
Sint Nicolaas komt naar Gouda! 

Thea 11011 \Vordra9e,1 e11 Henny unn Dolder 

Nu op 15 november 2014 de landelijke intocht 
van Sint Nicolaas in Gouda plaats vindt, was 
dit aanleiding om eens terug te kijken op de 
feestelijkheden rond 5 december in het ver
leden. Gekozen is voor een periode van circa 
1863 tot 1940. Van zwarte Piet als knecht van 
de goedheiligman was tot 1850 nog geen 
sprake. Om een indruk te krijgen hoe een en 
ander in onze stad toeging was de Goudsche 
Courant de aangewezen bron. 

Geen intocht, maar Sinten rijden pontificaal 
door de stad 

Van een landelijk inrocht door de Sint zoals wij d ie nu 
kennen is in de 19de eeuw nog geen sprake. Wel maakt 
hij een ri t door de -stad, na te zijn uitgenodigd door 
diverse winkeliers waar hij geschenken uitdeelt of bij 
een voor kinderen georganiseerd feest. Het nadeel is 
dat verschillende gemij terde figuren her en der door 
de stad rijden, leg dat aan de kinderen maar eens ui t! 
Als beke11d wordt dat hij bij een banketbakker aa,1 de 
Markt verbl ijft stroomt het publiek toe, bij het verlaten 
van de winkel wordt hij met luid applaus begroet. 'Glo
rieus ging hij te paard zijn weg met zijn zwarte knecht 
naas t zich' , zo staat in de kranc te lezen. In 1920 krijgen 

de kinderen vervroegd vrij van school om op de Markt 
de Sint toe te juichen als hij voor een der winkels zijn 
paard bestijgt. Het paard schrikt van het lawaai, zodat 

'de oude man al zij11 rijkunst 11odig had om in 't zadel 
te blijven'. Aan de optocht door de stad die volgt ne
men honderden kinderen deel 'pretmakend en lachend 
om deze 6 Decembervreugde, die voor velen het hoofd
n~Immcr van het Sintcrkh1asfecst zal zijn' . Soms treffen 

Sint en Piet slecht weer, zoals in 1919: "Onbarmhartig 
gutsten op 5 december de regenvlagen neer op de goe
de heilige, die zich niet van zij n j aarlijkse rondgang liet 
weerhouden. De j oelende ki11derschaar l iet zich door het 
gure weer nier afschrikken, alleen Piet, de trouwe knecht 
stierf duizend doden van angst dat tegen een dergelij ke 
douche zijn donkere gelaatskleur niet bestand zou zij,, ." 
In 1934 maakt Sint op woensdagmiddag 27 november 
vanuit het Goudse station met de paardentram een rit 
door de stad. Het publiek krijgt daarna gelegenheid 'om 
van dit enigszins uit de tijd zijnde vervoermiddel gebruik 

re maken'. Van een echte intocht is pas sprake in 1937: 
"Gouda heeft zijn 'Ecnheids -Sint •Nicolaas'. Om ont 

stichting van de kinderfantasie in verband met d e vele 

bisschoppen die vroeger de stad plachten te doorkn1i
sen te verhinderen, had de Middenstandscentrale aan B 
& w verzocht haar her alleenrecht voor de blijde intrede 
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te geven. Dit is gebeurd en zoo heeft de goede Sint als 
eenige en echte, van het station af zijn intocht gedaan en 
in een open rijtuig, voorafgegaan door een nn,ziekcorps, 
begeleid door ruiters en omstuwd door een zingende 
kinderschare, een langen tocht door de stad gemaakt, 
waar velen hem hartelijk begroetten." 

SINTNICOLARSVERTELLI 
DOOI\ 

N ·~ BOE 

PI.ATEN VAN NANS VAN LEEUWEN 

~ •: · • •· U.-M ,D<H H AAG 

Omslag ,,,rn Si11t Nioolansver1e!U119im. Door Jan Bo, .. , (fo:o Th,~n vcrn 
Wo,tiragcn) 

Zoete versnaperingen 

Die horen onverbrekelijk b ij het 'heerlijk avondje'. Op 16 
november 1865 verschijnt de allereerste en enige adver
tentie van dat jaar in de Coudsche Couronr: J.L. Kamp· 
huijzen aan de Gouwe C 249 prijst zijn 'Goed gevulde 
boterletters' aan. In 1889 wordt er voor de eerste maal 
geadverteerd met chocoladeletters door de firma H,W, 

Harms aan de Korce Tiendeweg. Ze kosten 8, 10 en 12 
cent per stuk. De consumptie van het lekkers neemt 
door de jaren kennelijk fors t0e, want de firma C. Jamin 
deelt eind novembe,· 1916 mee dat er in het jaar daar
voor 207 .ooo pond boterletters en banket in hun fabriek 
werd gebakken. 'Wie helpt de volgende week mede het 
verbruik te verdubbelen?', zo luidt de vraag. Niet alleen 
zoecigheid, maar ook meer verfijnde lekkernijen worden 
aangeboden, zoals in 1871 door P.J. Melke11: . Hij verkoopt 
' versche pacès, puik nieuwe kastanjes, nieuwe gedroog· 
de abrikozen, zalm, kreeften en sardines in blikken'. 

Armoede 

Het krijgen van cadeaus en het smullen van boterletters 
is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Bij tijden heerst 
er in de stad ook grote armoede. Dat blijkt uit een in• 
gezonden brief van 24 november 1875 afkomstig van de 
Sint -Nicolaascommissie: " Mag ik zo vrij zijn, mijnheer 
de Redacteur! Om door middel dezer courant de aan 
dacht van alle goed gezinde medeburgers te vestigen op 
het aanstaande St.-Nicolaasfeest, met het doel, bij die 
gelegenheid de kinderen van mingegoede mede burgers 
een vrolijken avond te verschaffen? M(ijnsj l[ziens] is 
de formatie van eene St. · Nicolaascommissie 't geschik· 
sce middel om dac doel ce bereiken . Moge men spoedig 
daartoe overgaan, e n bij alle ingezetenen van den meer 
gegoeden stand een gul en erkentelijk onthaal vinden." 
De oproep is niet tevergeefs, verschillende instanties en 
vrijwilligers beijveren zich ieder jaar om 5 december voor 
de kinderen tot een echt feest te maken. 

Fraaie etalages 

0111 de kooplust te bevorderen sparen winkeliers kosten 
nog moeite om al in november hun etalage zo fraai en 
creatief mogelijk in ce richten. Het lijkt bijna een wed• 
strijd wie de meeste aandacht t rekt. Het publiek moet 
zich de ogen hebben uitgekeken op de sfeervolle, met 
gaslampen verlichte etalages van bakkers, boekhandels, 
modewinkels et cetera. Zelfs de krant besteedc er aa,1-
dacht aan, zoals in 1894: 'Verschillende winkeliers heb-
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ben ter gelegenheid van het aanstaand Sc. Nicolaasfeest 
hunne etalages in gereedheid gebracht, ieder heeft zijn 
beste beentje voorgezet om het publiek tot kopen uit te 
lokken. Het is niet mogelijk ze alle te bespreken, voor 
één wordt een uitzondering gemaakt: wij willen slechts 
attendeeren op de etalage van de fi rma A. Hillen die in 
zijn winkelkast een heusch dak met pannen gedekt heeft 
vervaardigd, waar de goede Sint door de schoorsteen 
zijn gaven toewerpt. Voorwaar voor kindere,, cc,, voor
stelling, zoo als men gewoonlijk hen wijs maakt'. Een 
jaar later is er een nieuw ontwerp dat veel kijkers lokt: 
'Men heeft in genoemd magazijn St. Nicolaas op een 
fiets gezet, zelfs zo mechanisch, dat de Sint zonder het 
zelf te begrijpen, kan wielrijden'. Hillen maakt zo tege• 
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lijk reclame voor de bonnen die in zijn zaak cadeau wor
den gegeven, waarop men de 'velicopéde' kan winnen. 

Van eenvoudige en luxe naar nuttige cadeaus 

Een advertentie uit 1866 meldt dat de weduwe A.C. 
Schouten de eer heeft 'haren geëerden begunstigers te 
berigten dat zij voor het aanstaande Sint•Nicolaasfeest 
ruim gesorteerd is in alle soorten van kinderspeelgoe• 
deren, galanterieën, glas- en aardewerk'. Ook aan de 
volwassenen is gedacht met een aanbod van metalen 
brillen, dameslorgnetten, toneelkijkers, barometers et 
cetera . Er wordt zelfs met kinderkleding geadverteerd, 
die kan worden besteld bij 'Pont Neuf' in Parijs . Nadat 
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een gemustreerde catalogus op aanvraag îs toegezonden 

kan een keuze worden ge111aakt. Warm gevoerde kin
der- overjassen kosten in vier maten tussen de 6 en 4'h 
gulden, franco aan huis. 

In 1877 verschijnen er advertenties met recla111e voor 
j uwelen en horloges. Wie iets bijzonders wil kan terecht 
bij fotograaf J.H. Kieberc aan de Markt. Hij vervaardigt 
111anchetknopen naar een meegebracht portret voor 
f 1,50 per paar. 111 1880 zijn de nieuwste artikelen be
stemd voor huishoudelijk gebruik als inkt- en rookstellen 
en presse-papiers. Een wel zeer fraai vormgegeven ad
vertencie bevat een aanbod van •gouden en zilveren wer

ken. alsmede een zeer nene keuze in diamanten' . Een 

opvallend aanbod is dat van 22 november 1890: 'Voor 
dames is er geen nuttiger en eleganter geschenk dan een 
goede(hand]naaimachine, want daarmede wordt veel 
tijd en geld bespaard en bovendien levert dezelve duur
zamer, juister en schooner werk dan aan de geoefendste 
hand mogelijk is. The Singer Manufacturing Company 
maakt het mogelijk aan minder gegoede familieën of op 
zichzelf staande weduwen of ongehuwde vrouwen de 
aanschaffing van naai,nachines door levering op afbeta
ling mogelij k te maken, terwijl het onderricht door be
kwame personen gratis wordt verstrekt'. Voor velen be• 
tekent dit een omkeer in het tijdrovende naaiwerk met 
de hand tot een veel snellere methode. 

In 191oword1aangekondigd dat de machine nu zelfs kan 
borduren en stoppen! De finna J.Welter in de Wijdstraat 
'Magazijn van Corsetten en Ondergoed' en Samzinger 
aan de Ma,kt komen met suggesties voor de aanschaf 
van fantasie boezelaars en keukenschorten, corsetten, 
handschoenen enz. enz. Laatstgenoemde firma verkoopt 
ook heren dassen, zijden cachenez (zakdoeken) en voor 
kinderen capes en wantjcs. 

Voor wie muzikaal is biedt de firma Schncppcr aan 
de Marke naast verschillende muz iekinstrumenten een 
orgel aan voor de prij s van f 40, - . De advertenties laten 
ook kennis maken met nieuwe artikelen: in 1916 een 

lotocoestel en fotoalbums 'opplak en inschuif. Tijdens 
de Eerste wereldoorlog zij n er minder aanbied ingen 
van luxe artikelen, maar ligt de nadruk op praktische 
cadeaus als kleding en huishoudtextiel. Op 5 december 
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One ;ucr1t uit Sir.r Niko!nas•vcrtellingm 0001" dr jeugd door C. ~an 
S<lwick uil 18,19 lcurt zien dnl dt Sir:t hti ook urd zonder kri ttiic ,;jican 
(11 11.o:/,'u,ww.kb.nlfdossit·rs/mc<1tS<-ht1pf,ij•r.lgrmttn/) 

1918 bedraagt het broodrantsoen het dubbele van de 
gebruikelijke 311 gram per dag. 

In de jaren twintig zijn de advertenties van bescheiden 
formaat . In de weck van 3 1/ 111 8 december 1923 krijgt 
men bij Albert Heyn aan de Markt bij aankoop van f2,50 
aan 'gemengde boodschappen' (met uitzondering van 
suiker) maar wel minstens een pond koffie 'een prachtig 
Kleur- Prentenboek als St. Nicolaasgeschenk. Een bijzon
dere aanbieding heeft slager C. Kaars aan de Westhaven 
37: ' Het alleraardigste cadeau is een speenvarkentj e, die 
laag in prijs zijn .. . verder heb ik rauwe rookworst, mooie 
plokworst enz'. Een en ander kan per telefoon worden 
besteld, het nummer is 316. 

Kinderspeelgoed 

Er wordt overwegend geadverteerd met cadeaus voor 
volwassenen. Soms verschijnt er een met kinderspeel· 



GROOili ST. NICOLAASBAL 
op Zaterdagavond 7 December a.s. 
in "Concordia", Westhawen, Gouda. !Aanwang 7.30 u. 

De Sint zorgt voor leuke' cadeaux ! 
Dansmuziek "The Sorrow Expellers" 
de phenomenale Band vàn 6 personen. 
Elkeen mag weer dansen, dus gaap wij natuurlijk. weer 
naar die echtegezelligelavonden in "Concordia'', Westhaven 

Zondag 8 Dec. a.s. evenèens GROOT BAL 
met medewerking van dezelfde Band. Ook op dezen 
zal de SINT U met een bezoek vereeren . . • • '! 

D. HOL THUIJSEN, Gedipl. Dansleeraar 
Ad1Jrrlrt11it voo, ~ : Sült Ni<~foas-boa} in dt Giludsd?e Courant 

goed, zoals in 1863: "Magazijn Wijdstraat A 174. A Quant 
heeft de eer te berigten dat zijn Magazijn voor het St. 
Nicolaasfeest rijk gesorteerd is in eene ruime keuze 
kinderspeelgoederen voor buitengewoon lage prijzen. 
Prent- en leesboekjes in meer dan 80 soorten." In 1888 
adverteert J.H.C. Huinck, Hoogstraat 123: 'Voorhanden 
eene grote collectie Beweegbare en Gewone Poppen, 
ook Poppen koppen en rompen, Mmen en beenen' . Dat
zelfde jaar heeft J. •de Ven aan de Markt 'voorhanden 
eene zeer groote collectie prenteboeken en kindeiwer
ken'. 

Activiteiten voor kinderen 

Het verzoek uit 1875 van een commissie ~om kinderen 

van min1;egoede medeburgers' een vrolijke avond te be 
zorgen sorteert effect. In de sociëteit 'Ons Genoegen' is 
er jaarlijks een speciale kindervoorstelling, in 1880 zelfs 
met muziek en een goochelaar die in St. -Nicolaaskos 
tuum surprises uitdeelt. Dit herhaalt zich bijna jaarlijks 
en eindigt traditioneel met de uitdeling van surprises. 

Merkwaardig is dat in een verslag over het bezoek door 
Sint aan verschillende scholen in 1909 gesproken wordt 
van 'J an de knecht'. Kennelijk is de naam Piet nog niet in 
gebruik . Ook op scholen wordt de Sim hartelijk verwel
komd 'om vlijtige kinderen ce verblijden en de ondeu 
gende een benauwd uurtje te bezorgen', zoals in 1912 
wordt vermeld. 

Hij is ook vaak te gast in de bioscoop 'Gouda Voor
uit' aan de Hoogstraat of in de Apollo bioscoop. In 1912 
wordt zijn bezoek met de 'kinematograaf' opgenorncn, 
dat gebeurt ook op enkele punten in de stad t ijdens zijn 
rondrit door Gouda. In 1930 arriveert hij met zijn knecht 
bij school 6 aan de Keizerstraat zelfs met de auto, een 
teken dat de oude man met zijn t ijd meegaat. Een jaar 
later bezoekt hij met Pier de patiënten in het Van l terson 
ziekenhuis. 

Extra maaltijden 

In 1894 is er een woord van dank aan de Goudse bevol
king die het ,nogelijk maakt arme kinderen een maaltijd 
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Waar koop iken wat zal ik koopen? 

1 

Deto nnng Is voor vclo,1 nn U nog moeilijk, omdat vele artikelen nlloen gekocht mogen 
worden op punten. DMrom hobbon wij gcmcond, dit jnar mot con pracht collectie cadeaux 
to mooton komen welke geheel vrij zijn van distrlbuti,. Om U dit -to loenen, bobben wij 
in ouzo ctnlngos dnn ook nlléón dozo nrtlkolon i;cötalcord. Komt u duo dYI ""' bu lchlls•• • •111 
do moello waard I Dnnr onze voorrMd PO{; ruim voldoende wns, zijn tbnns onze prijzen nog 

, zéér laag. Ondcrstonnd cculgc van onze 

· S~. Nicolaas-aanbiedingen 
Eiken Ligstoel Eiken Theemeubels Eiken Kapstokken Gepolitoerde Old Finish 
pracht sortccrini, diverse modellen grooto sortcering 

Schemerlampen Leeslampen 
vnanf nmaf vannf motpracbltlJdon knp diverse modellen 

5.90 7.90 4.50 19,90 9.90 
Procbt o• Dames Fauteuils Handweef Pluche Pluche Schoorsteen 
sortcorini, 1vons 

prncbliç çcpoliloord, Tafelkleeden Tafelkleeden en Dressolrloopers 
Solide uitvo, rin9. dublJ. TftlfJI moel boklood modorno dessins mooiuff•• Mgewtrlttdt,IS- modtmt Hl Ptrthd!t dmins 

16.90 1.0.90 2 .25 7.50 1.10 
Pracht collcotlo E·normo sortcoring Prncbt •ortooring I Moderne en Perzische dessins 1 

·Theemutsen Beugel Mutsen Sloopkomerkleed/u H AL.TAP IJ TEN 
nnrdigc dessins in div. mooiodcsslns frMiekleuren, vaunt I dlvorso mnton (Distributie vrij tot 90 :<'!GOJ 1 

0.19 1.98 2.60 vanaf . . . 8.90 

Verder broni;cn wij een prncbt sortcoring: Eiken Salontafels, Salon1piegels, Oangspiegels, 
Bor1telgarnituren, Tijd•chriftenbakjer, Verchroomde Eiken en Old Fini1h Pa raplui•• 

1tondaord1, . Schilderstukken. Old Finilh Rookfauteu-H1, Eiken Dressoirs, Huiskamer• 
en Safongamituren, Slaapkamers, Stolen ledikanten, enL, enx. 

Woning-inrichting 
Kleiweg 25a, Gouda H. ·TER. MEULEN 

Adverlerit ie in de Got,ds<.F,e Cmmrnt 

1 

te verschaffen. Het wordt georganiseerd door de Vereni • 
ging ' Heil des Volks' , afdeling Gouda, gevestigd aan de 
Spieringstraat 83, ook wel de 'papschool van vader Bik' 
genoemd.' J.J. Bik was secretaris-penningmeester van 
de afdeling Kindervoeding. In 1930 vindt voor de 43ste 

keer de uitreiking van voedsel plaats aan kinderen uit 
behoeftige gezinnen. Maar liefst 72 zi t ten er aan keu rig 

t . J:rn Schouten, Wi,; wat1m zij? l:'w ti:1t\:s van Goud.re ma1rn<"n en 
vromvrn ,n~ mi'♦-1 mrt 11109 1,c,91:tm, Alphen -:1/ d Rîjn (198,0) 



met wit l innen gedekte tafels. De maaltijd (die vijl keer 
per week plaatsvindt) bestaat deze keer ui t zoetemelkse 
rijstepap en met worst belegde broodjes. In 1933 is het 
aam al aanvragen 315. 

4 of 6 december? 

Vanaf 1875 nodigen B & w belanghebbenden uit 
om als het Sinterklaasfeest op zondag s decem• 
ber valt de viering op zaterdag 4 december te laten 
plaatsvinden. Dit vormt lange tijd geen probleem, 
maar leidt uiteindelijk tot discussie. Op 27 novem• 
ber 1920 staat onder het kopj e Stadsnieuws te lezen: 
'Een 1nceni11gsvcrschil, ernstig in zijn soort, beroert op 
't oogenblik de gemoederen van klein en groot. Wanneer 
moet St. Nicolaas-avond, nu s december op zondag valt, 
worden gevierd : op zaterdag or op 111aa11dag? Ziedaar de 
questio brülante. Velen vert rouwen dat 't hoofd der ge· 
mcentc, als goed burgervader in deze advies zal geven, 
teneinde in dezen hoogst belangrijke zaak overeenstem
ming en eenheid te krijgen. Helaas, van deze zijde is1 

althans voorlopig geen oplossing te wachten, aangezien 
hem gebleken is dat de eerst belanghebbende (dwz. in 
de officiële wereld niet de kinderen, maar de leveran • 
ciers die hun speelgoed en lekkernijen moeten bezorgen) 
in deze niet tot een accoord gekomen zijn. Wc vcrkcc· 
ren dus nog in 't onzekere, tegen welken avond wc den 
goeden Sim hebben cc ontbieden. Jammer dat 't plebis• 
ciet nog geen burgerrecht gekregen heef t, dan kon deze 
moeilijke kwestie bij volksreferendum worden op gelost. 
We zouden zeker stemmen vóór den zaterdagavond ... 
De familievaders zijn 's za1erdagrniddags vrij, zodat men 
volop gelegenheid heefc tot het wegbrengen van de pak• 
jes, het leggen van de laatste hand aan surprises enz. 
terwijl het gezin al vroeg in de avond vereenigd kan zijn. 
De jeugd heeft den volgenden morgen gelegenheid cot 
uitslapen en maandag, wan1)eer de kinderen weer naar 
school gaan, is de opwind ing bij het j onge volkje geluwd. 
In 't belang van het gezin en het onder\-,.ijs pleiten we 
daarom voor den zacerdagavond'. 

Feest voor vluchtelingen en militairen 

In 1914 wordc Gouda aangewezen als een van de gemeen• 
ten waar een winter-vluchtelingenkamp zal worden inge

richt. Nier minder dan 2500 personen vinden onderdak 
in de kweekkassen van de 'Snijgrocn Maatschappij ' van 
de fi rma Steensma aan de Graaf Florisweg. Op zondag• 
middag 6 december wordt voor deze Belgische vluchte• 
lingen in 'Kunstmîn' een Sinterklaasfeest georganiseerd. 
Op hei programma scaat een optreden van een soubret· 
te (vertolkster van de lichte sopraanpartij in komische 
opera's). Een Franse vluchtelinge draagt chansons voor, 
er is een Hollandse humorist, acht heren en een dame 
doen een acrobatische pantomime en enige dames en 
heren voeren een klucht op in eén bedrijf. Tot slot ver• 
schijnt de Sim, de Belgische kinderen verwelkomen hem 
met een l ied in de eigen taal: 'Vcncz, vcncz ,St. Nicolas'. 
Voor alle aanwezigen is er tenslotte een versnapering. 

Oe militairen in het garnizoen Gouda worden even• 
min vergeten. Op dinsdag 8 december is er voor hen een 
' genoeglijke avond' in de Nieuwe Schouwburg. De 'Ont • 
spanningszaal' wordt naarmate de avond vordert steeds 
voller, het feest met muziek en voordrachten duurt toe 
12 uur. Op 3 december 1918 wordt medegedeeld dat het 
verblijf van de Belgische vluchtelingen op een eind loopt. 

Feestelijkheden worden uitbundiger 

Omstreeks 1926 wordt s december pas echc feestelijk 
gevierd. De adven enties worden omvangrijker, zelfs de 
Bijenkorf adverteert in de Goudse/ie Couronc. Ben W ge• 
ven een machtiging aan de avondscholen 0111 desgewenst 
op maandagavond de leraren en leerlingen vrijaf te geven 
orn het Sim-Nicolaasfeest te kunnen vieren. Op zaterdag 
4 december klinken er Sinterklaasliedj es vanaf het caril , 
Ion van de Sint -Jan. Een intocht van de Sint wordt in de 

krant niet zo breed uitgemeten als vandaag de dag. In 
1927 is er een summier bericht van zes regels dat de in~ 
tocht in de stad op 30 november heeft plaatsgevonden. 
De jeugd heeft hem onder ' lu ide vreugdekreten' verwcl • 
komd en hem vergezeld op zijn tocht naar verschillende 
magazijnen waar hij inkopen ging doen. 
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De jaren dertig 

Naast de voorbereidingen voor het Sint•Nicolaasfeest 
leest men in de kram in de j aren dertig sombere mede
delingen, er zijn veel werklozen: in 1937 is hun aantal in 
Gouda opgelopen tot 2032 op een bevolking van circa 
28 .61 2 personen. Vierhonderd jongens en meisjes zijn 
ingeschreven bij de Neutrale Kindervoeding. Toch wordt 
er kennelijk geanimeerd gewinkeld, want de firma Bruns, 
op de hoek van de Turfmarkt en de Lage Gouwe, roept 
zij n klanten op om de boodschappen zoveel mogelijk in 
de ochtend te doen' vanwege de grote drukte'. Of is het 
een verkooptrucje? 

Een speelgoedactie van de Rooms Katholieke Verken
nersgroep Sim Franciscus in 1938 wordt een groot suc
ces. De jongens gaan de huizen langs om oud speelgoed 
op ie halen: verroeste poppenwagens, half verbrijzelde 
poppenhui zen, fietsjes en autopeds zonder wielen. Vele 
uren lang zij11 zij bezig om het op te knappen, met als re
sultaat een prachtige collectie speelgoed die er als nieuw 
uitziet. De goederen worden zelfs even tentoongesteld 
in het verkennersgebouw aan de Nieuwehaven, waar het 
publiek ze op zaterdag en zondag kan bewonderen. Op 
Sint Nicolaasavond bezorgen de j ongens het speelgoed 
bij kinderen 'die verlangend uit zagen naar een verras
sing' . De vereniging 'Armenzorg' verrast 600 kinderen 
met speelgoed en lekkernijen. 

Tenslotte 

Voor wie de krant goed leest voorspellen diverse berich
ten in 1939 niet veel goeds: er worden per wijk proeven 
genomen om de woningen in t ijd van oorlog te verduis
teren en van september tot december 1939 worden alle 
gebrandschilderde glazen uit de Sint•Janskerk verwij 
derd en in veiligheid gebracht in kelders van boerde
rijen rond Gouda. Er is wel een reesrnvond voor in de 
stad verblijvende militairen. Met het uitbreken van de 
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Ook hiu,oord cn kork mc:trn grmca kt met s-tou!e .~ina'rrm. Prm: uit St. 
Nikoians r..fl z(i,l ~r!td!l door J. Sdm,kman, m.1885 (hflp:/fu,, vw.kb.nlf 
dossiers/,·11aatsd'mpp~·•a{9emer11/si,ttttklaas/). 

Tweede wereldoorlog wordt het vieren van de pakjes 
avond-oude-stijl steeds bezwaarl ijker. Men is na enkele 
jaren meer bezig om de kachel brandend te houden en 
hoe aan voedsel te komen dan het vieren van Sint-Nico
laasavond. 

Wie weet of de Sim t ijdens de oorlog nog verwelkomd 
is met een feestelijke intocht? Dat horen wc dan graag 
van u. Graag reacties naar de hoofd redacteur van de 
Tidinge, Ronald van der Wal rvdwal@kpnmail .111 
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