair. De rock ’n roll 
die de hoofdrol speelde was energiek en dansbaar en 
bracht de jeugdige massa in vervoering. Tijdens de ver-
toning van de film in de Verenigde Staten en Engeland 
gingen alle remmen los. Het jonge publiek danste op de 
bioscoopstoelen en rondom de bioscopen kwam het tot 
ongeregeldheden. Nederlandse burgemeesters waren 
dan ook beducht voor rellen. In Apeldoorn en Leeuwar-
den werd de filmvertoning verboden. Uit protest bele-
gerde de Apeldoornse jeugd de burgemeesterswoning. 
In Leeuwarden kwam het tot straatrellen. 

De Goudse burgemeester James wilde het zover niet 
laten komen. In overleg met de commissaris van poli-
tie en de eigenaar van bioscoop De Reünie aan de Oost-
haven werd afgesproken dat de film gewoon werd ver-
toond, maar dat bij het nummer Rock around the Clock 
de operator het geluid zou uitdraaien. Dat gebeurde 
ook. Het publiek reageerde gelaten. Van opstandigheid 
was geen moment sprake. De Goudsche Courant maakte 
geen gewag van enige opwinding dan ook.1 En misschien 
was dat ook wel typisch voor de stad. 

Gouda ademde in de jaren vijftig de sfeer uit van 
een slaperige provinciestad. De vrije tijdsbesteding 
van de jeugd werd grotendeels georganiseerd door de 
zuilen door de protestants-christelijke, katholieke en 
socialis tische jongerenverenigingen. Voor de jongeren 
tot zestien jaar was er het jeugdhuis De Mussen in de 
Vogelenzang. De katholieke jeugd werd opgevangen in 
Jongensstad, in de Jan Luikenstraat, waar Pater Besseling 
activiteiten organiseerde. Niet voor niets sprak men van 
het georganiseerde jeugdwerk. 

Af en toe waren er schoolfeesten. Niet elke zuil deed 
daar aan mee. Jaarlijks was er bijvoorbeeld een sportdag 
waaraan alle middelbare scholen deelnamen. Als belo-

ning voor alle fysieke inspanningen sloot het Antonius 
College de sportdag steevast af met een groot school-
feest. Op het Christelijk Lyceum deed men daar niet aan. 
Daar werd zelden of nooit gefeest.2

Het georganiseerde jeugdwerk richtte zich vooral op 
de jongere leeftijdsgroepen. De jeugd van boven de zes-
tien had andere interesses. Veel jongeren gingen naar 
dansles. Stijldansen hoorde niet alleen bij de opvoeding, 
maar was bovenal de ideale manier om iemand van de 
andere sekse te ontmoeten. Dus leerden veel Goudse 
jongeren de quick step, de wals, de rumba en de cha, 
cha, cha op de vloeren van de dansscholen van onder 
meer Van den Heuvel en Van der Horst. Openbare dans-
avonden in Kunstmin of Concordia waren altijd druk-
bezocht. De gemeentelijke verordening schreef echter 
wel voor dat er alleen onder toezicht van een dansleraar 
mocht worden gedanst. Deze moest de jeugd in het ga-
reel houden en losbandigheid voorkomen.

Veel jongeren probeerden zich steeds weer aan de be-
geleiding van volwassenen te onttrekken. Op zaterdag-
avond trokken grote groepen Goudse jongens en meisjes 
over de trottoirs van de Kleiweg en de Markt. Stijfselen 
noemden zij dat, het Goudse synoniem voor flaneren. 
Groepjes opgeschoten jeugd hingen rond op de Markt. 
Met name IJssalon Italia was een favoriete hangplek. 

Het cafébezoek door jongeren was beperkt. De mees-
te Goudse kroegen in de binnenstad waren echte buurt-
cafés en weinig populair bij de jeugd. Een van de weinige 
cafés waar jongeren elkaar troffen was de uitspanning 
van Duinstee aan de Markt, beter bekend als ‘Het Vat 
van Duizend Kan’.3 Daar kwam de oudere jeugd regel-
matig een biertje drinken. Het was een lange pijpenla, 
met achterin de bar. Toch was het niet een plek waar je 
als jeugd de hele avond bleef zitten. Bier was duur en de 
eigenaar was niet altijd in zijn beste humeur. 

De grote gemeenschappelijke deler was de popmu-
ziek. Niet alleen rock ’n roll was populair, maar ook de 
jazz kon in Gouda rekenen op een fanatieke schare fans. 
Men luisterde naar radio Luxemburg en kwam samen in 
de Goudse platenwinkels. 1. Goudsche Courant, 20 oktober 1956.

2. Interview Wil Arts
3. Nu is de winkel van Albert Hein hier gevestigd.
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kelden in toenemende mate een onafhankelijke jeugd-
cultuur. De Amsterdamse Provobeweging is wellicht de 
belangrijkste exponent van deze ontwikkeling. Wekelijks 
trokken de provo’s onder leiding van Roel van Duin, Rob 
Stolk en anti-rookmagiër Robert Jasper Grootveld de 
aandacht met hun happenings. Vrijwel wekelijks kwam 
het ook tot gewelddadige confrontaties met het gezag. 
Steeds weer liet de Amsterdamse burgemeester de hap-
penings door zijn gemeentepolitie met harde hand ont-
binden. Hij beschouwde deze spontane bijeenkomsten, 
waarvoor geen vergunning was verstrekt, als verstorin-
gen van de openbare orde en dat legitimeerde een hard 
optreden. 

In de eerste helft van de jaren zestig begon ook een 
deel van de Goudse jeugd zich aan het keurslijf van het 
verzuilde jeugdleven te ontworstelen. Het wilde zelf ac-
tiviteiten organiseren en deed dat met succes. In 1963, 
1964 en 1965 ontstonden achter elkaar de jongerensoci-
eteiten De Goudse Jeugdsociëteit aan de Oosthaven, So 
What en Over de Brug aan de Peperstraat.4 Eindelijk had 
de jeugd een plek waar zij zelf activiteiten kon organi-
seren. Het was door jongeren, voor jongeren, aldus Pim 
Leefsma, die een frequent bezoeker van So What was. In 
de jongerensociëteiten aan de Oosthaven en de Peper-
straat traden populaire Nederlandse popbands op, zoals 
Johnny Lydon en de Golden Earrings. Ook speelden er re-
gelmatig Molukse bandjes. Jazzliefhebbers kwamen aan 
hun trekken in So What. ‘Op vrijdagavond traden in So 
What wel grote namen op, Piet Noordijk en Nathalie El-
stak. Die hadden dan in Rotterdam of ergens opgetreden 
en jamden tot diep in de nacht in So What door’, aldus 
Wil Arts. Voor alle jeugdsociëteiten gold een minimum-
leeftijd van achttien jaar. Die werd strikt nageleefd. Dat 
moest ook wel, want de Afdeling Kinderpolitie contro-
leerde de ledenlijsten. Het kwam ook voor dat een po-
litieagent aan de deur stond om te controleren of men 
zich wel aan de regels hield. 

Los van de zuilen 

De jaren zestig vormen een decennium van verandering 
en modernisering. Binnen de Nederlandse samenleving 
voltrok zich een proces van liberalisering en emancipa-
tie. Dit proces had verregaande gevolgen voor de in-
richting van de samenleving. Het gaf een eerste aanzet 
tot de ideologische ontzuiling van de samenleving , die 
zich uitte in ontkerkelijking en het vrijer worden van de 
seksuele moraal. De jeugd vormde in veel opzichten de 
voorhoede van deze veranderingen. Jongeren ontwik-

4. So What bivakkeerde eerst in de ruimtes van de Goudsche Jeugd-
sociëteit en Over de Brug, waarna het verhuisde naar de Vest.
5. Wil Arts, Goudse Titaantjes, ongepubliceerd

Krak 65, drie nummers van dit literaire tijdschrift. (Collectie Pim Leefs ma)
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bruari en 6 en 7 maart op uitgetrokken om reclame te 
maken. Zonder vergunning plakten zij op diverse plekken 
pamfletten aan waarin zij konden deden van hun nieu-
we blad. Op andere plaatsen brachten zij met verf het 
woord krak aan.5 Deze illegale reclame was afgekeken 
van de Amsterdamse provo’s. 

De reacties op het tijdschrift waren wisselend. Het 
Nieuwe Dagblad, één van de kranten die destijds in Gou-
da werd verspreid, was kritisch, maar vond ook dat er 
onmiskenbaar talent onder de makers school. De Goud-
sche Courant was minder positief. Blijkbaar had de re-
dactie zich gestoord aan de illegale aankondigingen en 
was zij daardoor niet meer in staat met een objectieve 
blik naar de inhoud van het blad te kijken. De aankon-
diging ‘op elke daarvoor in aanmerking komende schut-
ting in de stad’ maakte volgens de redactie meer indruk 
dan de uitgave van het blad zelf. Dat zag er uit als een 
gemiddelde schoolkrant. De illegale reclame leverde 
de Krak-redactie een boete op van dertig gulden. De 
schoonmaakkosten van de Gemeentereiniging bedroe-
gen ƒ 63,45. 

Krantenfoto van de organisatoren van de happening op weg naar de 
Kleiweg. (Collectie Pieter ter Meulen)

Krak 65

Een aantal jongeren had hogere ambities. Het ging hen 
niet alleen om de muziek of het uitgaan. Zij hadden li-
teraire aspiraties. Zo ontstonden er achtereenvolgens 
twee groepen van jongeren die beiden een literair tijd-
schrift uitgaven. Het eerste groepje was gevormd rond 
Thom Jaspers, de zoon van een Goudse wasserij-eige-
naar. Hij was betrokken bij diverse culturele projecten. 
Hij schreef gedichten en had samen met de musicus Jan 
van Dijk een opera gecomponeerd, die in de aula van het 
Coornhert Gymnasium was opgevoerd. In 1963 stichtte 
hij het literaire tijdschrift Meander. De redactie bestond 
verder uit Bob van den Berg, een onderwijzer uit Moor-
drecht, die onder het pseudoniem van Dop Rijda gedich-
ten schreef, en uit Kees Haak, een journalist van Het Vrije 
Volk in Gouda. Van Meander verschenen slechts enkele 
nummers.

Wil Arts behoorde tot het tweede groepje. Ook hij be-
dreef de dichtkunst. In So What was hij bevriend geraakt 
met Pim Leefsma. Daar ook hadden zij contact gemaakt 
met Pieter ter Meulen, die toen nog in een exclusieve 
schoenenwinkel in de Haagse Spuistraat werkte. Cees 
en Henk van Hooff sloten zich aan. Behalve de interesse 
voor de jazz, deelden zij allen de liefde voor de poëzie. 
De in die tijd toonaangevende literaire tijdschriften Bar-
barber en Gard Sivik waren hun grote voorbeelden. Sa-
men besloten zij een eigen literair tijdschrift uit te gaan 
geven. Dat moest een waardige opvolger van Meander 
worden. 

Wil Arts kende Thom Jaspers uit So What. Een van Wils 
gedichten was nog in het laatste nummer van Meander 
gepubliceerd. Thom kon hen mogelijk helpen bij het 
maken van een nieuw tijdschrift. In So What werd druk 
overlegd. Er werd een redactie gevormd bestaande uit 
Cees, Henk, Pim en Wil. Pieter werd zakelijk leider. In 
maart 1965 verscheen het eerste nummer van het tijd-
schrift Krak 65. In het blad wisselden verhalen en gedich-
ten elkaar af.

Het debuut van het tijdschrift kon de Gouwenaars 
niet zijn ontgaan. Onder bescherming van de duisternis 
waren de makers er in de weekenden van 27 en 28 fe-
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Happening

Ter promotie van het tweede nummer moest er iets 
 speciaals gebeuren. Eind maart 1965 trokken de Krakkers 
er opnieuw met stijfsel kwast op uit. Op diverse plekken 
in de stad hingen zij pamfletten op met de mysterieuze 
aankondiging Krak’s Crash High Lipstick Village Happening 
in the Fresh Air die in het laatste weekend van maart zou 
moeten plaatsvinden. Naar Amsterdams voorbeeld zou 
er dus een heuse happening plaatsvinden. Het idee was 
afkomstig van Thom Jaspers. Hij bereidde de happening 
samen met Dop Reida voor en maakte gebruik van zijn 
contacten met de Amsterdamse provobeweging, onder 
wie anti-rookmagiër Robert Jasper Grootveld.6 

De locatie van de happening was de Kleiweg, ter 
hoogte van de afgebroken RK Kleiwegkerk. Daar stond 
nu een lange schutting, waarachter de bouwwerkzaam-
heden voor een nieuw warenhuis van Vroom & Drees-
man waren begonnen. Dit werd de ‘magische plaats’. 
De happening was georganiseerd als een kerkdienst. 
Thom zou van de gelegenheid gebruik maken om voor 
een veiliger verkeer te pleiten. Hij had zichzelf benoemd 
tot verkeersmagiër. Dat had hij gedaan nadat hij getuige 
was geweest van een ernstig verkeersongeluk. Met een 
doos met daarin het laatste nummer van Meander had 
hij vlak bij het Goudse station gezien hoe een bromfiet-
ser werd aangereden door een auto. Tom aarzelde geen 
moment en schoot te hulp. De doos met tijdschriften 
plaatste hij ter ondersteuning onder het hoofd van het 
slachtoffer. Eenmaal thuis ontdekte hij dat de bovenste 
exemplaren met het bloed van de bromfietser waren be-
smeurd. Daarvan maakte hij een collage: het Nationaal 
Verkeersmonument, een gedenkteken voor de ‘aan de 
Heilige Koe geofferde levens.’ Vanaf dat moment zou hij 
als verkeersmagiër ten strijde trekken tegen het onvei-
lige verkeer en in het bijzonder tegen het nuttigen van 
alcohol door weggebruikers. Kortom, het moest allemaal 
veel veiliger worden.7 

Dop Rijda nam de zogeheten welvaartsreligie voor zijn 
rekening. Hij speelde de rol van ‘predik-anti’ en stelde 
dat de ene religie – de Rooms Katholieke – werd afge-
schaft, ten koste van een een nieuwe, namelijk de wel-

6. Thom had onder meer contact met de befaamde Amsterdamse 
kunstschilder Aat Veldhoen, wiens rotaprenten hij wilde gaan ver-
kopen in de Rotterdamse boekwinkel waar hij werkte. Anti-rookma-
giër Robert Jasper Grootveld verkocht Velthoens prenten vanaf een 
bakfiets. Wellicht dat met dit contact de kiem werd gelegd voor de 
Goudse happening, interview Wil Arts. 
7. W.A.L. Beeren e.a., Actie, werkelijkheid en fictie in de kunst van de ja-
ren ’60 in Nederland, Museum Boymans-Van Beuningen 2012, p. 105.
8. Happening zet Goudse binnenstad op stelten, Het Vrije Volk, dd. 
6 april 1965.

vaartsreligie. Het eindeloze consumentisme was ook een 
thema dat de Amsterdamse provo’s bezighield. Volgens 
Dop Rijda bestond dat consumentisme uit niets anders 
dan ‘kopen, kopen, kopen.’ De Kleiweglokatie had dus 
een dubbele symbolische waarde. Het drukke autover-
keer, dat toen nog in die straat was toegestaan, stond 
symbool voor alle verkeersrisico’s, terwijl de bouw van 
het nieuwe warenhuis het eindeloze consumentisme 
symboliseerde. ‘Zo’n warenhuis is de kerk van de wel-
vaartsreligie. Iedereen kan er met zijn moeilijkheden 
terecht. De grote doktoren van de welvaart hebben me-
dicijnen in alle prijzen.’ zo vertelde Dop Rijda aan Het 
Vrije Volk.

De happening werd echter afgelast. De Goudsche Cou-
rant reageerde meesmuilend. ‘Gouda nog steeds down 
town. [-] Een zich rond ‘een literair tijdschriftje noe-
mend’, groepje jongeren was er zaterdagmiddag door 
onvoorziene omstandigheden niet in geslaagd de sleur 
te verbreken.’ Maar inmiddels hadden de organisatoren 
aangegeven de happening een week te hebben verscho-
ven En ditmaal stelden zij de stad niet teleur.8 

Op zaterdagmiddag 3 april verzamelde een klein 
groepje jongeren zich bij de genoemde schutting op de 
Kleiweg. Het kleurrijke gezelschap bestond uit Tom Jas-
pers, Dop Rijda en Wil Arts. Zij werden vergezeld door 
Hans Keller, Lagor Waard, een organisator van Amster-
damse happenings en Bart Hughes, de Amsterdamse 
semi-arts die inmiddels landelijke bekendheid had ge-
kregen nadat hij met een tandartsboor een gaatje in zijn 
voorhoofd had geboord om naar zijn zeggen permanent 
high te worden. Een andere markante persoonlijkheid 
was de 24 jarige Japanner Yoshio Nakajima. Hij reisde 
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Affiche met aankondiging 
van de tweede happening 
(Collectie Pieter ter Meulen)
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zij niet bepaald tevreden. De hele happening had amper 
twintig minuten geduurd. 

De berichtgeving over de happening was weinig po-
sitief. De Goudsche Courant moest in ieder geval weinig 
van deze nieuwlichterij hebben. Hoofdredacteur Van der 
Kraats beschouwde de happening als een kwaad dat met 
wortel en tak moest worden uitgeroeid. Het Nieuwe Dag-
blad stoorde zich aan de vorm van de bijeenkomst. Zij 
noemde de nagebootste kerkdienst een daad van heilig-
schennis. Met die kwalificatie stelde zij de Goudse hap-
pening op één lijn met de geruchtmakende uitzending 
van het satirische vara-programma Zo is het toevallig ook 
nog eens een keer over beeldreligie. Ook daar was de sa-
tire in de vorm van een kerkdienst gegoten en dat had 
begin 1964 veel stof doen opwaaien.9 

Voor het gerecht

Op 14 december 1965 kwam de zaak voor de kanton-
rechter. Niet alle gedaagden kwamen opdagen. Bob van 
den Berg – Dop Reida – was bang dat een veroordeling 
zijn functie als onderwijzer in gevaar zou brengen, en 
had daarom geschikt. Thom Jaspers had een advocaat, 
dus hij verzette zich. Yoshio was al lang weer verdwe-
nen naar een ander land. Die kwam in ieder geval niet 
opdagen. Hans Keller en Wil Arts zaten als enigen in de 
beklaagdenbank. Zij vonden het wijs zich maar enigszins 
deemoedig te gedragen. Wil Arts was net begonnen met 
studeren en had geen rooie cent. Zijn ouders hadden 
hem in ieder geval verzekerd de boete niet te zullen be-
talen.10 

Het is wel interessant om de tenlastelegging eens te 
bekijken. De heren werden beticht van: “het verstoren 

met een groepje van vijf performance-artiesten de we-
reld rond. Zij noemden zich de Unbeat, en benadrukten 
daarmee hun aversie jegens de beatgeneration, waarvan 
de schrijvers Jack Kerouac en Alain Ginsberg de belang-
rijkste vertegenwoordigers waren. Samen met Thom had 
Yoshio al verschillende happenings in Amsterdam bij-
gewoond. Hij sprak geen Nederlands en slecht Engels, 
maar trok in Gouda alle aandacht naar zich toe vanwege 
zijn bijzondere uitmonstering. Op zijn shirt stond met 
grote letters ‘Unbeat’ en zijn hoofd zat verpakt in kran-
tenpapier. Dop Reida droeg een zwarte toga, met op zijn 
buik een foto van een half ontklede dame. De rest had 
grote verkeersborden op zijn kleding geschilderd.

Eenmaal bij de schutting, ging de happening van start. 
De heren dansten op blote voeten en slaakten woeste 
kreten uit. Yoshio klom op de schutting en riep onafge-
broken ‘Krak a new motion, Krak a new motion.’ Hughes 
plakte een plakkaat op de schutting en legde zijn theorie 
over het high worden uit. De belangstellenden konden 
zich tegen betaling van 25 gulden door hem laten advi-
seren om in een zelfde permanente geestelijke sfeer te 
komen. Vervolgens staken de heren kaarsen en wierook 
aan en begon de ‘kerkdienst’. Jaspers en predik-anti 
Rijda preekten tegen het onveilige verkeer, luchtveront-
reiniging en de misselijk makende middenstand. 

Al snel hadden zich enkele honderden belangstellen-
den om de groep heen verzameld, die allemaal een glimp 
van het evenement probeerden op te vangen. De rijweg 
was volkomen versperd en er ontstond een file, die tot 
aan de Kleiwegbrug reikte. Ongeduldige automobilisten 
claxoneerden onafgebroken. Na tien minuten arriveerde 
de eerste politieagent. Hij keek de oploop even aan en 
besloot vervolgens om in te grijpen. Rustig en welover-
wogen stapte hij op de ‘leiders’ af en maakte een einde 
aan de happening. Er steeg een luid gejoel op, maar de 
agent liet zich niet van de wijs brengen. Inmiddels waren 
drie van zijn collega’s gearriveerd. Thom, Hans, Dop, Wil 
en Yoshio werden aangehouden en afgevoerd naar het 
politiebureau aan de Houtmansgracht. Tegen de avond 
was proces verbaal opgemaakt en werden de heren weer 
vrijgelaten. Over de behandeling door de politie waren 

9. In deze aflevering van 4 januari 1964 werd de televisie als een 
nieuwe religie gepresenteerd. Het item eindigde met een gebed. 
De verontwaardiging in confessioneel en conservatief Nederland 
was groot. De vara en de presentatoren kregen dreigbrieven toe-
gestuurd. Voor Mies Bouman was dit de reden om met het pro-
gramma te stoppen. 
10. Interview Wil Arts, oktober 2015.
11. Gepubliceerd in Randstad, 1966, nr. 11
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‘Er staat altijd ergens wel een mooie meid bij’, waren 
vermeld, het dragen van een zwart kleed waarop met 
witte letters ‘unbeat’ was vermeld, het uitvoeren van 
uitheemse dansen, althans het maken van dansbewegin-
gen, het gedeeltelijk beplakken van een aldaar staande 
schutting met plakkaten uit en/of uitdelen van folders.”11 

Het waren zaken waar men nu veelal de schouders voor 
zou ophalen. Er was niets beschadigd, noch moedwillig 
vernield. Maar het meedragen van een afbeelding van 
een half ontblote vrouw werd toen nog als een ernstige 
aantasting van de openbare zedelijkheid beschouwd. 
Doorslaggevend was het feit dat de organisatoren geen 
vergunning hadden. De ontstane volksloop had de door-
gang van het verkeer verstoord. Derhalve was er sprake 

van de openbare orde op de Kleiweg, welke ordever-
storing bestond in het veroorzaken van een volksoploop 
bestaande uit een paar honderd mensen, althans het 
aantrekken en om zich heen of in zijn nabijheid verza-
melen van een paar honderd mensen of mede als gevolg 
van het dragen van zeer opvallende kleding, waarop zich 
opschriften als ‘rij jij, ik niet’, ‘accohol’ (met een kruis 
er door) ‘frisse lucht’, ‘vijf doden geofferd aan het ver-
keer’ bevonden, het met luide stem roepen dat 5 doden 
per dag worden geofferd op het altaar van asfalt van ons 
goede leventje, het lopen op blote voeten met een toga 
aan, het ter hoogte van de buik dragen van een stuk pa-
pier waarop een afbeelding in kleuren van een gedeel-
telijk naakte vrouw bevond, waaromheen de woorden: 

Simon Vinkenoog in Kunstmin tijdens de tweede happening (Collectie Pieter ter Meulen)
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Tot slot

Wat hebben de happenings voor de stad betekend? 
Hoewel alles tamelijk onschuldig overkwam, gebeurde er 
toch iets bijzonders. Niet langer was Gouda down town, 
zoals de Goudsche Courant beweerde. Het slaperige 
stadje werd opgeschud met een nieuw elan. En dat had 
zij te danken aan een klein groepje jonge artistieke Gou-
wenaars. Zij durfden de stap te nemen en de gevestigde 
kaders te doorbreken. Dat deden zij al door het uitgeven 
van hun literaire tijdschriften. Met hun happening be-
krachtigden zij hun drang tot vernieuwing. In die zin had 
de happening ook iets provocerends. Door er ook nog 
eens een boodschap aan te verbinden droegen de or-
ganisatoren hun maatschappijkritische visie op ludieke 
wijze naar buiten uit. 

De reactie van de Goudse overheid week niet af van 
die van het Amsterdamse bestuur. Zij beschouwde de 
happening als een ordeverstoring en liet de politie er 
een einde aan maken. Anders dan in Amsterdam was 
één agent voldoende om het evenement te beëindigen. 
De organisatoren werden veroordeeld tot een boete. De 
indruk bestaat dat het Goudse publiek het evenement 
wel grappig vond. Zij kende happenings alleen vanuit 
de krant, de televisie en het bioscoopjournaal. Nu kon 
zij live aanschouwen hoe zo’n happening er uit zag. De 
Goudse pers toonde zich door haar vernietigende com-
mentaren een bolwerk van conservatisme.

De tweede in Kunstmin was goed georganiseerd en 
verliep op een enkele uitzondering na rustig en be-
heerst. Gouda was nu eenmaal geen studentenstad a lá 
Amster dam, waar grote groepen gelijkgestemde jonge-
ren de grenzen van het toelaatbare verkenden. Niette-
min hadden de jonge organisatoren laten zien waartoe 
zij in staat waren. Zij vormden een kleine doch hechte 
artistieke avant-garde, die de stad wakker schudde. Wat 
in de hoofdstad kon, kon ook in Gouda. 

Aardig was het gebaar dat de gemeente maakte in juni 
1966. Zij nodigde drie jonge kunstenaars– Pim Leefsma, 
Mel Marée en Rob van Leeuwen – uit om de schutting aan 
de Kleiweg te voorzien van een fleurige muurschildering. 
Dat gebeurde midden in de nacht om het autoverkeer 

van een verstoring van de openbare orde, hetgeen het 
politieoptreden legitimeerde. 

Happening in besloten kring

Het bleef kriebelen. Al snel besloten de Krakkers een 
tweede happening te organiseren. Pieter ter Meulen 
trad op als leider. Hij zag er weinig heil in om opnieuw te 
worden gearresteerd of om boetes te betalen, dus werd 
een alternatief bedacht. Het groepje huurde Zaal Kunst-
min af, om daar een Gesamtkunstwerk te organiseren. De 
rockband Yak Yak 5 uit Oudewater werd gecontracteerd 
voor de muzikale omlijsting, er was jazzballet van Studio 
Ankie Pijpers en de redacteuren van Krak 65 droegen ge-
dichten voor. Een hoogtepunt was het optreden van de 
Amsterdamse schrijver/dichter Simon Vinkenoog die een 
verhaal over provo voordroeg. De avond werd afgesloten 
met een actionpainting. 

Omdat bezoekers of deelnemers in bezit moesten zijn 
van een geldig toegangsbewijs, kreeg de happening de 
status van een besloten evenement. Dat nam niet weg 
dat er een zeker risico van ordeverstoring bleef bestaan. 
Er was namelijk geen dansleraar of dansmeester bij aan-
wezig om toezicht te houden op het jeugdige publiek. 
Pieter ter Meulen moest de politie plechtig beloven dat 
er niet werd gedanst. Dat gebeurde natuurlijk toch, al-
dus Wil Arts. Er werd echter niet ingegrepen. Blijkbaar 
was er geen politie – ook niet in burger – in de zaal aan-
wezig. De avond werd een groot succes. Er kwamen een 
paar honderd betalende bezoekers op af. 

Alleen de actionpainting liep wat uit de hand. Hele 
blikken verf werden tegen het doek gesmeten dat op het 
podium was gespannen. De andere ochtend toonde de 
verhuurder, de directeur van de Schouwburg, zich weinig 
‘amused’. Het hele podium zat onder de verf. De orga-
nisatoren moesten er voor zorgen dat alles weer schoon 
werd gemaakt. Dat was een onmogelijke taak. Creatief 
als zij waren maakten zij van de nood een deugd. Alle 
overgebleven verf werd bij elkaar gegoten en dat leverde 
een fraaie kleur grijs op. Met die kleur werd het hele po-
dium geverfd. Achteraf was de directeur wel tevreden.
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niet tot last te zijn. Gemeentewerken en de brandweer 
zorgden voor de afzetting. De politie hield een groepje 
Goudse jongeren op afstand, die weinig van dit artistieke 
gedoe begrepen. Bij de opening van de nieuwe Kleiweg-
brug was het kunstwerk af. 

Van Krak 65 verschenen in totaal acht nummers. In 
1966 trokken de makers de stekker eruit. Het blad had 
net de aandacht getrokken. ‘Er is nooit een echt besluit 
genomen om echt te stoppen’, zegt Wil Arts. ‘Wil je 
doorgaan dan moet je gaan institutionaliseren. Dan moet 
je gaan werken met een bestuur en een administratie en 
dan is het wilde en het spontane er snel af. Dat wilden we 
niet. Dan gaat de lol er gauw vanaf. Dus op een gegeven 
moment kwam er geen nieuw nummer meer en was het 
afgelopen.’ 

En dan de laatste vraag: wat gebeurde er met deze 
avant-gardisten. Thom Jaspers vertrok uit Gouda en 

De schutting aan de Kleiweg, beschilderd door Pim Leefsma, Mel Marée en Rob van Leeuwen 1965 (samh) 

bleef actief in de beweging. Hij organiseerde nog diverse 
happenings en week later uit naar België. Dob Rijda bleef 
actief in het onderwijs. Wil Arts volgde een studie socio-
logie en werd hoogleraar in dit vak. Pim Leefsma bleef als 
beeldend kunstenaar actief in Gouda. Veel Gouwenaars 
kennen hem van het kunstwerk de Zachtmoedige weer-
baarheid, dat jarenlang het politiebureau aan de Hout-
mansgracht sierde. Pieter ter Meulen opende een eigen 
leeratelier aan de Lage Gouwe en raakte op zijn eigen 
manier bekend in de stad. Hij overleed in 2010. 

De makers van Krak 65 kwamen dit jaar weer bijeen. 
Het ligt in de bedoeling dat er bij de Firma van Drie aan 
 Achter de Kerk nog een kleine happening zal worden ge-
organiseerd. 
Dit artikel kwam tot stand met de welwillende medewer-
king van Wil Arts, Pim Leefsma en Maarten ter Meulen.


