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Nederland neutraal. Niettemin ondervond 
het het land veel last van de oorlogssituatie 
in de omringende landen. Goed beschouwd 
raakte het land tussen 1914 en 1918 in een 
aanhoudende economische crisis. In dit ar-
tikel bekijken wij de gevolgen die de oorlog 
had voor Gouda. Gouda was niet alleen gar-
nizoensstad, toevluchtsoord voor een groot 
aantal Belgische vluchtelingen, maar ook 
een stad met enkele belangrijke industriële 
bedrijven, die de effecten van de oorlog aan 
den lijve zouden ondervinden. 
Dit artikel geeft een globaal beeld van de 
omstandigheden waarin de stad kwam te 
verkeren, de economische ellende die haar 
overkwam, de maatregelen die het stadsbe-
stuur moest nemen en de politieke veran-
deringen. Het is een eerste verkenning naar 
een relatief korte periode, die echter wel in-
grijpende gevolgen zou hebben. 

Gouda, militaire stad 

Augustus was de maand van de kermis. Zoals elk jaar al-
tijd hadden de kermisexploitanten hun tenten en attrac-

Honger en kou
gouda tijdens de eerste wereldoorlog

Ronald van der Wal

De kazerne, gezien vanaf de Blekerssingel (samh)

ties rondom het stadhuis op de Markt opgetrokken. Toch 
was de sfeer in 1914 anders. Er hing iets in de lucht, iets 
ongrijpbaars. Want de aandacht van veel Gouwenaars 
ging nu vooral uit naar de onheilspellende ontwikkelin-
gen in Europa. Dagelijks dromden grote aantallen samen 
bij het kantoor van de Goudsche Courant, aan de Markt, 
waar alle belangrijke telegrammen werden aangeplakt. 
Op 28 juni 1914 was de Oostenrijkse Aartshertog Frans 
Ferdinand in Serajewo vermoord door een Servische stu-
dent. Sindsdien was de spanning in Europa in een razend 
tempo opgelopen. De Europese grootmachten, gevan-
gen in een ingewikkeld web van internationale verdragen 
en wederkerige verplichtingen, stonden dreigend tegen-
over elkaar. 

Begin augustus 1914 brak de strijd los en trokken Duit-
se troepen de Belgische grens over om via een omtrek-
kende beweging Parijs te veroveren. De Nederlandse re-
gering had zich tot dan toe afzijdig gehouden, maar nam 
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Goudse dienstplichtigen te velde. Zo te zien gaat het hier om medewer-
kers van de pijpenfabrikant Goedewagen (samh)

noten meldde hij zich bij de kazernepoort aan de Nieuwe 
Markt. Tot zijn verrassing kreeg hij te horen: ‘Donder 
maar op, we kunnen jullie voorlopig nog niet gebruiken.’ 
De heren wachtten enige tijd in het Houtmansplantsoen 
en gingen toen de stad in om wat te eten en een potje 
biljart te spelen, waarna zij rond drie uur terugkeerden 
naar de kazerne. Ditmaal waren zij welkom.2

Niet alleen militairen overspoelden de stad. Op 2 au-
gustus was de stad ook het toneel van een grote paar-
denvordering voor het leger. Uit de wijde omtrek kwa-
men boeren met hun paarden naar de stad, waar militaire 
veeartsen de dieren beoordeelden op hun militaire ge-
schiktheid. Vanuit Gouda zelf werden 197 paarden ter 
keuring aangeboden. Uiteindelijk werden 22 stuks door 
het Rijk aangekocht. Diezelfde dag werd het aantal in de 
stad rijdende automobielen geïnventariseerd. Er bleken 
zestien auto’s, toebehorende aan dertien eigenaren, 
voor eventueel militair personenvervoer beschikbaar.3 

De militaire maatregelen gingen gepaard met de nodi-
ge ongemakken. Omdat de kazerne te klein was voor zo-
veel nieuwe reservisten werd nog een aantal gebouwen 
gevorderd, waaronder de Rijks-hbs aan de Krugerlaan, 
de Ambachtsschool aan de Houtmansgracht en School 
nr. 4 aan de Groeneweg. Dat betekende dat de zomerva-
kantie van veel leerlingen moest worden verlengd. Voor 

nu ook maatregelen. Om de neutrale positie te bewaken, 
gaf de regering op 31 juli bevel tot de mobilisatie van 
de Land en Zeemacht. Er werden meer dan 200.000 man 
opgeroepen.

Als garnizoensstad was Gouda een verzamelpunt 
voor zowel de Goudse dienstplichtigen, als die uit de 
omliggende gemeenten. De laatste kwamen op boe-
renwagens naar de stad, wat een enorme drukte ver-
oorzaakte. En hoewel dit alles soms een chaotische in-
druk maakte, werd binnen nog geen 24 uur een macht 
op de been gebracht, die tot in alles goed was geor-
ganiseerd, waren schikkingen voor het vervoer getrof-
fen en wist elke soldaat, waarheen hij moest gaan.1 

Zo’n 500 man, die waren opgeroepen voor de Landweer, 
verzamelden zich in de schoolgebouwen op Keizer-
straat en de Nieuwe Haven. Op zondagmiddag om twee 
uur marcheerde de troep in twee compagnieën, onder 
klokgelui van de St. Jan naar het station, waar speciale 
troepentreinen op hen stonden te wachten. De kolonne 
ging door een dichte haag van mensen, voornamelijk 
bestaande uit vrouwen en kinderen, die hun mannen en 
vaders uitzwaaiden. De emoties liepen soms hoog op. 
Menig landweerman had moeite om zich goed te hou-
den. In die eerste oorlogsmaanden werden 625 Gouwe-
naars voor het leger en 205 voor de landweer opgeroe-
pen. Slechts tien Gouwenaars kregen een permanente en 
twaalf een tijdelijke vrijstelling van militaire dienst.

Het Goudse garnizoen infanterie verliet op 2 augus-
tus de stad. Nog diezelfde dag werden de kribben gevuld 
door de leden van het opleidingsbataljon Wielrijders, al 
ging dit niet vanzelf. Een van de nieuwe militairen, die 
Gouda als standplaats kreeg, was Jan Justus Swaving uit 
Arnhem. Aan de treinreis naar het westen hield hij wei-
nig prettige herinneringen over. De trein was stampvol 
ruwe, vloekende en spuwende mensen. Hij was blij dat 
hij in Gouda mocht uitstappen. Samen met enkele lotge-

1. Goudsche Courant, 4 september 1914.
2.  Jan Justus Swaving, 1914: http://www.blimbing.nl/archief/mobi-
lisatie.htm
3.  Gemeenteverslag over 1914.
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de jeugd was dit uiteraard goed nieuws. Het gemeente-
bestuur was hier minder gelukkig mee en  drong er bij het 
departement van Oorlog op aan om vervangende huis-
vesting te regelen. Niettemin bleven de schoolgebouwen 
tot het einde van het jaar door militairen bezet. Ook tot 
ergernis van veel omwonenden, die voortaan al om vijf 
uur ’s ochtends werden gewekt door de hoornblazer als 
hij het reveille blies. Nog eens twee scholen werden af-
gestaan aan het Rode Kruis. In beide gebouwen werden 
met de hulp van Goudse ondernemers noodhospitalen 
ingericht, voor het geval dat. Meubelverkoper Potharst 
leverde twintig ijzeren bedden, de firma Bik het houten 
meubilair. Hulp kwam er ook van de sociëteiten De Reü-
nie en Concordia.4 

Op 6 augustus kregen Gouwenaars de opdracht om 
hun kelders te ontruimen, in verband met de inunda-
tie van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Hoewel Gouda 
op redelijke afstand van de linie lag, adviseerde het ge-
meentebestuur de bewoners om het zekere voor het on-
zekere te nemen. 

De extra militairen bleven uiteindelijk tot eind janu-
ari 1915 in de stad. Volgens het departement van Oorlog 
was in de directe omgeving van de stad een gebrek aan 
oefenterrein. De Kamer van Koophandel, de Winkeliers-
vereniging en het gemeentebestuur protesteerden hevig 
vanwege het economisch nadeel. De militairen gaven im-
mers veel geld uit in de stad. De Kamer van Koophandel 
richtte zich zelfs rechtstreeks tot de Opperbevelhebber 
van Land- en zeemacht. Het mocht niet baten. Wat ach-
terbleef was het kleine garnizoen wielrijders. 

Belgische vluchtelingen

Op 9 oktober 1914 werd de stad voor het eerst van heel 
dichtbij met de gevolgen van de oorlog geconfronteerd. 
In de avond arriveerde een lange trein uit Roosendaal 
met zo’n duizend Belgische vluchtelingen op het station. 
Net als duizenden andere lotgenoten hadden zij huis 
en haard achtergelaten, uit angst voor de oprukkende 
Duitse troepen, die zich aan grove wreedheden tegen de 
bevolking zouden schuldig maken.5 

Op het Goudse station was de verwarring compleet. 

Het gemeentebestuur verwachtte slechts tweehonderd 
vluchtelingen en geen duizend. Hierop had men zich ook 
voorbereid. Enkele dagen eerder had het Steuncomité 
de bevolking opgeroepen om de vluchtelingen kosteloos 
onderdak te bieden of om beddengoed en speelgoed af 
te staan. Er kwamen heel wat aanmeldingen. In socië-
teit Ons Genoegen aan de Boelekade was in ieder ge-
val ruimte voor 200 vluchtelingen. Timmerlieden van de 
firma Nederhorst werkten dag en nacht om de zalen van 
de sociëteit geschikt te maken voor opvang. Er werden 
schotten geplaatst om de slaapplaatsen van elkaar te 
scheiden en in de tuin bouwden zij een wasgelegenheid 
en een noodkeuken. Een en ander was voldoende om de 
Belgen een tijdelijk onderkomen te verschaffen.

De trein trok veel bekijks. In de krant schreef een geïr-

Belgische vluchtelingen wachtend voor het station Roosendaal op verder 
transport (Canon Noord Brabant)

De kazerne aan de Agnietenstraat. (Cornelis de Keizer, Empire Imaging)
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derlandse vluchtoorden. Ook de kwekerij van de Gebr 
Steensma kreeg in november 1914 formeel de status van 
vluchtoord. (meer hierover in het artikel van H. Hermsen) 

Crisis

De Nederlandse economie kwam door de oorlog in zwaar 
weer. Enerzijds verstoorden de oorlogshandelingen de 
aanvoer van grondstoffen. Anderzijds werden uitvoer-
verboden van kracht, die waren bedoeld om de neu-
traliteit te beschermen. De gevolgen van deze ontwik-
kelingen waren onmiddellijk voelbaar. Al op 2 augustus 
schreef Van Vreumingen in zijn dagboek over de proble-
men van de Goudse middenstand. Zelf had hij een gebrek 
aan wisselgeld. Zilvergeld was bijna niet meer te krijgen, 
want uit vrees voor de naderende crisis, wilde menig 
Gouwenaar zich zo snel mogelijk van zijn papiergeld te 
ontdoen. Zilver behield immers zijn waarde. Huishuren, 
die toen nog vaak wekelijks werden geïnd, werden niet 
meer betaald.8

Bewoners werden opgeroepen om zuinig te zijn met 
water. Hoewel er nog voldoende steenkool voor het 
pompstation was, meende de directie van de Goudse 
Waterleidingmaatschappij tijdig de medewerking van het 
publiek te moeten inroepen, om de stad zo lang moge-
lijk van schoon leidingwater te kunnen voorzien. De duur 
van de oorlogsomstandigheden was zoals de directie 
aangaf, immers niet te beramen. 9

De zwaarste klappen vielen dat najaar in het bedrijfs-
leven. Van Vreumingen schreef op 3 augustus in zijn 
dagboek dat enkele fabrieken hun machines hadden 
stopgezet, omdat zij door hun voorraden heen waren. 
De sigarenmakers werkten nog maar halve dagen. De 
Goudse Arbeidsbeurs, de voorloper van het arbeids-
bureau, maakte die eerste oorlogsmaanden overuren. 
Eerst moest zij op zoek naar vervangende arbeidskrach-
ten voor de gemobiliseerde militairen. Voor een aantal 
functies was vervanging moeilijk te vinden. Dat gold 
bijvoorbeeld voor het gemeentepersoneel, waaronder 
een bouwmeester, administratief medewerkers en ze-
ven  onderwijzers. Vervolgens kreeg zij te maken met 
een groeiende leger werklozen als gevolg van de crisis. 

riteerde Gouwenaar dat het publiek de ongelukkige en 
uit hun land verdreven Belgen bekeek alsof het wilde 
dieren waren. Toch heerste vooral een sterk gevoel van 
medelijden. Een journalist beschreef de aanblik als toon-
beeld van de ellende van de oorlog.6

Die 9e oktober moest dus snel worden besloten wat 
er met de overige 800 vluchtelingen moest gebeuren. 
Ter plekke werd besloten om er in ieder geval 500 op te 
nemen en deze van een maaltijd en een slaapplaats te 
voorzien. Later op de avond werd ook voor de overige 
Belgen accommodatie gevonden. De tabakshandelaar 
Louis van Vreumingen schreef in zijn dagboek:

Hulp van alle kanten. Die spontane uiting van hu-
maniteit en offervaardigheid doet weldadig aan, 
waar aan de andere kant de dierlijke instincten 
der menschen hoogtij vieren. Hier opheffen, leni-
gen – ginds dooden en vernielen, hier de liefde, 
ginds de haat, wonderlijk wezen toch de mensch.7 

Behalve in sociëteit Ons Genoegen kregen de Belgen 
onderdak in de sociëteiten Concordia en de Reünie aan 
de Haven, in de bedrijfsgebouwen van de Machinale Ga-
renspinnerij en een tweetal kaashandelaars en in stoom-
boot IJssel II die in de Kattensingel lag aangemeerd. Ook 
particulieren namen tijdelijk Belgen in huis. Eind okto-
ber kwamen hier de kassen van de kwekerij van de Gebr. 
Steensma aan de Graaf Florisweg bij.

In de daarop volgende weken vertrokken grote groe-
pen vluchtelingen weer uit Gouda. Sommigen keerden 
terug naar België, waar het strijdgewoel inmiddels was 
geluwd. Anderen gingen naar een van de andere Ne-

4. F.G. IJsselstijn, 125 Rode Kruis Afdeling Gouda e.o., Gouda 1995, pp. 
20-21; H. Kauffman, Het Rode Kruis in Gouda en omstreken, in 
 Tidinge van die Goude, 2012, jg. 30, nr. 2, p. 40. 
5. Zie: E. de Roodt, Oorlogsgasten. Vluchtelingen en krijgsgevangen tij-
dens de Eerste Wereldoorlog, Zaltbommel 2000.  
6. Goudsche Courant, 10 oktober 1914.
7. Dagboek L. van Vreumingen.
8. Ibidem. 
9. Goudsche Courant, 6 augustus 1914.
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Stonden er in juli 1914 nog zeven werkzoekenden bij de 
Goudse Arbeidsbeurs ingeschreven en waren drie werk-
gevers op zoek naar personeel, in augustus waren dat er 
respectievelijk 309 en 79. Daarom werd uiteindelijk ook 
besloten om de arbeidsbeurs ruimer open te stellen. Een 
aantal onderwijzers, die vanwege het feit dat hun scho-
len door militairen waren bezet niets om handen had-
den, boden een helpende hand. 10

Naarmate de oorlog langer duurde kregen steeds meer 
Goudse bedrijven met de crisis te maken. De haperende 
aanvoer van grondstoffen was in veel gevallen het be-
langrijkste euvel. De Machinale Garenspinnerij kampte in 
september 1916 met een tekort aan buitenlands vlas en 
moest 250 arbeiders naar huis sturen. Experimenten met 
in Nederland verbouwd vlas mislukten. De pijpmakerijen 
zaten verlegen om Belgische pijpaarde en ook de plateel 
kampte met een tekort aan grondstoffen. De zeepfa-
briek had gebrek aan voldoende soda, waar vervolgens 
ook de wasserijen in de stad last van kregen. Vanaf 1916 
begonnen ook de tabaksvoorraden op te raken. De firma 
Van Vreumingen probeerde het verwerken van surroga-
ten nog tegen te houden. Maar in juli 1918 was het ook 

met de tabaksaanvoer gedaan. Tabaks- en 
sigarenfabriek De Koophandel, het familie-
bedrijf in de Groenendaal, kwam vrijwel tot 
stilstand, net als vrijwel alle andere tabaks-
fabrieken in de stad. 11

In de bouw moesten vanwege een tekort 
bouwmaterialen enkele grote volkshuis-
vestingsprojecten worden gestaakt. De 
aanleg van de nieuwe wijk Kort Haarlem 
werd tot nader order uitgesteld. De bouw 
van het Rode Dorp, het eerste grote volks-
huisvestingsproject, kon nog wel worden 
uitgevoerd. Uiteraard had ook de trans-
portsector onder dit alles te lijden. 

Het enige bedrijf dat er lange tijd in 
slaagde om redelijk tussen de klippen door 
te zeilen, was de Stearine Kaarsenfabriek, 
de grootste werkgever van de stad. Dat 
dit bedrijf, dat net als alle anderen even 
afhankelijk was van de aanvoer van grond-

stoffen, vrijwel ononderbroken doordraaide, was vooral 
een verdienste van zijn doortastende directeur I. IJs-
sel de Schepper. Steeds weer wist hij de aanvoer veilig 
te stellen. Dat gebeurde voor het eerst in januari 1915, 
toen de fabriek, als gevolg van een Brits uitvoerverbod, 
dreigde te worden afgesneden van haar belangrijkste 
grondstoffen talk en palmolie. Dit verbod zou niet al-
leen de productie van kaarsen treffen, maar ook die van 
bijproducten als glycerine en andere oliën. Daarmee zou 
de fabriek menig ander Gouds bedrijf in de economi-
sche afgrond meesleuren, waaronder de garenspinnerij, 
de zeepfabriek en de wasserijen. Net voordat de fabriek 
door zijn voorraad palmolie heen geraakte, kwam IJssel 
de Schepper in actie. Hij trad hoogst persoonlijk in con-
tact met de Britse regering en wist voor elkaar te krijgen 
dat er toch een schip met palmolie werd doorgelaten. 
Daarmee was de fabriek voorlopig gered. 12

Het was uitstel van executie. Door een onregelmati-
ge aanvoer van grondstoffen namen de problemen aan 
het einde van 1915 weer toe. Op 5 januari 1916 moest 
de kaarsenproductie voor het eerst worden gestaakt. 
De Nederlands Overzeese Trust (not), een instelling die 
de im- en export naar Groot Brittannië reguleerde en de 
uitvoerverboden naar Duitsland bewaakte, weigerde de 
kaarsenfabriek grondstoffen te leveren. Ditmaal leek het 
bedrijf het grondstoffengebrek over zichzelf te hebben 

10. Gemeenteverslag over 1914.
11. L. van Vreumingen, Van puntzak tot banderol. Van Vreumingen 
1836-201. Geschiedenissen rond de oudste tabakszaak van Nederland, 
Gouda 2011, pp. 41-42; Algemeen Handelsblad, 21 juni 1918.
12. De Tijd, 18 februari 1915.
13. S.F. Kruizinga, Economische politiek: de Nederlandse Overzeese 
Trustmaatschappij (1914-1919) en de Eerste Wereldoorlog, Amsterdam, 
2011, pp. 260-263; Apollo fuseerde in 1929 met de Goudse Stearine 
Kaarsenfabriek. J.D. Hillen, Verhalen van de Ka. Hoe mensen van 
de Goudse Kaarsenfabriek een wereldwijde kennisindustrie maakten, 
 Gouda, Croda, 2002, p. 31. 
14. R. Blom en Th. Stelling, Niet voor God en niet voor het Vaderland. 
Linkse soldaten, matrozen en hun organisaties tijdens de mobilisatie 
van ’14-’18, Soesterberg 2004, pp. 138-144.
15. I. Kuypers, In de schaduw van de Grote Oorlog. De Nederlandse 
arbeidersbeweging en de overheid. 1914-1920, Amsterdam 2002, pp. 
65-67.

Burgemeester L.J. Martens, 
loodste Gouda tot aan zijn 
dood op 27 augustus 1917 door 
de crisis heen (sahm) 
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stond vanwege zijn humane personeelsbeleid, kregen 
de gedupeerde gezinnen kregen driekwart van het loon 
doorbetaald. Zeepfabriek De Hamer kende een soortge-
lijke regeling.

Zoals hierboven al werd aangegeven verloren veel 
Gouwenaars hun baan. Omdat er van overheidswege 
geen solide sociaal vangnet bestond, maakten de ge-
troffenen vaak een diepe inkomensval. Arbeiders konden 
zich vrijwillig verzekeren tegen werkloosheid en ziekte 
bij hun vakvereniging. Vanwege de ernst van de crisis be-
sefte men dat de vakverenigingen deze vraag om steun 
niet lang zouden kunnen volhouden. Daarom werden in 
de eerste weken van augustus 1914 in veel gemeenten 
steuncomités opgericht, waarin zoveel mogelijk partijen 
samenwerkten. Landelijk werden de krachten gebundeld 
in het Koninklijk Nationaal Steuncomité (kns). 15

Croda: voorheende NV. Stearine Kaarsenfabriek Gouda (Cornelis de Kei-
zer, Empire Imaging)

afgeroepen, doordat het tegen alle afspraken in, kaar-
sen en glycerine naar Duitsland had geëxporteerd. IJssel 
de Schepper gaf aan dat deze producten not-vrij waren. 
Zij waren gemaakt van de zogeheten vrije voorraden, dat 
wil zeggen de voorraden die vóór de oorlog al waren in-
gekocht. Tegelijkertijd had de fabriek echter ook via de 
not nieuwe grondstoffen ingevoerd en die toegevoegd 
aan diezelfde vrije voorraad. Het had aan de zusterfa-
briek Apollo in Schiedam geadviseerd hetzelfde te doen. 
De Engelsen hadden via hun spionagenetwerk van dit 
alles kennis genomen en eisten een onderzoek naar de 
vrije voorraden van beide fabrieken. De Goudse Kaarsen-
fabriek moest toestaan dat een team Britse accountants 
de boeken controleerde. 13

In mei 1916 moest de fabriek opnieuw tijdelijk worden 
stilgelegd. Dat gebeurde ook in maart 1917 al vormde 
toen het gebrek aan brandstof het knelpunt. Ruim 500 
arbeiders zaten voorlopig zonder werk. 

Ondanks zijn niet geheel onomstreden gedrag, werd 
IJssel de Schepper in begin 1917 toegevoegd aan een 
commissie van de not, die naar Engeland afreisde om te 
onderhandelen over de glycerine-kwestie. Glycerine was 
niet alleen een belangrijke grondstof voor de productie 
van kaarsen, maar ook voor zeep. Ook in die bedrijfstak 
had IJssel de Schepper belangen. In 1901 had de kaarsen-
fabriek namelijk zeepfabriek De Hamer aan het Buurtje 
overgenomen. De commissie slaagde erin de levering van 
glycerine voorlopig veilig te stellen.12

Steun

De Goudse bevolking ging gebukt onder de crisis. De 
gezinnen van de gemobiliseerde militairen voelden de 
pijn als eersten. De soldij van de militairen was lager dan 
het salaris dat zij voorheen verdienden. In de Militiewet 
was hierin voorzien. Gezinnen konden rekenen op een 
vergoeding, maar de hoogte hiervan werd door de ge-
meenten bepaald. Het gevolg was dat de uitkeringen per 
gemeente verschilden. 14

In Gouda viel de uitkering laag uit. Soms kregen de ge-
zinnen een extra compensatie van de voormalige werk-
gever. Van de Stearine Kaarsenfabriek, die al bekend 

-



10

Ti
di

ng
e 

20
13

In Gouda nam burgemeester L.J. Martens het voor-
touw. Op dinsdagavond 4 augustus riep hij enkele pro-
minente stadsgenoten bijeen en richtte het Comité tot 
steun aan noodlijdenden door de mobilisatie op. Onder 
hen de architect/aannemer Nederhorst, de sigarenfa-
brikant Donker, de winkelier Van Dantzig en de direc-
teur van de kaarsenfabriek IJssel de Schepper. Ook hier 
richtte het steuncomité zich niet alleen op ‘de gezinnen 
die brodeloos waren geworden vanwege de mobilisatie 
van de kostwinner’, maar ook op mensen ‘die buiten hun 
schuld zonder verdiensten waren geraakt’ omdat hun be-
drijf of fabriek het werk had gestaakt. Om de steunverle-
ning te organiseren werden drie subcommissies opgezet: 
de financiële commissie die zich met de inzameling van 
fondsen zou gaan bezighouden, de bedelingscommissie 
die de financiële steun aan de gezinnen zou regelen en 
de commissie voor de werkverschaffing. Met het oog op 
de naderende winter werd in september 1914 nog een 
kledingcommissie ingesteld. Het comité kreeg kosteloos 
een kantoor aangeboden in een pand aan de Kattensin-
gel 61.

Het steuncomité ging voortvarend te werk. Binnen en-
kele weken tijd werd een aanzienlijk bedrag steungeld 
ingezameld. Aan initiatieven was geen gebrek. Een club-
je dames trok erop uit om te collecteren en bij een voet-
balwedstrijd werd voor een bedrag van 125 gulden aan 
bloemetjes verkocht. Een Goudse weduwe schonk maar 
liefst 4.000 gulden. Tal van verenigingen organiseerden 
hun eigen inzamelingsacties en droegen het geld over 
aan het steuncomité. Een voorstel om tegen betaling 
van entreegeld de noodhospitalen van het Rode Kruis in 
de Keizerstraat en de Groenendaal te mogen bezoeken 
werd verworpen. De lokalen zouden te zeer verontrei-
nigd zouden door het publiek en niet langer aan hun be-
stemming konden voldoen. 

Op 21 augustus ging het steuncomité voor het eerst 
tot uitkering over. Dat gebeurde aan de hand van vaste 
criteria. Eind september 1914 ontvingen zo’n zeventig 
gezinnen geld vanuit het steuncomité. Huishoudens be-
staande uit een man, vrouw en kinderen ontvingen een 
bedrag van vier gulden, met een verdere toelage van 25 
cent voor kinderen onder en 50 cent voor kinderen bo-

Oproep van het Steuncomité aan de Goudse bevolking (samh)

ven de dertien jaar. Maximaal mocht zes gulden per ge-
zin worden uitgekeerd. Dat werd in november verhoogd 
tot acht. Het socialistische dagblad Het Volk sprak er 
schande van. Gouda behoorde tot een van de steden met 
een wel erg lage werkloosheidsuitkering. In een staatje 
liet de krant zien dat de uitgaven van een gemiddeld 
arbeidersgezin aan huur, brandstof, zeep, levensmid-
delen en verzekeringen zo’n negen gulden bedroeg. 16 

Dan waren de uitgaven voor kleding niet eens meegere-
kend. De uitkering van het Goudse steuncomité lag hier 
ver onder. 

In november 1914 zou het steuncomité de uitkering 
aan de gezinnen van militairen staken. Vanaf dat mo-
ment richtte het zich nog uitsluitend op de werklozen. 
Naarmate de oorlog langer duurde werd de roep om een 
betere werkloosheidsregeling sterker. In 1917 kwam het 
Werkloosheidsbesluit tot stand, een nationale regeling 
waarin Rijk, gemeenten en vakorganisaties samenwerk-
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Nood! 

Schaarste doet de prijzen stijgen. Dat is een economi-
sche wetmatigheid. Dat realiseerde de regering zich ook. 
Om prijsstijgingen, speculatie en hamsterwoede tegen 
te gaan verbood zij al op 5 augustus 1914 het vasthouden 
van levensmiddelen, grondstoffen van levensmiddelen, 
huishoudelijke artikelen en brandstoffen. Burgemees-
ter Martens liet de wet in de kranten afdrukken en op 
de gemeentelijke publicatieborden aanplakken. Winke-
liers en handelaren ware gewaarschuwd. De politie zou 
streng op de naleving van de maatregelen toezien en bij 
overtreding werd de hele handelsvoorraad onteigend. 

Groepsfoto met daarop meerdere leden van Steuncomité (onderstreept): Vlnr 1e rij staande J. van Eijk, kaashandelaar. I. IJssel de Schepper, directeur 
kaarsenfabriek. 2e rij vlnr M.A.J. Kortenoever, directeur garenspinnerij. E. van der Werf, plateelschilder. H.H. van Heuveln, hotelhouder. P.C. de Vooys, 
goudsmid. Ae. Steensma, bloemist. J. van Dantzig, manufacturier. J.G.C. Kamphuizen, banketbakker. W.B.F. Grevenstuk, typograaf. W.J. van Zanen, 
fotograaf. B.W. van Eldik Thieme, technoloog. Zittend vlnr H.J. Nederhorst jr, aannemer. M.J. Oosterling, distillateur. J. van Kranenburg, cand. notaris. 
Dr. A.C. Geitel, direkteur kaarsenfabriek. G. Bouters, bankier. Mr. M.M. Schim van der Loeff, advocaat. F.J. Swartwout de Hoog, onderdirekteur Lichtfa-
brieken. L. Koole, gemeentebouwmeester.(samh)

16. Het Volk, 3 november 1914.
17. Gegevens over het steuncomité zijn ontleend aan het Archief 
van het Comité tot steun aan noodlijdenden door de mobilisatie 
1914-1919, Streekarchief Midden-Holland, inv. 0407 

ten. Het rijk subsidieerde samen met de gemeenten de 
werkloosheidskassen van de vakorganisaties. De werk-
loosheidskassen werden gecentraliseerd. De gemeente 
oefende de controle uit over de uitkeringen. Hierdoor 
nam de rol van de steuncomités af. Aan het einde van de 
oorlog verleende het Goudse steuncomité nog aan zo’n 
twintig gezinnen steun.17 

-
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De gemeente Gouda begon in mei 1915 met het verstrek-
ken van broodkaarten. Gouwenaars konden op het stad-
huis een verzoek indienen om goedkoop brood te mogen 
ontvangen. Uiteindelijk werden niet minder dan 3091 
broodkaarten verstrekt. 

Vanwege de hogere kosten van het levensonderhoud, 
begonnen sommige bedrijven in 1915 al duurtetoeslagen 
aan het personeel te verstrekken. Het ging hier dus niet 
om een structurele loonsverhoging, maar om een tijde-
lijke toeslag. De Stearine Kaarsenfabriek nam het voor-
touw. Al haar gehuwde arbeiders ontvingen een duurte-
toeslag van 60 cent per week, met een extra toelage van 
25 cent voor elk kind onder de veertien jaar. 

Gedurende het jaar 1916 namen de problemen rond 
de levensmiddelenvoorziening toe. De winkelvoorraden 
werden nog maar mondjesmaat aangevuld. Gouda raakte 
vertrouwd met lange rijen geduldig wachtende vrouwen 
voor de winkels van kruideniers, bakkers en slagers. De 
brancheorganisaties trokken herhaaldelijk aan de bel. Zo 
drongen de Verenigde Goudse Aardappelhandelaren aan 
op een uitvoerverbod voor alle soorten aardappelen, wat 
naar hun idee de markt weer enigszins zou kunnen sta-
biliseren. De Centrale Broodbakkersvereniging te Gouda 
en omstreken waarschuwde in september 1916 voor het 
dreigende tekort aan bloem. 

De situatie werd pas echt kritiek in de winter van 1916-
1917. Toen bereikte de crisis een dieptepunt, een situa-

De gemeenten werden verder verantwoordelijk voor het 
vaststellen van maximumprijzen voor de detailhandel en 
voor de verdeling van bepaalde grondstoffen en levens-
middelen. Bij schaarste konden zij dus zelf producten 
als granen en meel inkopen en deze doorverkopen aan 
bedrijven of rechtstreeks aan particulieren. De inkoop 
gebeurde veelal in samenwerking met de lokale bedrijfs-
organisaties.18

Dat gebeurde voor het eerst in oktober 1914, toen 
het meel dreigde op te raken Eind september hadden 
de bakkers gewezen op hun slinkende voorraden. Som-
mige bakkerijen waren er geheel doorheen. Burgemees-
ter Martens wist dat hij iets moest doen. Zonder brood 
zou de bevolking zich gaan roeren. Op 8 oktober 1914 
kwam hij met bakkers en hun verenigingen bijeen om te 
overleggen. Besloten werd tot een verbod op het bak-
ken van wittebrood. Brood zou voortaan alleen nog van 
ongebuild tarwemeel worden gebakken. Voor zieken en 
zwakken werd een uitzondering gemaakt, doch alleen 
op doktersvoorschrift. De broodprijs ging met twee cent 
omhoog. De Coöperatieve Broodbakkerij en Verbruikers-
vereniging werd aangewezen om het graan en meel over 
de bakkerijen te distribueren. De kaashandel kreeg op 
26 oktober 1914 te maken met een uitvoerverbod. In no-
vember 1914 werden maximumprijzen vastgesteld. 

Ondanks zijn bemoeienissen kon het gemeentebe-
stuur niet voorkomen dat de prijzen van veel producten 
stegen. Vanwege de hoge graanprijzen moest het in fe-
bruari 1915 een verhoging van de broodprijs met twee 
cent toestaan. Een maand later was het gedwongen om 
het tarief van het lichtgas te verhogen. Dat kwam door 
de gestegen steenkoolprijs. Vooral de lagere inkomens-
groepen werden hiervan de dupe. 

Deze ongunstige prijsontwikkeling baarde ook de re-
gering zorgen. Om de controle op de prijzen en de be-
schikbaarheid van producten te verstevigen werd in het 
voorjaar van 1915 een begin gemaakt met de distributie. 
De gemeenten werden gevraagd om met name voor de 
lagere inkomensgroepen tarwemeel, tarwebloem, var-
kensvlees, spek, vet, groenten en aardappelen beschik-
baar te stellen. Zij moesten zelf beoordelen wie voor de 
verstrekking van deze producten in aanmerking kwamen. 

Vleesdistributie: het slachten van varkens in een hal van de kaaspakhui-
zen van de firma Van Eijk aan de Kattensingel.(samh)
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deel was verenigd in de Goudse huurdersvereniging Door 
Eendracht Sterk, voerden vanaf 1915 meerdere huurver-
hogingen door. Soms ging dat wel heel ver, zoals in het 
geval van een caféhoudster die in januari 1917 de huur 
van één van haar panden aan de Boelekade verhoogde 
van 1,50 naar 2,25, een verhoging van bijna 65 procent. 
De gedupeerden, een gezin met zes kinderen, werden 
hartje winter op straat gezet. De politie bracht het on-
der in een logement. De socialistische pers sprak van de 
‘ergerlijke en misdadige praktijken’ van Goudse huisjes-
melkers.19

De hogere inkomens konden zich over het algemeen 
beter redden. Zij zaten wat ruimer in hun budget. Toch 
ervoeren ook zij de ‘ongemakken’ van de oorlog. Socië-
teit De Reünie moest in 1917 de croquetten van het menu 
halen. In datzelfde jaar beklaagden een aantal dorstige 
leden zich over het ontbreken van oude gerenommeerde 
merken jenever, whisky en likeuren. Zij waren best be-
reid hier wat meer voor te betalen. Het bestuur verze-
kerde hen dat de drankvoorziening constante aandacht 
had. Die bereidheid hadden zij niet als het om thee ging. 
De prijs van een kop thee was door de schaarste op 30 
cent gebracht. Aangezien de minister had vastgesteld 
dat er uit één pond thee 1200 koppen konden worden 
gezet en één pond 10 gulden kostte, betekende dit dat 
een kop thee maar 1 cent hoefde te kosten. De socië-
teitsprijs was in hun ogen veel te hoog.20

Geen enkele Gouwenaar ontkwam aan de maatregelen 
met betrekking tot de electriciteisvoorziening. Vanwege 
de verminderde levering van steenkolen aan de Goudse 
lichtfabriek stuurde het gemeentebestuur aan op een 
vermindering van het energieverbruik. In december 1916 
besloot het dat winkels en magazijnen van een uur vóór 
zonsondergang tot ’s avonds acht uur niet meer dan de 
helft van de aanwezige lampen mochten branden. Kof-
fiehuizen en sociëteitstokalen mochten de lampen tot elf 
uur aanhouden. Huishoudens moesten hun gasverbruik 
beperken tot 40 kub.21 In februari 1917 werd de gasdruk 
en de electrische spanning verlaagd en een deel van 
straatlantaarns uitgeschakeld. Deze beperkende maat-
regelen troffen ook de fabrieken. De kaarsenfabriek be-
sloot om de productie één volle week in de vier weken 

Het laatste schip met regeringsaardappelen meert aan de Nieuwe Veer-
stal af. (samh)

tie zou tot aan 1919 blijven voortduren. Op alle terreinen 
deden zich nu tekorten voor: meel, aardappelen, koffie, 
thee, tabak, zeep en steenkool. Veel producten waar-
onder aardappelen en steenkool werden nu landelijk 
gedistribueerd. De verdeling werd vanuit verschillende 
rijksbureaus in Den Haag geregeld. Omdat dit systeem 
nog wel eens haperde moest het Goudse gemeentebe-
stuur met enige regelmaat aan de bel trekken om de 
leveranties te bespoedigen. Sommige producten waren 
zo schaars, dat zij net als het brood, alleen nog onder 
regie van de gemeente konden worden verstrekt. Daarbij 
richtte zij zich vooral op de lagere inkomensgroepen. Zo 
werd in maart 1918 bij wijze van proef aan de ‘arbeiden-
de klasse en daarmee gelijk te stellen personen’ goed-
koop rundvlees en soepbenen aangeboden. Hier werd 
druk gebruik van gemaakt.  

Behalve de prijzen van levensmiddelen gingen ook de 
huren omhoog. De daling in de woningbouwproductie 
leidde tot een tekort aan goedkopere kleine huurwo-
ningen. Particuliere huiseigenaren, waarvan een groot 

18. M. Kraaijenstein, ‘Lokale noden en lokaal beleid’, in H. Binnen-
veld e.a., Leven naast de catastrofe. Nederland tijdens de Eerste Wereld-
oorlog, Hilversum 2001, p. 70
19. Het Volk, 11 januari 1917.
20. B. Mesander, Sociëteit De Reünie, 1843-1993 (2008), Gouda 2008, 
p. 85. 
21. Algemeen Handelsblad, 2 december 1916.
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te staken. Voor de mannelijke arbeiders werden vervan-
gende werkzaamheden gezocht. Zij kregen in ieder geval 
85 procent van hun loon doorbetaald. De lichtfabriek 
was gemachtigd om klanten die deze grens veelvuldig 
overschreden af te sluiten. In april werden maar liefst 
zeven bedrijven van het stroomnet afgesloten omdat zij 
te veel hadden verbruikt. 

Ook de kermis sneuvelde. De raadsleden van confes-
sionele partijen, die al jaren op een kermisverbod aan-
drongen, zagen in 1918 eindelijk hun streven bekroond. 
Tot dan toe hadden zij vooral gewezen op de schen-
ding van de zondagsrust, op het vele drankgebruik en 
het feit dat veel arbeiders er gedurende de kermis hun 
hele spaargeld doorheen joegen. De voorstanders van de 
kermis hadden steeds het economische belang voor de 
stad benadrukt en vonden dat de arbeiders recht hadden 22. Rotterdams Nieuwsblad, 3 november 1914.

Legerdag 8 september 1917: Grote militaire demonstratie in Gouda. Hier trekt het muziekkorps van het Opleidingsbataljon Wielrijders over een door 
pontonniers aangelegde brug bij het Tolhuis. (sahm)

op een jaarlijks verzetje. Een week in een jaar was toch 
niet te veel gevraagd? In 1918 maakten de tegenstanders 
behendig gebruik van de oorlogscrisis. De situatie in de 
stad was al gespannen door het vele economische leed, 
zo betoogden zij. Bovendien werd elke Gouwenaar ge-
vraagd om spaarzaam te zijn in deze moeilijke tijden. 
Ditmaal wonnen zij het pleit.

Criminaliteit 

De distributiemaatregelen brachten bij een aantal Gou-
wenaars niet altijd het beste naar boven. Op tal van 
manieren trachtten zij de maatregelen te ontduiken. 
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Protest 

De langdurige crisis veroorzaakte steeds meer spanning 
in de stad. Een reactie kon haast niet uitblijven. De eer-
ste protesten richtten zich tegen de huurverhogingen. In 
mei 1916 kwamen huurders in actie tegen de huiseigena-
renvereniging Door Eendracht Sterk. Ruim 220 huishou-
dens tekenden een petitie, waarin zij verklaarden geen 
van allen de verlangde huurverhoging te zullen betalen 
en elkaar te steunen op het moment dat het tot huisuit-
zettingen zou komen. De Huurcommissiewet van maart 
1917 zou uiteindelijk rust brengen in de huursector. Ge-
meentelijke huurcommissies werden ingesteld om er-
voor te zorgen dat de huren van goedkope arbeiderswo-
ningen niet onredelijk stegen. 

De huurdersstaking stond niet op zichzelf. Tegelijk 
werd ook de levensmiddelensituatie ter discussie ge-
steld. op de agenda prijkten. Wellicht leidde deze actie 
ook tot de eerste publieke demonstratie die op 14 juni 
1916 plaatsvond. In optocht trokken enkele honderden 
vrouwen naar de Markt om te protesteren tegen de hoge 
prijzen van veel levensmiddelen. Burgemeester Martens 

Duurtebetoging op de Markt. Het protest ging uit van een groep vrou-
wen, maar zoals de foto laat zien voegden zich veel mannen bij hen.  
(sahm)

Dat begon al in de eerste oorlogsmaanden, toen som-
mige huisartsen wel heel ruim gebruik maakten van de 
mogelijkheid om wittebrood voor hun patiënten voor te 
schrijven. Eén patiënt zou zelfs twee kilo wittebrood per 
dag nodig hebben om te kunnen herstellen. Ook bleek 
een postbode met een doktersbriefje bij verschillende 
bakkers langs te gaan om wittebrood op te halen. Ver-
volgens bezorgde hij het fel begeerde brood bij zijn op-
drachtgevers.22

Gedurende de oorlog nam het aantal illegale handelin-
gen toe. De gemeentepolitie had het er druk mee. Regel-
matig trof zij slagers aan die illegaal hadden geslacht. Er 
werd brood ‘onder de toonbank verkocht’, dat wil zeg-
gen dat er niet naar distributiebonnen werd gevraagd. 
In september 1917 vatte de politie enkele medewerkers 
van een drukkerij in de kraag, die valse distributiebon-
nen hadden gedrukt en in de omloop hadden gebracht. 
Er werd geknoeid met eieren. Op de warenmarkt nam de 
politie een partij van 6.500 eieren in beslag die waren 
ontdaan van het export-merkteken en dus illegaal op 
de binnenlandse markt konden worden afgezet. Enkele 
wasserijen hielden soda achter en verkochten dit aan 
particulieren tegen een prijs van 60 à 70 cent, terwijl de 
normale prijs op 20 cent lag. Een inventieve kruidenier 
onttrok de soda aan de distributie door het op te lossen 
in water, dat hij in flessen bewaarde in zijn magazijn. Zijn 
plan was om het kostbare goed tegen een hogere prijs te 
kunnen verkopen aan zijn klanten. 

Scherp was de politie ook op het transport. In juni 1916 
werd aan het station een hele wagon illegale aardappelen 
in beslag genomen. Een kaashandelaar stal voor bewo-
ners van de Krugerlaan aardappelen van een schip dat 
lag aangemeerd bij Stolwijkersluis. Hij kreeg er ruim voor 
betaald. Hij laadde de aardappelen in zijn kaaswagen en 
overdekte ze met een kaaskleed, zodat het er op leek 
dat hij kaas vervoerde. De bewoners kregen hun vrachtje 
keurig thuis bezorgd. Toch was er kennelijk iemand los-
lippig. Het verhaal lekte uit en de kaashandelaar kreeg 
een fikse boete opgelegd. In juni 1918 ontdekte de poli-
tie in de Naaierstraat een kar met een dubbele bodem. 
Tussen de planken zaten 200 pakjes margarine verstopt. 
De hele lading werd in beslag genomen. 
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neer. Zij droegen de steenkool van de in de IJssel lig-
gende schepen naar de fabriek, en vonden dat zij zwaar 
onderbetaald werden. De directie beloofde het loon te 
zullen aanvullen. 

De acties werden grotendeels gesteund door de lokale 
afdeling van de sdap en de Goudse Bestuurdersbond, 
een samenwerkingsverband van verschillende vakorga-
nisaties. De sdap was sinds 1915 met één zetel in de ge-
meenteraad vertegenwoordigd. Dit had zijn weerslag op 
het politieke debat. Raadslid Elert van der Werf nam het 
voor zijn achterban op en zorgde daarbij voor het nodige 
politieke vuurwerk. 

Behalve de sdap betrad ook het Revolutionair Socia-
listisch Comité tegen den Oorlog en zijn Gevolgen (rsc) 

nodigde een delegatie van zes vrou-
wen uit om in het stadhuis te komen 
praten. Hij hoorde hun klachten aan 
en beloofde hen om hun verzoek om 
goedkope levensmiddelen telegra-
fisch aan de regering te zullen over-
brengen. Voor Goudse begrippen 
was dit een bijzondere vertoning. 
Over het algemeen gedroeg de Gou-
wenaar zich ordelijk en meegaand. 
Demonstraties waren vreemd in de 
stad. Het gaf wel aan dat het water 
veel Gouwenaars nu werkelijk aan de 
lippen stond.

Dat het vooral vrouwen waren die 
demonstreerden was niet excep-
tioneel. Veel mannen dienden nog 
steeds in het leger of werkten in 
de fabrieken. Bovendien waren het 
vooral vrouwen die, als spil in het gezinsleven, dage-
lijks met het gebrek aan levensmiddelen werden gecon-
fronteerd. En er was nog een opmerkelijk punt. Politie 
en bestuur wisten namelijk niet goed hoe zij met deze 
demonstranten moesten omgaan. Mannelijke demon-
stranten kon men nu eenmaal makkelijker uiteen slaan. 
Bij vrouwen lag dit anders. Agenten die met stok of sabel 
naar schijnbaar weerloze huisvrouwen uithaalden, kon-
den over het algemeen op weinig sympathie van het pu-
bliek rekenen. 

De grote actiebereidheid uitte zich ook in de vakbe-
weging. Redenerende vanuit het besef dat men alleen 
gezamenlijk de crisis kon overwinnen, had de vakbewe-
ging bij het uitbreken van de oorlog een wapenstilstand 
met de regering afgekondigd. De gestegen kosten van 
levensonderhoud en de onwelwillende houding van veel 
werkgevers maakten dat de vakbeweging in de zomer 
van 1915 weer in beweging kwam. In de periode van mid-
den 1915 tot aan het einde van de oorlog gingen Goudse 
arbeiders veertien keer in staking. In vrijwel alle geval-
len ging het om loonsverhoging.23 Ditmaal sloeg de ar-
beidsonrust zelfs over naar de kaarsenfabriek. In oktober 
1916 legden 92 zakkendragers, het werk zes dagen lang 

23. Zie: S. van der Velde, Stakingen in Nederland, Amsterdam 2000.
24. De Tribune, 24 maart 1917. 
25. Gemeenteraad Gouda, 25 mei 1917.
26. Het Volk, 21 september 1917.
27. Goudsche Courant, 22 juli 1918.

Gemeentelijke warmwatervoorziening aan de Ridder van Catsweg.  
(sahm)
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verzoek van de sdap en de 
Goudse Bestuurdersbond 
om een openbare meeting 
te mogen organiseren, door 
de nieuwe burgemeester 
U.J. Mijs afgewezen. En dat 
terwijl de ellende onder de 
Goudse bevolking volgens de 
bond alleen maar toenam. 26

Zo ging men het laatste oor-
logsjaar in. De levensmid-
delensituatie verslechterde 
allengs. Zowel de Goudse 
Bestuurdersbond, als het 
rsc bleven de Goudse arbei-
dersbevolking aanspreken. 
De laatste organiseerde bijeenkomsten met het motto 
‘Strijd tegen den honger’. Sprekers hielden voordrachten 
over de revolutie die recent in Rusland had plaatsgevon-
den. Als het aan het rsc lag moest de Goudse bevolking 
zich nog veel luider roeren. De spanning liep op. In juni 
1918 liepen weer enige honderden vrouwen te hoop voor 
het stadhuis en het in de Waag gevestigde distributiebu-
reau. Burgemeester Mijs stond samen met de directeur 
van dat bureau de vrouwen te woord. Twee dagen later 
meldde zich opnieuw een grote groep vrouwen bij het 
stadhuis. Ditmaal klaagden zij over het gebrek aan zeep. 
De sfeer was gespannen. Drie weken later, op 21 juli, ging 
het mis toen een grote groep vrouwen bij zeepfabriek 
De Hamer demonstreerde. Terwijl een kleine delegatie 
door de directie werd ontvangen, sloegen de wachtende 
vrouwen aan het plunderen. Van een kar werden meer 
dan 500 pakjes zeep meegenomen. De politie, hoewel 
aanwezig, greep niet in. Mogelijk wilde zij erger voorko-
men. Wel wist zij bij de Peperstraat nog enkele vrouwen 
in te halen, van wie de pakjes zeep in beslag werden ge-
nomen. De rest van de vrouwen trok triomfantelijk met 
hun buit door de stad. De Goudsche Courant keurde deze 
plundering ten strengste af en waarschuwde dat er de 
volgende keer zeker hard zou worden opgetreden.27

De demonstraties gingen door. De Bestuurdersbond 
speelde een leidende rol. Op 29 juli, demonstreerden 

het politieke strijdtoneel. Het rsc, dat een veel radica-
lere koers voer en meer neigde naar het communisme, 
belegde vanaf het vroege voorjaar van 1917 openbare 
vergaderingen in Gouda. Deze bijeenkomsten werden 
door de autoriteiten met argusogen bekeken. Men was 
beducht voor opruiing. Op 24 maart 1917 bezochten zo’n 
120 Goudse arbeiders een bijeenkomst om te luisteren 
naar de communistische voorman David Wijnkoop. Dat 
gebeurde volgens het communistische blad De Tribune 
niet zonder de aanwezigheid van ‘een paar waakhonden 
van het kapitaal in de vorm van enkele inspecteurs van 
politie’, die het ‘staatsgevaarlijke’ rsc nauwlettend in de 
gaten hielden.24 Veel aanhang zou het rsc niet krijgen in 
de kaasstad. 

Of het rsc ook de hand had in de demonstratie die in 
mei 1917 plaatsvond is niet duidelijk. In die maand trok 
opnieuw een grote groep huisvrouwen naar het stad-
huis. En opnieuw beloofde de burgemeester Martens 
de klachten te zullen overbrengen aan de regering. Toch 
probeerde hij op lokaal niveau ook enige verbeteringen 
door te voeren. Daartoe werd hij mogelijk aangezet door 
de gebeurtenissen in Amsterdam, waar een vrouwende-
monstratie in juni uitmondde in plunderingen. Het leger 
werd ingezet om dit aardappeloproer neer te slaan. Er 
vielen negen doden en 114 gewonden. Mede op initia-
tief van de sdap begon het Goudse gemeentebestuur die 
zomer met de voorbereidingen voor een Centrale keu-
ken, waar mensen tegen geringe vergoeding een maal-
tijd konden halen. Een groot aantal Gouwenaars was al 
klant van de soepkeuken aan het Nonnenwater of van 
de volksgaarkeuken van Henriëtta Hoffman in de Keizer-
straat. Ook wilde de sdap dat de gemeente toezag op de 
verstrekking van brandstof zodat ‘de in de minste po-
sitie verkerende inwoners voedsel kunnen bereiden.’25 

De gemeente begon hierop met de warmwateruitdeling, 
vanaf karren met grote ketels. In november ging zij over 
tot het uitdelen van cokes.

Het Amsterdamse aardappeloproer was ook reden om 
verdere demonstraties te verbieden. De sdap en de nvv 
hadden opgeroepen tot grote straatdemonstraties tegen 
de levensmiddelen en brandstofpolitiek van de regering 
op zondag 23 september 1917. Ook in Gouda werd een 

U. Mijs werd in september 1917 de nieu-
we burgemeeter van Gouda (sahm)
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kwam een sterke tegenbeweging op gang. Op last van 
de regering namen politie en militairen overal in het land 
strategische posities in. Met steun van de protestants-
christelijke en katholieke partijen werd de gezagsgetrou-
we burgerij opgeroepen om burgerwachten te vormen.

Ook Gouda beleefde spannende momenten. Met de 
protesten en duurtedemonstraties nog vers in het ge-
heugen, was het moeilijk te voorspellen hoe het linkse 
volksdeel zou reageren. Het garnizoen was net als in alle 
andere plaatsen in hoogste staat van alarm. Op de Waag 
en in enkele andere openbare gebouwen werden machi-
negeweren geplaatst.

De directeur van de Kaashandel-Maatschappij Gouda, 
W.S. Heusdens, richtte een vrijwillige burgerwacht op, 
om er voor te zorgen dat revolutionaire krachten in Gou-
da geen kans kregen. Burgemeester Mijs gaf nog aan dat 
hij de hulp van de burgerwacht niet nodig had, omdat 
hij niet twijfelde aan de goede geest in de gemeente. 
Heusdens zette zijn initiatief toch door. Wanneer re-
volutionaire krachten van buiten de gemeenten onrust 
wilden zaaien, dan stonden zijn mannen gereed om de 
politie en het garnizoen bij te staan. Zelf werd Heusdens 
commandant. Belangstellenden voor zijn burgerwacht 
konden zich op zaterdag bij zijn kaashandel aan de Kat-
tensingel melden. De burgerwacht was herkenbaar aan 
een band om de arm, in de kleuren van het stadswapen: 
rood en wit.  

De revolutie waaide over. In de weken na 12 november 
werd in het hele land steun betuigd aan het gezag en in 
het bijzonder aan het Koningshuis, dat in deze donkere 
dagen uitgroeide tot het symbool van een sterk Neder-
land. Ook Gouda bracht hulde aan het Koningshuis. Op 
initiatief van het Katholiek Comité van Actie werd een 
grote betoging georganiseerd op 23 november 1918. 
Meer dan zeventig verenigingen en corporaties trokken 
in optocht en onder begeleiding van muziekkorpsen en 
getooid met vaandels en banieren, van het Kazerneplein 
naar de Markt. Voor het oog van duizenden Gouwenaars, 
die ondanks het slechte weer toch naar het Marktplein 
waren gekomen, kreeg burgemeester Mijs op het bor-
des van het stadhuis een motie overhandigd, die hij 
telegrafisch naar Koningin Wilhelmina stuurde. Daarna 

zo’n 500 Gouwenaars op de Markt, terwijl de gemeen-
teraad in het stadhuis vergaderde over nieuwe distri-
butiemaatregelen. Op 19 september 1918 kwamen dui-
zenden vrouwen en mannen samen om te demonstreren 
tegen de verhoging van de gasprijs en de slechte be-
schikbaarheid van veel levensmiddelen. Burgemeester 
Mijs beloofde in Den Haag te zullen aandringen op een 
verhoging van de rantsoenen. De voorzitter van de Be-
stuurdersbond deelde deze toezegging vanaf het bordes 
van het stadhuis aan de menigte mede. Er klonk een luid 
gejuich waarna de menigte kalm huiswaarts ging. Het 
was de laatste grote demonstratie. Met spanning werd 
de naderende winter afgewacht.

Revolutiedreiging

Op 18 november 1918 was de Eerste Wereldoorlog af-
gelopen. Duitsland gaf zich gewonnen nadat de sociaal 
democraten de macht hadden gegrepen. Ook in Neder-
land achtte de sdap de tijd rijp voor verandering. Het 
land was de crisis moe. Militairen waren ruim vier jaar 
lang onder de wapenen geweest. Op 12 november sprak 
sdap-leider P.J. Troelstra in de Tweede Kamer zijn be-
roemde revolutierede uit. Hij gaf aan dat de tijd voor 
verandering was aangebroken en de macht nu aan het 
volk was. De verbijstering was groot. Nog diezelfde dag 

Ondanks de crisis was er ook tijd voor vermaak: Hier een foto van een schaats-
wedstrijd op de Kattensingel, op 2 februari 1917. De man met hoed onder nr. 
15 is C.H.W. Heusdens, directeur van de Kaashandel Mij. Gouda. In november 
1918 werd hij commandant van de Burgerwacht. (sahm)
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op. Al tijdens de oorlog zag de partij het Goudse le-
denbestand groeien. Bij de gemeenteraadsverkiezingen 
van 1919 behaalde de partij een grote electorale zege. 
Er werden maar liefst zes sociaal-democraten in de raad 
gekozen. Vanaf dat moment zouden de sociaal-demo-
craten een van de sterkste partijen in Gouda blijven. 

 

Bronnen
Bij de totstandkoming van dit artikel is naast de geanno-
teerde literatuur gebruik gemaakt van de volgende kran-
ten: De Goudsche Courant, De Tribune, Het Volk, De Tijd, 
Algemeen Handelsblad, Nieuwe Rotterdamsche Courant. 
Verder van de gemeenteverslagen en de verslagen van 
de gemeenteraadsvergaderingen. 

hief de menigte het Wilhelmus aan. Het krantenbe-
richt sloot af met: ‘Een opgewekte stemming heersch-
te in de stad, die, dankzij het verbod van de verkoop 
van sterken drank, geen oogenblik wordt verstoord.’ 

Besluit

Gouda had een zware tijd doorgemaakt. Vooral de arbei-
dersbevolking had honger en kou geleden. Dit had geleid 
tot onvrede, protest en zelfs plundering. Een dergelijk 
gedrag was niet overeenkomstig de Goudse volksaard. 
Want de Gouwenaar gedroeg zich over het algemeen 
ordelijk en meegaand. Ditmaal echter eiste hij luidkeels 
zijn rechten op, wat wel aangaf dat de nood hoog was.

De stad toonde vooral veerkracht en solidariteit. Aan 
het begin van de oorlog sloegen alle partijen de handen 
ineen om de gezinnen van gemobiliseerde militairen te 
helpen en de werkloosheid aan te pakken. Ook bij de 
komst van de Belgische vluchtelingen was de bereidwil-
ligheid om te helpen groot. 

De oorlog bracht ook verandering. Op het bestuurlijke 
terrein was de rol van de overheid gegroeid. De crisis 
vroeg om een sterke sturing van bovenaf. Van een be-
stuur dat vooral op afstand stond, zag men nu een be-
stuur dat zich rechtstreeks in het dagelijks leven meng-
de. De gemeente regelde onder andere de aanvoer en 
distributie van levensmiddelen en brandstoffen, speelde 
een leidende rol bij de vertrekking van steun aan werk-
lozen en controleerde de huren. Alleen in die zin al, zin 
was de Eerste Wereldoorlog een breuk met het verleden. 

Ook het politieke landschap zou voor goed verande-
ren. In 1915 maakten de sociaal democraten hun entree 
in de gemeentepolitiek. De toon in de raadsdebatten 
werd feller. Het was ook de sociaal-democratische be-
weging die zich gedurende de crisis inzette voor de ar-
beidersbevolking. Zij ondersteunde het volksprotest en 
speelde menig maal een rol bij organiseren van acties. 
Of het nu om levensmiddelen, huren of lonen ging, dat 
maakte niet uit. Het leverde de sdap geen windeieren 

Oproep voor Burgerwacht (sahm)

28. Aantekeningen van A.R. Gardenier, samh, inv. 133. 
29. Algemeen Handelsblad, 30 november 1918.
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