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Redactioneel 

Ditmaal een allegaartje. Ten eerste de vraag wie was 
Wie was Kees Faesen? Wie door de Spieringstraat loopt 
kan worden verrast door een bordje met de wonderlijke 
naam Kees Faessens Rolwagensteeg, een smalle verbin

ding met de Groeneweg. Zowel bij Scheygrond (Goud• 
sche Straamamen 1979) als in Stad van de Gouwenaars 
(2012) bestaat onzekerheid over het beroep dat deze 
man uitoefende: was hij een wagenmaker met als speci • 
aliteit rolwagens? Henny van Dolder zocht het voor ons 
uit. De oplossing Is te vinden in de jaarrekeningen van 
de Sint-Jan. Daaruit blijkt dat Kees voor de kerk vrach• 
ten stenen vervoerde. In 1642 betaalde de rentmeester 
hem twaalf stuivers voor 'drijc wagens steen te rijden 
den Kees Faessen'. Tien jaar later wordt zijn naam nog 
eens genoemd: 'Kees Faessen van (Y,ICC wagenvrach
ten'. Hij rekende toen nog steeds hetzelfde tarief. 

Ten cweede willen wij u hierbij attent maken op de fraaie 
website van het Gouds kasteel: www.kasteelgouda.nl/ 
Deze website geeft een mooi overzicht van de geschie• 
denis van het kasteel. 

3 



4 

q-

0 
N 
Q) 
00 
C 

'ö 
;:: 

De veelbewogen geschiedenis van een 
50-jarige sociëteit: So What! 

BramTafman 

Drie maart 2013 vierde de Goudse jongeren
sociëteit So What! het vijftigjarig jubileum. 
Door een groep vrienden opgericht om wat 
te doen te hebben in het saaie Gouda van 
de jaren zestig, groeide So What! uit tot een 
begrip, met nog altijd dezelfde kernwaar
den als vijf decennia geleden. Een mooi 
moment om terug te kijken op vijftig jaar 
jongerencultuur met de focus op deze so
ciëteit. Direct over de geschiedenis van de 
stichting verhalen doet af aan de waarde van 
het pand waarin So What! momenteel haar 
onderkomen heeft. 

De asschuur aan de Vest 30 is een betrekkelijk onopval
lend en anoniem pand, dar bij coeristen die het monu· 
mentenbordje lezen bekender zal zijn dan bij de gemid· 
delde Gouwenaar . Het donker aandoende bouwwerk 
mee dichtgemetselde ramen, gesloten poort en hek ziet 
er weinig toegankelij k uit en doet aan als een loods, als 
opslagruimte voor het een of ander of een overblijfsel 
dat in de periode van stadsvernieuwing per ongeluk niet 
is gesloopt. Niets in minder waar. Vanaf 1970, volgens 
het monumentenbordje 1971 (sic) is dit pand het onder 
komen van So Whac!. 
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Van concessies en aanbestedingen 

In de 19e eeuw werkten overheden met wac we nu con
cessies noemen. De hoogste bieder kreeg van de ge
meente het monopolie op bepaalde werkzaamheden. In 
dit geval het ophalen van haardas, een restproduct van 
verbranding van turf voor ver.varming en koken. Met de 

verkoop van dit restproduct moest de ondernemer zijn 
investeringen terugverdie,1en, personeel betalen en 
liefst nog wat winst overhouden. De as was interessant 
voor glas- en zeepfabrikanten. De gemeente was verze
kerd dat de as nie t massaal in de gracht en op straat zou 
belanden en verdiende goed aan de concessie die eens in 
de paar jaar in de markt werd gezet . 

De as moest inpandig, of in ieder geval beschermd te
gen regen worden opgeslagen. Een fli nke regenbui loogt 
de as uit, waarna deze dus niet meer te verkopen is, om
dat de meest waardevolle component verloren is gegaan. 
In juni 1841 bevestigde de gemeente een affiche aan het 
stadhuis waarin ondernemers worden opgeroepen een 
bod te doen op het bouwen van een schuur aan de Vest. 

De aannemer die het laagste bod zou doen mocht de 
schuur bouwen. De gemeente had een bouwbudget van 

f 6.808,- en kreeg biedingen die tusse,1 de / 9.950,
en f 6.100,- lagen. Verrasse11d genoeg kreeg de winnaar 
niet de opdracht, maar werd de duurdere Goudse tim 
merman en architect Anthonie Oudijk gevraagd of hij zijn 
bod van f 6.900, - wîlde verlagen to t dat van de winnaar 

van de aanbesteding, waarna de 23-j arige Oudijk de op
dracht kreeg. 

In het boek de Nederlandse monume11cet> van gesc.hie• 
denis en k(Jnsc, van Wim Denslagen, wordt aangegeven 

dat het pand uit 1841 stamt. De Rijksdie11s1 voor het 
Cultureel Erfgoed houdt het op 184~. Het zou interes
sant zijn als hier een keer grondig onderzoek na3r wordt 
gedaan. Een opleverdatum in 1841 is, gezien de datum 

van de aanbesteding, erg onwaarschijnlijk. Oplevering in 
1844 daarentegen zou rijkelijk laar zijn voor een relatief 

klein project waarvan de bouw drie jaar daarvoor is aan

besteed. 

De asch •schuur in \10} bcdriff(Fo:O's 1AHM) 

Roet in h et eten 

Hoe dan ook: de pachter die zijn intrek in her pand nam 
betaalde ge,11ee,ue een paar duizend gulden per jaar 
voor het alleenrecht om de as op re mogen halen . De 
opkomst va11 steenkool als brandstof gooide echter roet 
in het eten. Werd in 1856 door C. Cosijn nog een bedrag 
van /2.375,- geboden, dit -.-.•as in 1862 al gedaald naar 

/1.275, - . Het gebruik van steenkool leverde vervuilde, 
en daardoor minder waardevolle, as op. Voor de peri 
ode 1865- 1867 bood Cosijn als hoogste bieder slechts 
f 110, - per jaar. De haardas was vrijwel waardeloos ge -
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worden. Naast de opkomst van steenkool werd de waar
dedaling ook veroorzaakt door industfiële revolutie. 
S<>da kon makkelijker, en daardoor goedkoper, worden 
geproduceerd en verdrong loog bij de productie van glas 
en zeep. 

In 1870 bood een ondernemer op de, normaal ge 
scheiden cor,cessies, voor het ophalen van zowel de as 
als puin en vuilnis, verdere onreinheden en het vegen van 
de straten. Door deze functies te combineren kon deze 
ondernemer slim gebru ik maken van de asschuur en toch 
nog wat winst maken, Met name hec puin werd verkocht 
om de almaar zakkende Goudse bodem op te hogen, ui 
teraard tegen betaling aan de pachter. Niet lang daarna 
had ook dit verdienmodel afgedaan en werd de reiniging 
van de grachten toegevoegd aan het pakket van de on
dernemer die zich nu ook stadsdieper mocht noemen. 
Oe stadsdieper moest er wel snel bij zijn: eens in de zo
veel tijd gingen de sluizen open en werden de grachten 
'geschuurd': al het vuil spoelde, afhankelijk van de wa• 
terstand, richting Gouwe o f de Hollandse IJssel. 

Ook de opkomst van kunstmest en groei van Gouda 
zorgden dat de waarde van afval sterk daalde. Pacht ers 
konden amper iets verdienen en de gemeente zag de in
komsten opdrogen. Eén van de aannemers is in armoede 
gestorven en een ander heeft zijn zaak in de steek ge
laten. Om toch winst te blijven maken, of in ieder geval 
quitte te spele1,, bezuinigde de aannemer overal waar 
dat kon en ook waar dat niet kon. In navolging van on
der andere Rotterdam realiseerde de gemeente zich dat 
vuil ophalen geld ging kosten. Op 1 januari 1915 werd de 
Gemeentelijke Reinigingsdienst opgericht. De directeur 
woonde op de bovenste verdieping van de Asse huur die 
ook als kantoor dienst deed. Het afval werd, gedeeltelij k, 
op een afvalbelt aan de Breevaart gestort. Een gedeelte 
van het personeel kreeg een blauwe kiel, sloof en pet om 
ze het gevoel te geven beambte te zijn en zo hopelijk 
de productiviteic te verhogen. Het materieel van de rei
nigdienst stond in Asschuur. Een greep uit de inventaris: 
afvalemmers, bezcins, paarden, karren en - later - one• 
smeningsapparatuur. 

Voo:maiigt Jongtrtnsor.ill! r.it Ov11r de Bmg cri lattr Rebc"J aan êt Pt'pcr
$.tra~1:. So Whot 1'ttu,1t in t ijnjo119cjcirtn de,bo\ltmmdi-tpfng 
(Fo:o Comrfis dt Kri:tr; Empirr. ll1wgi11~1) 

Herbestemming 

Tot in de jaren zestig vormde de asschuur het onderko
men van de gemeentelijke reinigingsdienst. Maar na de 
verhuizing naar de Goudkade bleef een leeg pand ach
ter en volgde een periode van verpaupering. Het lege 
pand aan de Vest bleef eigendom van de gemeente en 
begon in verval te raken. Oe gemeente besloot tot tij
delijke herbestemming en verhuurde het pand aan twee 
kunstenaars: Peter Tredget en Gerard Logman. Voordat 
de Asschuur haar huid ige bestemming kreeg moest wel 
eerst de Goudse Jazz Sociëteit worden opgericht. 

Een eigen sociëteit 

In de jaren vijftig en zestig kwam de jongerencultuur in 
Nederland sterk op. Specifiek op jongeren gerichte mu
ziek waaide over vanuic de 'States' en het Verenigd Ko• 
ninkrijk. Jongeren zochten een plek om samen van hun 
vrije tijd, en in dit geval muziek, te genieten. De van 
oudsher verzuilde verenigingen boden d e jongeren niet 
al tijd het vermaak waar naar gezocht werd. Oe bioscoop 
was een van de weinige plekken waar vrije tijd kon wor
den besteed, maar om nu drie keer op een avond de
zelfde film IC bekijken? 



Op muziekgebied was er eigenlijk maar één optie, 
maar, in de woorden van Cas Berkhout (voorzitter 1963 -
1967): 'De Goudse Jeugd Sociëtei t draaide populair en 
zo.' Geen alternatief voor Cas en vrienden die meer met 
j azz ophadden. De 19-Jarige, van oorsprong Amsterdam
se Berkhout, pianist bij het Goudse Revival Swing combo, 
besloot hier met een groep vrienden iets aan te doen. In 
goed overleg met Open Jeugdwerk claimde hij met zijn 
vrienden een eigen plek waar zij zelf jazzmuziek konden 
maken, plaatjes draaien en praten. Jeugdwerk stelde een 
budget eer beschikking aan deze init iatiefnemers, inclu• 
sief een platenspeler en versterker. Platen werden door 
bezoekers zelf meegebracht. 

zondag 3 maart 1963, 20:00 uur werd de Goudse Jazz 
Sociëteit door wethouder John H. Hoogendoorn cere• 
monieel geopend. Deze sprak de wens uit dat deze jazz. 
club een langer leven beschoren zou zijn dan cwee eer• 
dere ini tiatieven die het niet lang hadden volgehouden. 
Met een gezellige drukte van meer dan 60 'jongelui' was 
de opening van de Goudse Jazz Sociëteit een feit. Een 
citaat uîc de notulen van een van de eerste bestuursver· 
gaderingen: 

'Goudse Jazz sociëteit, opgericht 3 maart 1963 door: 
Cas Berkhout , Bart v.d. Valk, Arie Bouter, Ed de Jong, 
Robert van Leeuwen, Ida Huisman. Zij werd gevestigd 
te Gouda, Oosthaven 50, in het gebouw van de Bond 
van DilletanIen. De lokaliteit werd gedeeld met de 
Goudse Jeugd Sociëteit' 

Vrijdagavond en zondagmiddag was de gedeelde ruimte 
het domein van de Jazzsociëteit, waar ook zelf muziek 
werd gemaakt . Uit deze gezamenlijke speelsessies is 
later de jazzformatie Blue Note Trio ontstaan. Er werd 

niet alleen mu ziek gemaakt of gedraaid, de bestuursle
den deden er ook alles aan om jazzartiesten naar Gouda 
ce halen. Dat kon maar op een manier: door sparen. De 
bestuursleden spaarden ieder fso, - om zo de gage voor 
het eerste optreden te kunnen betalen. In de woorden 
van oprichter Cas Berkhout: 'En dan maar hopen, dat er 
genoeg publ iek kwam, zodat wij ons geld terug kregen.' 

Jazzmuzikant Pim Jacobs had de eer hec eerste optreden 
in de sociëteit te mogen verzorgen. 

Berkhout deed in een interview voor het boekje cTicn 
jaar So What' een bijna profetische uitspraak: 

'Als bestuur moet je zorgen dat de leden zich verma
ken, dat moet je organiseren. Van de zelfwerkzaam
heid van de leden mag je niet veel verwachten. Nee, 
dat is geen nare zaaki je vindt het nu eenmaal leuk 
om in een bestu ur te zitten . En als het entho usiasme 
er af is, stop je er mee. Ik heb de ervaring dat naast 
het bestuur van een sociëteit hooguit een stuk of zes 
gctrouv,•en bereid zijn het werk te doen. En, omdat 
wij zonder subsidie werkten, moest je absoluut com
mercieel denken 0 111 de zaak draaiende te houden.' 

8i?S"t~lling ~rrstc consumptitbonnttl (SAHM, Coliectîe So WhotJ 
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De eerste verhuizing 

De jonge sociëteit verhuisde een jaar later naar Peper
straat 1b : de voormalige St . Jozefschool. Jongerensoci
eteit Over de Brug maakte al gebruik van de beneden

verdieping van de oude school en zou binnen een paar 
jaar ook gebruik mogen maken van de bovenverd ieping, 

die nu t ijdelijk d ienst kon doen als onderkomen van de 

Goudse Jazz Sociëteit . Bij de opening van de nieuwe soos
ruiinte op zaterdag 2 1 november 1964 prees wethouder 
Blankere de cultuurbevorderende werking doordat jon

geren met 'goede Jazz• in aanraking werden gebracht. 
Het prijskaartje van de verbouwing, /300, .. werd door 
de wethouder geroemd. Maar waarom zou meer geld 
worden uitgegeven voor de verbouwing van een ruimte 

die, zoals toegezegd door de gemeente, maa.r vij f maan
den gebruikt zou worden? De soosruimte werd door de 

wethouder geopend met het legendarische nummer 'So 
What' van Miles Davis. vanaf dat moment zou de ruimte 

zelf ook 'So \"lhat' heten, al \\'as die naamsverandering al 

op 14 oktober van dat jaar ingegaan. De gedachte achter 
de nieuwe naam: 'wie ka,, ons wat ma.ken; heb je er wat 
op cegen, dan kom je niet, So What?' 

Over de Brug wilde snel gebruikmaken van de boven
verdieping, dus de zoektocht naar nieuwe ruimte ging 

door. M"ar toestemming voor vijf maanden werd uit• 
eindelijk toestel'llming voor twee jaar en twee jaar werd 
zelfs zes jaar. Het dubbelgebruik van het pand leidde 

t ot de nodige problemen. Over de Brug was een echte 
j eugdsoos. So What! was meer gericht op de oudere be· 

zoeker, J,zz en chansons. Veel leden hadden een baan 

of scudeerden aan de HBS. Het cultuurverschil leidde re
gelmatig tot spanningen en vechtpartijtjes. De slechte 
isolatie van het pand droeg niet bij aan een oplossing: 

er was sprake van voortdurende geluidsoverlast over en 
weer. Her hielp ook niet dat de partijen elkaar spelden• 

p rikjes uitdeelden. Cor Ratten (voor2itter 1969-1 970): 

'(dan) boenden we de vloer met veel emmers water, zo
dat het beneden behoorlijk nat werd.' 

De band met de Katholieke Jongeren Middensrand 
Vereniging (KJMV) was beter dan met Over de Brug. De 

Soos ir. dt boven.ruim Ic VGr. Over de 6ru9. ( tM-tM, Coffcctu· So Who:) 

vereniging, wailr liltcr de Gonz uit voortkwam, had geen 
eigen soosruimte en mocht gebruik maken van de ruimcc 

van Concordia en So Whac. Het lijkt alsof hier de band 

tussen de Gonz en So What werd gesmeed, d ie door de 
decennia heen hoogte• en dieptepunten doonnaakte, 

maar nooit helemaal verdween. Deze band was er niet 
alleen op bestuursniveau. Leden van de KJMV waren vaak 

ook lid van So What en andersom. So What kan zelfs ge

zien worden als de plek waar de p rogressievere leden van 
verzuilde verenigingen bij elkaar ko,1den komen, katho 

liek of niet -katho liek, iedereen was welkom. 

O p zoek naar een nieuwe identiteit en ruimte 

De belangstelling voor jazz liep in 1967 sterk terug, niet 
alleen in Goud a, maar landelij k. Na vijf jaar besturen en 

meehelpen om de sociëceit draaiend te houden besloot 
het beswur dat hec genoeg was. Berkhout: 'als hcc en• 
thousiasme er af is, scop je er mee'. Het gat dat ont· 
stond \Verd a l snel opgevuld door een nieuwe voorzit• 
eer, penningmeester en secretaris. 28 november 1967: 
een historisch moment. Het nieuwe bestuur wilde het 
voortbestaan van de soos veilig stellen en bracht deze 
in een stichting onder. Met de ondertekening van de op• 
richtingsscatuten en het storten van /100, - startkapitaal 
was Stichting sociëteit So Whac een feit en werd voort · 
bestaan van de soos gewaarborgd. Het nieuwe bestuur 



gooide het roer om. Jazz als belai>grij kst programmaon
derdeel werd geschrapt. De aandacht verschoof naar ca

baret en solo-optredens van artiesten als Martine Bijl en 
Boudewijn de Groot. 

De strijd om n1olen 't Slot als bijzonder onderkomen 
te krijgen liep op niets uit. Veel sociëteiten hadden huis
vestingsproblemen. Het Mussenhuis had een veel te krap 
pand en Provadija had helemaal geen onderkomen. So 

What opteerde nu voor de Asschuur, maar volgens de 
gemeente was het pand in slechte staat en zou het ge
sloopt worden. Na aandringen van het bescuur vond een 

nieuw onderzoek plaats en bleek de Asschuur toch in 
goede staat. Hierop liet de gemeente weten dat ze het 
pand zelf wilden gebruiken voor het gemeentelij k wo 
ningbureau. Gelukkig waren er dat jaar gemeenteraads
verkiezingen en werd wethouder Arts vervangen door 
lu idens, die meer ophad met de soos. Na een aantal ge
sprekken mocht So What naar de Asschuur verhuizen. De 
huur bedroeg een symbolische f ,,- per jaar. 

Na maanden hard klussen kregen de leden en ge
meente een uitnodiging op de deurmat om 10 oktober 
1970 de opening van het nieuwe onderkomen te vieren. 
De ruinice waar nu de biertank staat werd aan een stu
dent, Wil Arts, verhuurd voor f ,oo, - per maand. Ook de 
achterbar was nog niet wat het nu is . Deze rui mee werd 
als opslag gebruikt door het 'begrip' Willem Verruyt: een 
handelaar waar werkelijk alles was te krijgen. Een mo
torfiets, koelkast, antieke kast of gieter nodig? Willem 
had het. 

Na de verhuizing had So What eindelijk een pand voor 
zichzelf. Deze nieuwe vrijheid betekende wel excra ver• 
antwoordclijkheden. Het ledenaantal nam toe en het 
bestuur kon lang niet alle taken zelf uitvoeren. Er werd 
een beroep gedaan op de leden die bijsprongen waar 
nodig: de soos begon te professionaliseren. Met de op • 
richting van verschillende commissies die uit lede1\ be
stonden werd het bestuur ontlast. Het was even zoeker'I 
welke commissie welke taken kon uitvoeren. Initiatieven 
om een nieuwe commissie op te richten werden onder
sceundJ maar waren niet altijd even succesvol. Naast plek 
voor structurele initiatieven bestond er ook ruimte voor 
eenmalige aC-tîes, zoals een handtekeningactie tegen het 

De QS$<1nm,, fo,en o1 So Wfia t, ,,óór dr nirouibouw. Met ulf gmutstlde 
1,lo,mbaHcn en put. (CoU«:ie So \V11«:) 
i'rogrammoboájc ;.986 t·n liclmtudsd,a_os}narr ;992 
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dumpen van kernafval en donat.ies aan de d ierenambu
lance en UNICEF. 

Hee kwam sceeds vaker voor dar bands alleen konden, 
of wilden, komen spelen :ils krachtstroom aanwezig was. 
Door de zwaardere apparatuur die bij optredens werd 
gebruike was 220 volt niet meer voldoende. De program
mering kreeg de instructie om zo min mogelijk bands te 
boeken die meer dan 220 volt nodig hebben, maar slaagt 
hier niet alt ijd in . De 'buurman', het bedrijf Bunnik, bood 
de helpende hand. Als 380 volc nodig was kon de suoorn 
rgcleend' worden door een lange stroomkabel van Bun
nik naar So What te trekken. De stroornvoorziening voor 

bands begon dus uic de cijd cc raken, de discussie over 
zelf krachtstroon1 (lacen) aanleggen werd gestart. Over 
de aanleg van krachtstroom werd iecs ce makkelijk ge
dacht . Hee Gouds Energie Bedrij f (ces) lier weten dac 
de kosten voor hec crekken van een kabel van een ver• 
deelstation tot het pand voor rekening van So What zou
den komen . De vooruitgang kon niec worden gestopc. 
Ondanks de druk van hel bestuur om zo min mogelijk: 
bands cc boeken die krachmroom nodig hadden, werd 
een paar jaar later coch de, koscbare, overs cap gemaakt . 

Stadsvernieuwing 

In het t weede decennium groeide So What uit cor een 
behoorlijk grot e en populaire sociëteit, Het ini tiatief dat 
in 1963 zo klein was begonnen, was uitgegroeid cot een 
redelij k professionele organisatie en bleef doorgroeien. 

!N. ?urotmd.:t kotrs op :ijn omil' plrlt trgc-n dr. %ffmu1u. {SAHM, Co!1«:it 
Sc> Whct) 

I 

So Whar was in Gouda en omgeving de pick om te ge
nieten van opkomende aniesten, die soms zelfs deccn~ 
nia later nog grote bekendheid genie een. Maar er lag 
gevaar op de loer. In 1982 bleek dac als onderdeel van 
het plan Binnenstad•West zouden 27 wonîngen aan de 
Vest en Drapiersreeg worden gebouwd. Oc lege plek 
naast de soos zou worden bebouwd met een apparte· 
1l1entencomplex van een paar verdiepingen hoog. Dit 
gebouw zou op maar zes meter van de ingang worden 
gebouwd. Gevreesd werd dat de soos in de problemen 
zou komen doordat in de weekenden nogal wa, geluid 
werd geproduceerd. Hee bes1uur cckcnde bezwaar aan 
omdat te weinig maacregelen zouden worden ge,roffcn 
om geluidsoverlasc ,e beperken, n1aar die werd van de 
hand gewezen. De verantwoordelijk wethouder merkce 
op: 'Jullie posi cie is wel verzwakt, nu jullie bezwaren 
zijn afgewezen.' Het was hard tegen hard. Her bestuur 
stapt e naar de p rovincie en diende, mee succes, een be• 
n,•aarschrift in bij Gedeputeerde Staten . Voorzitter Jaap 
Goudswaard (1985-1986): ' Gedeputeerde Scacen heeft 
geen uitspraak gedaan, maar hebben de gemeente wel 
lacen wecen dac we een Slerkc zaak hadden en ze maar 
be eer mee konden werken.' Precies hcc tegenges1elde 
van wat de gemeeme beweerde. De drie raadsleden die 
achter So What stonden hadden succes. Na vragen aan 
het college van S&w werd toegezegd dat alsnog een 
goed geluidsonderzoek zou plaacsvinden. Het bezwaar 
bij Gedeputeerde Stacen werd ingetrokken. 

De Asschuur zou geïsoleerd moeten worden en gron• 
dig gerenoveerd, omdat de bouwkundige scaac niet al te 
best was. Door rekenfouten. 'vanwege beperkte mid• 
delen' bleek dac de gemeencc nicc alle koscen van de 
verbouwing had 111eege1eld. Ui<eindelijk investeerde de 
gemeente een half miljoen gulden. Een langslepend con
mee kwam op 23 september 1985 toe een eind met de 
aankondiging van de verbouwing in de lokale media. De 
verbouwing duurde uiteindelijk veel langer dan gepland, 
maar 31 j anuari 1986 kon So What heropend worden. 
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Iedereen welkom? 

Ook na de verbouwing was iedereen in principe welkom 
in So What . Mary Jane Spetter (voorzitter 1982-1983): 

'er liepen wel wat apane figuren rond, maar dat werd 
door iedereen geaccepteerd, bezoekers konden zijn wie 

ze zijn. Bij andere plekken kreeg je ruzie als je iemand 
aanstootte, in So What niet. We hadden eigenlijk nooit 

gedoe, hooguic een dronken bezoeker die de deur werd 
gewezen.' Een experiment om open te staan voor echt 

iedereen, mislukte: 'In een or ander pand aan het Non 

nenwater, waar in een kelder dingen gebeurden d ie het 
daglicht niec konden verdragen, zacen de Black Harleys. 

Twee van hun lede1\ wilden graag lid worden van de soos. 
Dat mocht van het bestuur, maar alleen als ze zonder 

jasjes in de soos kwamen. Dat ging best goed. Maar op 
een gegeven moment w ilden ze beschenngeld. Daar zijn 

we natuu rlijk niet op ingegaan. Waarop een medewerker 

in de achterbar in elkaar is geslagen. Toen hebben wc de 
politie erbij gehaald. Niet lang daarna werd het pand van 

de Harleys ontruimd.' 

Commerciële insteek 

Mani!, Stavlcu werd voorzitter in 1990: 'Oe toe1, malige 
voorzitter had er geen zin meer il'I en wilde weg. Hij 

vroeg eersc of Mart in van Dam voorzitter w ilde worden, 
die weigerde. Daarna ben ik gevraagd. Volgens Com· 

missie Wijlen i.vas de soos een wijntje in de acht erbar 

drinken mee een blokje kaas erbij. Ik wilde d ingen doen, 
maar daar was wel geld voor nodîg. Ik wist niet hoeveel 

geld we in kas hadden, daar hield ik me niec to mee be• 
zig, maar we hadden genoeg. Als er geld is en spullen 

nodig zijn, moet je daar niet ellenlang over vergaderen, 
geen gedoe mee rapporten : koop die spullen gewoon. 

' In de lijn van deze gedachte organiseerde Stavleu de 

Verschijnselen. Het bestuur kon nog akkoord gaan met 
niet aangekondigde acties zoals de Verschijnselen die 

'opeens' plaatsvonden, maar de plannen van Scavleu 
gingen verder. Zo organiseerde Stavleu in de periode '92 
- '93 het themafeest 'Pim ps. pushers ar1d prostituees' 
\\1aar de Wallen waren nagebouwd . Compleet met, via de 

Amsterdamse IT gehuurde, meisjes achter de ramen, Die 
leidde tot vragen vanuit de gemeenteraad. Samen met 

een aantal andere medewerkers en DJ Martin van Dam 
wilde Stavleu So What omvormen tot een club met, in
direct, betaalde medewerkers om uiteindelijk geld te 
gaan verdienen aan de soos. Voorzitter Marcello Hout• 
man (januari 1992-novembcr 1992): 'De teneur onder 
de medewerkers was dat we een vrijwilligersorganisatie 

zijn en ook moeten b lijven. Er is geen plek voor betaalde 

krachten.' 
De mogelijk nieuwe koers van So What leidde tot een 

groot conHict waarbij de partijen lijnrecht tege1,over el 
kaar stonden. Uiteindelijk werd na ingrijpen van Com

missie Wijlen Stavleu als enige voorzitter ooit geschorst. 
Uit protest is een aa1ual bestuursleden e 1\ zijn alle dfs 

op een na, opgestapt . Stavleu: ' Er hebben nog mensen 

in de soos geslapen, omdat ze bang waren dat ik de boel 
in de fik wilde steken. Niet veel langer daarna werd ook 

Martin van Dam geschorst. Toen een bestuursvergade• 
ri 11g werd ingelast, omdat ik tijdens mijn schorsing in het 

So What!•voetbalteam speelde, was ik er echt klaar mee 
en ben ik heel lang niet meer in So Whatt geweest.' 

Il 
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Rebel 

Stavleu en Van Dam zagen de k;ms 
om hun ideale uitgaansgelegenheid 
in Over de Brug te realiseren. Over de 
Brug was erg lang dicht geweest . Na 
overleg met het bestuur hebben ze 
het pand met eigen geld vernieuwd. 
De isolatie zou voldoende moeten 
zijn, maar de eersle avond stond 
er meteen polirie voor de deur. Het 
pand was wel geïsoleerd, maar 1lier 
berekend op het draaien van house. 
Na grondige isolatie kon de Rebel 
weer open. Stavlcu: 'de opzet was 
commercieel. Wc hadden prachtige 
decors en aankleding. Dat idee heb ik 
opgepikt in de soos en toegepast in 
de Rebel. We hadden een open -deursysteem, niet een 
gesloten systeem zoals So What! . We wilden later wel 
pasjes invoeren, maar dat was te laac . Dan merk je dat 
So What! al dertig jaar bestond en dertig jaar ervaring 
had. De opzet in de Rebel had wel iecs weg van de soos 
met bijvoorbeeld een eigen Technische Dienst en Activî -
teitencommissie.' 

Naast een fulltime baan ook een commerciële uit 
gaansgelegenheid runnen was niet altijd makkelijk voor 
Stavleu . 'Wc hadden het gevoel niet gesteund te worden 
door de gen,eente en politie. Een bezoeker die je de ene 
week de deur wees, kwam de week daarop weer. Als ze 
geweigerd werden stapten ze naar de politie: discrimi
natie. Met twee man de Rebel runnen ging gewoon niet. 
Na een jaar of zeven, acht, zijn we er mee opgehouden. 
Het was eigenlijk een uit de klauwen gelopen hobby. 
Het opzetten van een nieuwe organisatie is als de LPF: 

j e crckt allerlei ongedierte aan . Daaraan merk je dat de 
soos al dertig jaar bestond. Die organisatie staat als een 
huis! Het fijne aan de soos is de sociale controle. leder• 
een wil een fijne avond stappen .' 

Hee Rebel-tijdperk werd met een knipoog afgesloten. 
So What had inr.eresse in de professionele apparatuur die 

via een open veiling vert<.ocht zou worden. Toen een paar 
medev•.ierkers van So What bij de Rebel langsgingen om 
de apparawur te bekijken hing op de deur een briefje: 
'De open veiling gaat niet door. So Jammer.' Deze poster 
heeft nog een tijdje de bestuurskamer gesierd . 

Bezuinigingen en succcs·volle jaren 

Vanaf de tekening van het huurcontract in 1970 was spra
ke van verkapte huursubsidie door de genleence, in ruil 
daarvoor onderhielden mede-werkers van de soos de bin
nen - en buitenka,u van het pand. In 1980 werd de h1111r 
verhoogd naar/ 20.000. Oe gemeente bleef het grootste 
deel van de huur betalen, / 19.000. Na de verbouwing 
in 1985 werd de huur door de gemeente verhoogd met 
f 8.000 en het jaar daarop met nog eens ruim f 10.000. 
Gelukkig steeg de huursubsidie ongeveer gelijk mee, 
waardoor de soos niec in de problemen kwam. Vanaf 
seizoen 1988-1989 kreeg de soos direct cc maken met 
bezuinigingen van de gemeente . De huursubsidie werd 
Oink omlaag gebracht. De eigen bijdrage aan de huur 
werd serieus. Dit was reden om de lidmaatschapsgelde11 
en bonnenprijs te verhogen. 
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De koe!,ç (nchti?t àt h!$fuursfeden en medewirrkers) 'J()()r Îltl u.rsr wter rJ(J('II" buite,1 ii, htt Ho-u1mans,C1lMtsoe11. (Coif«li<' So W}ml) 

In ee1, groeiende organisatie wil iedereen natuur• 
lijk zijn of haar stempel op de activiteiten drukken. Dat 
leidde begin jaren '90 tot felle discussies over de wijze 
waarop So What was georganiseerd, De binding van me
dewerkers mee So What moest worden verbeterd, want 
de verschillende commissies hadden ondcrtîng weinig 
contact. De werkgroep die zich over deze problemen 
boog, kwam met een aantal aanbevelingen die nog altijd 
de basis vorinen voor de huidige organisatievorm . Een 
van de belangrijkste wijzigingen was de invoering van het 
werkoverleg. Tot dan kwam alleen het bestuur samen om 
het afgelopen weekend, komend weekend en andere 
zaken te bespreken. Vanaf nu zou het Dagelijks Besruur 
het bestuur voorzitten en elke maandag een werkoverleg 
plailtsvindcn waarbij iedereen aanwezig kon zij n, com
missies konden overleggen cri in ieder geval het Dage
lijks Bestuur aanwezig was. 

De jaren negentig w.iren heel !.ucccsvollc jaren voor 

So What. Mid jaren negentig werd een jaaromzet van zes 
ton gedraaid, eind jaren negentig nog ongeveer de helft 
daarvan. Tel hier het ruimte subsidiebeleid voor bands 
bij op: succes verzekerd. Het waren hoogtijdagen voor 
de Nederlandse popmuziek. De inkomsten waren harder 
nodig, wam de gemeente moest steeds meer bezuini
gen. Gouda was immers een anikel 12-gemeeme van• 
wege de structureel slechte financiële situatie, Omdat So 
What zoveel geld verdiende werd de huursubsidie lang
zaam algebouwd. De subsidie die voor de programme
ring werd ontvangen bleef bestaan, maar deze kwam niet 
bij de gemeente vandaan. De stichting begon door het 
eigen succes en de hoge bezoekersaantallen zellvoorzie
nend te worden. September 1993 kreeg het onderkomen 
van So What de stempel gemeentelijk monument. Nog 
geen vier jaar later werd erkend dat het b ijzondere pand 
echt deel uitm~nkt van de historie c 11 het • gezicht' van 
Gouda. Het pand werd onderdeel van het beschermd 



stadsgezicht. Maar hier hield het niet op. Oc wo,rdc van 
het pand werd zo grooc geachte dat het in 1999 door de 
gerneente werd genomineerd om op de rijksmonumen
tenlijst te worden geplaatst. 

Los van de gemeente en modernisering 

Volgens een onderzoek van Oeloitte & Touche hield de 
gemeente er te veel nevenactiviceitcn op na. Waaronder 
de verhuur van gemeentelijke panden aan allerlei vereni. 
gingen. De Asschuurwerd te koop gezet. Een lange pe
riode van onzekerheid volgde. Het jaar waarin So What 
vijfenveertig jaar bestond vond na lang onderhandelen 
de overdracht van de Asschuur plaats. Juli 2008 verkocht 
de gemeente het pand aan woningcorporatie Mozaiëk 
Wonen. Ook de subsidie van de gemeente viel weg. 

Het rookverbod had een niet te onderkennen impacc 
op de bezoekersaantallen, die sowieso daalden. Het sy
steem waarbij alleen leden met maximaal 1 introducee 
toegang hadden bleek verouderd. Na een lange beleids
vergadering, waarin de vrees werd uitgesproken dat de 
identiteit van So What onherstelbaar zal veranderen, 
werd een grote verandering doorgevoerd. vanaf januari 
2010 zou het decennia oude 1-op-1-beleid oiet meer 
bestaan: een van de ingrijpendste veranderingen in de 
geschiedenis van de sociëteit. Ook de openingstijden 
werden verruimd. Waar voorheen de deur om o.oo sloot 
konden leden nu tot 01 .oo naar binnen. 

De monderniseringsslag eiste ook slachtoffers. Oe film 
die op zondag na hot eetcafé werd vertoond sneuvelde. 
Door de opkomst van in1ernct en het steeds sneller be
schikbaar zijn van Alms liep de animo voor dit vaste on
derdeel van een So Whatweekend steeds verder terug. 
So What bestaat bij de gratie van de vrijwilligers. Maar 
op het momeI1t dat alleen een handjevol vrijwilligers bij 
de film aanwezig is en eigenlijk geen mensen van buiten
af kan afgevraagd worde,1 of de zondagfilm nog wel be
staansrecht heelt. De kosten voor het mogen vertonen 
van de film wogen niet meer op tegen de extra waarde 
die voor bezoekers werd gecreëerd. 

De grote veranderingen werden, zoals .Jlle veranderîn• 

gen, met gemengde gevoelens ontvangen. Vijf decennia 
op ioek zijn naar, en een zich continu ontwikkelende, 
identiteit levert a.lcijd negatieve en positieve reacties op. 
Sommige mensen voelen zich niet meer thuis terwijl de 
nieuwe gcnemie So What ontdekt. Terwijl podia in Ro1-
ccrdam en Oen Haag failliet gaan bleef So What bestaan. 

Bronnen 
Coudsche Courant 
Streekarchief Hollands Midden: 
Gemeentearchief 1946-1975 (kenm. 6261) 
Bcstuursnotulen So What 1990-1992 (kenm. 0536) 
Programmaboekjes So What 1986-1991 (kcnm. 8296) 

Archief Stich,ing Sociëteit So What 

Tien jaar So What. het wel en wee van een t ien-jarige 
So What 15 jaar 
'So What' de geschiedenis van een 25-jarige sociëteit in 
Gouda 
Boekje 35 -jaar 

Persoonlijke archieven van oud-bestuursleden, mede
werkers en bezoekers 
Gesprekken met (oud-)bes1uurslcden, medewerkers en 
bezoekers 

Boek so jaar So Wbal 

Een uitgebreide geschiedenis van sociëteit So What is 
opgetekend in: 

Bran1 Talman, So Whoc 50 . Sinds 3 moorc 1963, Gouda 
2013. 

Oit rijk ge'1llustreerde ~k is nog te verkrijgen bij Socië
teit So What. De prijs is 15 euro. U kunc het bestellen bij 
Bram Talman: e-mail: bram.talman@so-what.nl 
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Onafhankelijkheidsfeesten in Gouda 

Henry Hermsen 

Prins Willem Frederik werd op 16 november 
1813 door de Haagse notabelen Van Hogen
dorp en Van der Duyn van Maasdam uit
geroepen tot 'Hooge Overheid'. Daarmee 
begon de heerschappij van de Oranjes als 
soevereine vorsten van Nederland. De prins 
was met hulp van de Engelsen teruggekeerd 
naar Nederland om te helpen Napoleon te 
verdrijven. Na het Congres van Wenen in 
1815 werd Willem I ook daadwerkelijk ko
ning van Nederland, dat op dat moment ook 
nog de Zuidelijke Nederlanden omvatte. 
In de afgelopen 200 jaar werd de stichting 
van het koninkrijk regelmatig gevierd. Na
tuurlijk werd er ook in Gouda uiting gegeven 
aan de feestvreugde. In dit artikel beschrijf 
ik op welke wijze dat in Gouda verliep. 

Gouda in 1813 

De Goudse burgers zullen die novembenl1331\d in 1813 
behoorlijk in spanning hebben gezeten.' Door haar cen
rrale l igging en goede verbindingen met de omgeving 
kwamen nieuws en geruchten snel de Stad binnen, maar 

leefde men ook met de dreiging dat (Franse} troepen snel 

in de st3d konden zijn. Vluchtende Franse ambtenaren 
zorgden halverwege november voor onrust in de stad. 
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Err. 11Îliog ,,trn vacltflt.ndsUefdt, i::0 rrboo9 Jrr grfrgl'nlir.id ~•trn een 
.l{oni,~~iyl: btror.1: it1 ~89S. (1->.HM) 

Op 19 november werd de erepoort gesloopt die in 1811 
voor Napoleon gebouwd was. Diezelfde dag riep maire 
(burgemeester) Ligt voet een voorlopig stadsbestuur uit, 
samen met ,,otabelen die voor de Frar,se overheersing in 



het bestuur hadden gezeten. 
Toen op 24 november Woerden door Franse croepe11 

onder de voet werd gelopen, nam de spanning in Gouda 
behoorlijk toe, Gouda had nauwelijks verdediging, alleen 
eell burgerwacht. Een verzoek om militairen ui t Rotter
dam werd afgewezen , Enkele dagen later werd het weer 
spannend toen Fra1lse militairell vanuit Gorinchem de 
Lek overstaken naar Schoonhoven en langs de Vlist rich 
ting Haastrech t t rokken . Op het gerucht dat de kozakken 
in aantocht waren, trokken de Fransen zich echter snel 
t erug. 

Geleidelijk aan kwamen er meer kozakken en gealli 
eerde Pruisische soldaten in de stad. Gouda moest re
gelmatig een beroep doen op de omliggende gemeenten 
om al die troepen (en hun paarden!) te kunnen verzor
gen. Uiteindelijk werd op g december ook in Gouda de 
prins uitgeroepen rot soeverein vorst. Een Goudse com 
missie trok die dag naar Rotterdam, waar de prins was 
om hulde in ontvangst te nemen. 

Den Vorst dien wij wenschten (1814) 

Ongetwij feld werd er een jaar na de bevrijding terugge
keken op de gebeurtenissen in 1813. Daar zijn niet veel 
getuigenissen meer van. In het Streekarchief is een uit 
geschreven preek bewaard gebleven. In de preek wordt 
eerst uit gebreid God bedankt. ' Gij hebt onze te voren 
verdeelde harten vereenigd, ons een Vorst geschonken, 
die het vaderland acht en bemint, - den Vorst dien wij 
wenschten . ' 2 

Daarna ging de spreker in op de vreemde overheer
sers die het land hadden bezet. Het was in zijn ogen een 

1. Dil gedc-dk is onllcentl a;m: G. J)rins, 'Oc bevrijding van Gouda 
en om.Jiggendc plaatsen in het jaar 1813', 'fi,1'ingc v,m ,fie Coude u 
(1993) 73,88. 
2, Gebeé en Aanspraak. op de Gedenkdag den 18 November 1814. 
S1reekarchief Midden-Holland (SAMH), Collectie Varia. inv.nr. 626.1. 
Hel is niet beker:d of de-ie l)reek in Gouda is gehouden. 
3. s1.MH, CollecHe Varia. inv.m. 62.6, 1i•i3. Ondersuepîng i1l ori • 
ginccl. 
4. Goudsdie Courant, s no\'cmbcr 1853. 
5. Coud.sci1r Couumt. u nov<:mber 1S6J. 

christel ijke plicht om te vergeven, maar vergeten zou hij 
het nooit. Hij riep zijn gehoor op om vooral hun kinde
ren te doordringen van de slechtheid van de Fransen . 

'Ik roep u op, mijne Broeders, wij moeten er voor zor
gen dat men het na eeuwen nog wcccn [sic] , het dui 
zendste geslacht moet het nog weten ... Opdat iedere 
franschman, die het ooit , zel fs na verloop van eeuwen 
nog, en onder \•,1elk voorwendsel ook, durfde wagen, 
gewapend, zij nen voet t e zetten op den Hollandschen 
grond, hier eenen wissen dood mag vinden; - opdat 
ieder franschman, en ieder woord van hen\ ook het 
heil igste, hier nog eeuwen lang verdacht zij, bij ons 
nageslacht . ' 3 

Eene schitterende vertooning (1863) 

In 1863 kwam de viering van vijfcig j aar onafhankel ijk
heid aanvankelijk b lij kbaar wac moeizaam op gang. De 
Goudsche Courant deelde hec publiek mede dac het eer
ste plan voor een gekostumeerde historische optocht 
niet van de grond kwam.,: Inmiddels werd er een nieuwe 
poging ondernomen en ook bestond het voornemen om 
de schooljeugd een opcocht te laten vorinen en liederen 
te laten zingen op de markt. 

De redactie vroeg zich af of hec publiek wel wist wat er 
gevierd moest worden: 

' ... dat de groote meerderheid des volks slechts zeer 
gebrekkig weec, wac zij gedenken, en de feestvreugde 
den goeden grondslag van helder înzigt missende, 
loopt gevaar, zonder duurzame vrucht in ij delen rook 
voorbij te snellen. •s 

De schrijver zette vervolgens uit een d.it wij maar weinig 
hadden bijgedragen aan het vertrek van de Fransen. Hij 
wijn e die veel meer aan de winterse omstandigheden die 
het Franse leger gedecimeerd hadden. De viering moest 
volgens de krant dan ook vooral betrekking hebben op 
het verbood dat het Nederlandse volk mee het huis van 
Oranje was aangegaan in 1813, het begin van het grond • 
-wettig bestuur. 
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Aubndt op dt Marl t ttr gtit9t11Jmd w,n Konîgir111Mo~1 J9:3 (SAHU) 

Burgemeester en wethouders plaatsten op zondag 15 
november 1863 een kennisgeving in de krant, Zij r iepen 
de bevolking op om op woensdag 18 november deel ce 
nemen aan de fe~tviering. Maar de feestelijkheden ble
ven niet beperkt tot die woensdag. Op maandag was er 
al een 'fraai gedecoreerd feestbal' in het lokaal 'Nut en 
Vermaak' aan de Oos1have11. De heren bccaaldcn 75 cent 
toegang, met of zonder dan>es. Ma.ir de dames die zon 
der heren kwamen, hoefden slechts 25 cent te betalen. 

Op woensdag barstten de feestelijkheden los . Bewo
ners st•ken de vlag uit. Op de markt speelden de muziek
korpsen van de Schunerij en het Regiment Infanterie. 
Kinderen van de Armen-, Tusschen- en 811rgcrscholcn 
trokken in optocht door de stad en brachten liederen 
ten gehore . *s Avonds werd het feesc voortgezet i1, een 
'geïllumineerde tent' die speciaal voor het stadhuis was 
opgetrokken. Ook was er weer bal in het lokaal 'Nut en 
Vermaal<' . Het grote reest werd om negen uur argcslo~ 

ten ,net een 'op die heugelijke gebeurtenis toepasselijk 
VUU l'\YCri<'.4, 

Donderdag werden de schoolkinderen nog op diverse 
p lekken onthaald en vrijdag was er nog een feest van de 
schutcerij . Op zaterdag tenslotte werd dan ,och nog de 
gekostumeerde historische optocht gehouden. 

Volgens de kran, was het allemaal een groot succes 
geweest. Gouda h•d zich onderscheiden met de op
tocht en het gezang van de schooljeugd. De muziektent 
en de tribune op de milrkt w,ncn 's avonds fraai verlicht 
evenals enige particuliere huizen. Tot slot waren er de 
vuurwcrken ' ... die door goed weder begunstigd eene 

6. ("',o:nü<llt Cot:ra:,, , 1.) novel'l'l~r 1863. 
7. CouclSCh-rCo.:mtrH, ll no·.·einbc: 1863. 
8. Cciud$d1i: Coutfl ,H. 29 novemb-cr 1863-
9. Cr011,ts, h1: Co1mmi, 8 novcmb~r !86}. 
10, Cowlsclitr Co1mmt. 25 t".o..-embc: 1863. 



schitterende vertooning opleverden).' De rnilitairen van 

het garnizoen hadden na de parade bier en sigaren ge
kregen, waarna er om prijzen gekegeld was. •s Avonds 
waren er bij het garnizoen nog twee toneelvoorstellingen 
geweest en die 'voldeden zeer goed' . 

Ook de historisclic optocht op zaterdag was een groot 
succes geweest volgens een ingezonden brievenschrij
ver: 

Schi lderachtig waren costumes , voortreffelijk de 
houding der verschillende personaadjen en loffelijk 
de orde en regelmaat, die alom heerschten. De be 
langstelling bleek ondubbelzinnig uit de van overal 
toegevloeide ontz.euende menschenmassa. en vooral 
toen de stoet met afwijking van het programma de 
meer afgelegen wijken bezocht, uitte de menigte zich 
in een uitbundig gejuich'.• 

Bij alle feestvieringen moest het volk natuurlijk wel een 
beetje în bedwang gehouden worden. Eên inwoner vond 
daarom al bij voorbaat dat de poli tieagenten wel een 
gratificatie verdienden: ' ... terwijl ieder zijne regrn,acige 
vreugde zal kunnen aan den dag leggen, en in zeker op 
zigt allen zullen feest vieren, zullen zij [de agenten, HH) 
veel n1eer nog dan anders in dienst en op de been moe• 
ten zijn. Waarl ijk zij verdienden wel dat de heugelijke 
feestviering hun eenig stoffelijk voordeel opleverde.'' 

Bl ijkbaar was het gelukt om alle feestvieringen in goe
de harmonie plaats te laten vinden. Burgemeester en 
wethouders spraken hun lof uit over de burgerij die de 
goede orde had bewaard.,. De Goudsche Courant sprak 
van de 'waardige wijze' waarop feest was gevierd. 
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'Een gezellige vaderlandsche feestviering' (1888) 

Kwam de viering van vijftig jaal' onafhankelijkheid al 

moeilijk o p gang, vijfentwintig jaar later was er nau 
welijks sprake van feestvreugde. Eind oktober riep een 

•Goudsch ingezetene' in de Goudschc Courant de Gou
wenaars op om naar een bijeenkomst in sociëteit Ons 
Genoegen te komen om daar een •gezellige, vaderland

sche feesrvier'ing' voor ce bereiden." 011der de kop 17 
Navembervroeg hij zich af of d ie dacum soms ongemerk t 

voorbij moest gaan in Gouda. De inzender wi lde graag 
dat er een openbaar feest kwa,n 'om lucht ce geven aan 

hec echt Vaderlandsch gevoel 1 bij het vieren van de on 
afhankelijkheid . 

De feestviering in Gouda bleef dat jaar beperkt tot een 
' Volksuicvoering' door de Gymnastiekvereniging Excel
sior in de sociëteit Ons Genoegen op donderdag 15 no 
vember." De avond begon met een toespraak door de 
voorziucr, gevolgd door het zingen van ' Wien Neérlands 

bloed' (toen het officiële volkslied). De l eden van Excel
sior gaven vervolgens een demonstratie van hun kunnen 
op hec gebied van de gyrnnasciek en het scherrnen.11 Ver
dere feestviering b leef beperkt tot het uithangen van de 

vlag en het dragen van Oranjelinten op 17 november. 
Mogelijk nam de interesse voor he, onafhankelijk 

heidsfeest af door de komst van Prinsessedag. De ge· 
boortedag v3n prinses Wilhelmina werd in die jaren 
sceeds belangrijker als symbool voor de eenheid van de 

nacîc en de band met Oranje. Veel herdenkingsdagen 
leidden in die jaren tot verdeeldheid tussen bèvolkings • 
groepen, zoals katholieken en protestanten, ,naar ieder• 
een kon zich achter de j onge prinses scharen.'~ 

Drie dagen feest (1913) 

Honderd j aar onafhankelij kheid was wel aar1leiding voor 
een groot feest . Er werd een commissie gevormd met 
burgemeester Martens als erevoorzittet. o,ie dageo lang 
werden er allerlei activiteiten georganiseerd. In de spe
ciale 'FeestwijZN 191 3• stonden 3lle festiviteiten uitge
breid vermeld ! s Oe werkgevers werden opgeroepen hu11 

\ 

De 1tuMi9,1 V<1t':ba}9~k!t , u.•Mrbtf llût s:taltr. cm,yc- kk urtn. is,, nitl:I 
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1nedewerkers zoveel mogelijk vrij te geven om aan het 
feest deel cc nemen. 

De feestelijkheden begonnen op maandag 17 no
vember met een vliegenencoonstelling in Concordia op 

de Weslhaven. Op maandagavond en dinsdagochlend 
konden de vliegers bewonderd worden. Schoolgaande 
kinderen hadden gratis toegang; anderen betaalden 10 
cent . Er waren prijzen voor de grootste. de mooiste en 
de eigenaardigste vlieger. 

Dinsdagochtend vond er een bespeling van het carillon 
van de Sint Jan plaats. Er werden vaderlandse liederen 

een gehore gebracht.'s Middags was er de daadwerkelij 
ke vliegerwedstrijd met geldprij zen. 's Avonds verzorgde 

het Stedel ijk Muziekkorps een openluchtconcert op de 

Markl. Op d iezelfde Marke was ook een bioscoopvoor• 
stelling georganiseerd. 

Woensdag bereikten de feescelijkheden een hoog• 
tepunt. De dag begon mee kerkdiensten in de diverse 

kerken . Vervolgens was er een aubade bij het stadhuis. 
verscheidene koren werkten samen. In totaal v,•aren er 
zo,n 350 zangers. De iangers trokken eerst i n feestelijke 

optoc.ht van Concordia naar de Markt, voorzien van vlag
gen en begeleid door de harmonie. Op de Marke begon 

nen zij met het speciaal gecomponeerde lied 1Nederl:md 
voor 100 jaar' . Daarna zong men achtcree,wolgens het 
Wilhelmus, 'Wien Neêrlands b loed'. caede voor her Va

derland' . Er werd afgesloten met een herhaling van 'Ne

derland voor 100 jaar'. Na de aubade kwam er een bode 
te paard naar het stadhuis rnet de proclamatie van Van 

Hogc-ndorp ui t 18131 Hen stadsbescuurverscheen op het 
bordes en las de proclamacie voor. 

Op woensda,g,niddag vond de 'Groote Historische Al
legorische Optochc' plaats. Door de stad reden zeven 

groepen mee praalwagens die tableaus uitbeeldden uit 

u . C'..011ds.cht Courn11I. 31 oktober 18&8. 
u . Gomis,~ Co1ua.-1t. u nc;,n:mb-cr 1888. 
1;. CouMt-Cot,,·,m1, 18 november t888. 
14. Henk 1e Vd r!c, Gt mtt11,<ht.psû11 m plrchtsJusq: l.ibernlisrne tll 
nalionaiisn1e- in Neder1ond. 181c-r918('s•Gr.tvtnhagc 1992) 121-161. 
is- SAMH. CoUccl!c Vari:t, îm·.nr. 23n, Feest,...ijier 1913. 

de Nederlandse geschiMcnis. Om de onafhankelijkheid 

ce benadrukken werd er meerdere m alen verwezen naar 
de periode van de Franse overheersing. De eerste groep 

stelde het Koninkrijk Holland onder Lodewijk Napoleon 
voor. De tweede groep vormde de 'Inlijving bij Frankrijk• . 
Het derde tableau was Nederlands bevrijd ing me, Van 

Hogendorp en Van der Duyn va1l Maasdam. In het vierde 
t ableau werd de regering van Koning Willem I vorm ge

geven. Groep vijf vormde de Belgische opstand. Tableau 
zes gaf vorm aan de regering van Koning Willem ll. Tot 

slo, werd In het zevende tableau Insulinde (Nederlancls• 
Indië) ui,gebeeld. 

Er vonden op woensdag diverse concer ten plaats. ' s 

Avonds was er een lichtstoet door de scad begeleid door 
diverse muziekkorpsen . De feestelijkheden werden alge • 
sloten m ee een groot vuurwerk. 

Dreiging vanuit Duitsland (1938) 

In 1938 werd er maar bepel'kt aandacht geschonken aan 
de herdenking van het ontstaan van het koninkrijk. Er 
verschenen in november twee artikelen in de Goudsche 
Covront waarin beschreven werd wat er in 1813 in Gouda 
had plaats gevonden. In de krant zijn geen artikelen te 

vinden over vieringen van het begin van het koninkr ijk. 
Mogelijk had dat te maken met de al duidelijk voelbare 

dreiging vanuit Nazi-Duicsland. In de kra,,t is veel aan 
dacht voor de Jodenvervolging die in die jaren al pl aats 

vond in het buurland. Ook is het opmerkelijk dat er in d ie 
periode d iverse artikelen van Muylwijk in de krant ver

schenen waarin hij de franse overheersing in de 8ataafs
Franse tijd hekelde. Misschien zag hij een overeenkomst 
met de bezetting van Sudetenland 

Bezinning op nationale waarden (1963) 

Vijhig jaar na de fest iviteiten van 1913 had de vi ering 
een heel ander karakter. Zo relatief kort na de Tweede 

w ereldoorlog vor1d men het niet gepast om ' onafhanke
lijkheidsfeesten' te organiscrc r1. Bij de inscallatie van het 
landelijke comité Nationale Herdenking sprak premier 

De Quay over het leed en d e ellende tijdens de bezet· 
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ting. Oe nadruk moest daarom nier op feestvieren n,aar 
op herdenken liggen." 

Oc herdenkingsactiviteiten werden uitgesmeerd over 
een heel jaar. Het officiële begin was op 30 april 1963. 
Her hoogtepunt van de activiteiten moest liggen op za
terdag 30 november 1963, pr~ies 150 jaar na de landing 
van de prins op Scheveningen. 

Oe herdenking was natuurlijk een kwestie van terug
kijken op de afgelopen 150 jaar, maar men wilde vooral 
ook vooruit kijken . Prinses Bc~crix was voorzinervan het 
la,1dclijk comité Nationale Herdenking. Zij sprak op radio 
en televisie een rede uit waarin ze zei dat de herdenking 

'een bezinning op onze nationale waarden in het verle
den en op grond daarvan een duidelijke taakstelling ten 
aaniien van onze plaats in de wereld van morgen' zo1.1 in
houden." Het landelijk comité wilde ,net name de Jeugd 
bij de herdenking betrekken; er werden boeken gemaakt 
voor de schooljeugd die scholen goedkoop konden aan• 
schaffen en er werd een toneelspel ontwikkeld speciaal 
voor de laatste klassen van de ULO. 

Een klein beetje feestelijk mocht hei toch ook wel zijn 
vond hN landelijk comité. 'Het ligt niet in de bedoe• 
ling, dat de herdenking zal uitgroeien tot een uitbundige 
reescvicring, doch een feestelijk accent in of nriast mani • 



festacies met een uplechtig" k,uaktcr kan de herdenking, 
waarvan gehoopt wordt, dat deze aan [sic] zo groot mo 

gelijke spreiding over het gehele Koninkrijk krijgt, slechts 
verlevendigen en meer toe alle l agen van de bevolk ing 

doel'1 aa1\spreken. '"" 
De Coudsche Couronr publiceerde in de maand novem • 

ber een artikelenreeks over wat er 150 jaar geleden ge

beurd was in Gouda . Drie keer per week verscheen er een 
art ikel waarin een bepaald thema van de Bataafs/Franse 

tijd centraal stond. Uil advertenties word t duidel ijk dat 

er in deze maand ook fees,elijkheden georganiseerd 
werden in de scad. Maar helaas bevat de krant geen ver
slagen van die festiviteiten. 

Waarschij nlijk waren deze restivitci ce1\ van beperkte 

omvang, want burgcml'escer James zei in de raadsver 

gadering van > december 1963: 'Gouda heeft tot dus • 
ver als gemeenschap geen aandacht geschonken aan de 

herdenking .. . ' . 19 Waarna hij zel f sprak over wat er in d ie 
periode in 1813 in Gouda was gebeurd. 

In 1988 was er nog maar weinig aandacht voor hec ont

st aan van het Koninkrijk. De Goudsche Courant beperk
te zich tot êén foto van prins Willem -Alexander die in 

Scheveningen heeft meegedaan aan d e herdenking van 

de lar1d ing van zijn voorvader. In Gouda hebben geen ac
tivi teiten p laats gevonden . 

16, Utirrlils Nitu":J.•sb~ad, 11 fcbru:m 1963-
17. 'Prinsu 13':;itrix spr.3k ovtr d t n :atî-on:alc herdenking 18l3-196f. 
Nin,wsbtad w211 hrt Noorden, , rnci 196J. 
:8. 8:ie( vi n Comité N:11)0n) lc rlt!der:l:ing :i.:in college v.,n 8,&W. 
d.d. 07-os•1ç63. SAMU. Sccrc1:.-rfo•ard1ief 19.:6•t9H, in\•,nr. 5969. 
,\ 11nh:il!ng.stekens in ongfr?.ccl. 
19. O•,e,dnik •.-an rede van b!lrgt~ecstcY ÎI\ raad:.vcrg:1dering v:in 
2-n -1963. SA.Mli, Stt.rttarie-atchief 19.;6 · H)7S, Îl1V.m. ;959. 
20. lkmieg Aens. "Een stut in •;etbouwing, Va.tl rc:publîck n:1;1r 
C-Omtituticncd kor:inhijl:.. t78o-13.&s:·. in: Il Aens e.a., fond 1.-an 
Htint 9t'i>nrm. Et."n poli!idt gtschit(ftr.is w.ir. Nrder/an(l' q 80-i990 
(Nijmegen 1999} 11-95,. aldur 6,o. 

Besluit 

Het vieren van d e nationale onafhankelijkheid lij kt in 

Gouda niet alt ijd vanzelfsprekend te zijn gcwecsc. Oaar
Inee past deze stad in het landelijke beeld. De histo ricus 

Aerts schreef: ' Elke vijftig jaar is de uherwinning van ons 
onafhankelijk volksbestaan" plechtig herdacht, telkens 
i11 ee1\ gewij zigde maatSchappelijke en polit ieke situatie. 

Maar nooit ging dat echt van harte.''° Mogelijk heeft dat 

ook te maken 1net andere vieringen die hiervoor gedccl • 
telijk in d e plaats kwamen zo als Koning innedag en Be • 
vrijdingsdag. 

De vraag is nog hoe er d it j aar precies uiting zal worden 

gegeven aan 200 j aar onafhankelijkheid (zi e de website 

www.2oojaarko1\inkrijk.nl voor actuele gegevens). In ie 
der geval heeft men ervoor gekozen om de viering uit 

te spreiden over twee jaar (zoals het twee j aar duurde 

voordat Wi llem I daadwerkelij k koning werd) waarbij op 
30 november d e aftrap wordt gegeven aan de feestelijk

heden. Hee motto van de viering is •vrij en verbonden 
gelij ke rechten en plichten'. 

Wordt het meer viering of meer herdenking? Zal men 

' d e rechte jubeltoon, (Huizinga) weten te vinden? Zoals 
de Coudsche Couronr honderd j aar geleden schreef, is de 

viering vooral een viering van het grondwett el ijk verbond 

t ussen het koningshui s van Oranje en het Ned er landse 
volk. Een verbond dat laatst t ijdens d e opvolging van ko

ningîn Beatrix doo r koning Willem-Alexander en koningin 
Maxima weer opnieuw gestalte heeft gekregen. Wat dat 

betreft belooft het een groo, feest te worden wam het 

koningshuis lijkt geliefder dan oo it en de Ned erlander 
heeft tegenwoordig nog maar weinig aanleiding no dig 

0 111 zich geheel in het oranje ui t te d ossen en de straten 
oranje ce kleuren. 
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MUSEUMSTUK 

Rouwborden uit de Sint-Janskerk 

Henny van Dolder - de \Vil 

Op veel afbeeldingen van kerkinterieurs 
uit vroeger tijden ziet men aan de pilaren 
of muren borden met familiewapens, zoge
naamde rouw-of wapenborden. Zo ook op 
schilderijen en gravures van de Goudse Sint
Janskerk. Totdat ze in het jaar 1795 op bevel 
van hogerhand werden verwijderd. Restan
ten van deze wapenborden, eens de trots van 
Goudse regentenfamilies, zijn sinds 2013 te 
zien in de nieuw ingerichte' Schatkamer' van 
Museum Gouda. Ze behoorden bij de gra
ven van Adriana van Eyck-Jongkint en van 
haar jong gestorven dochter Boudewina. In 
dit artikel wordt iets verteld over wapenbor
den in het algemeen en de familie aan wie 
ze toebehoorden. 

Wal is de Schatkamer? 

Wie ooit in de gelegenheid was eer, kijkje te ner"11e11 in 

een museumdepot, zal verbaasd zijn geweest over de 
hoeveelheid ,nareriaal dac daar îs opgeslagen. Men ziet 
er talrijke grote en kleine voor.•,erpen die het rneer dan 
waard zijn om geëxposeerd ce worden . Daarvoor is ech• 
eer een geschikte ruimte nodig en dat is vaak een pro• 
bleem. Bij Muse11m Gouda vonden ze daar een unieke 
oplossing voor: de Gasthuisual werd ingericht als een 

kolossale 'Schackamcr' om een gedeelce van de 40.000 
voorwerpen die hec museum beheert onder ce brengen. 
Liefst 40 procent van de colleetie wordc op die manier 
voor het publiek coegankelijk. Onder de deelcollecties 
vall meubilair, munten, glas, zilver, pijpen, schilderijen, 
sc~dsgezîchten, aardewerk en nog veel meer bevinden 
zich de overblij fselen van 18de-eeuwse grafborden, af
kornscig u ic de Sinc -Janskerk. 

Wat zijn graf- rouw- of wapenborden? 

Hee oudsc bekende wapenbord draagt hec jaarcal 1467 
en herinnert aan het sterfjaar van de Bourgondische her• 



rog Filips de Goede, die in Brugge ove~eed. Aanvankel ijk 
waren zulke borden sober van uitvoering, ll'1et slechts de 
naan, van de overledene, zijn of haar wapen, het woord 
Ol>ii< (gestorven) en een j aartal in Ro,neinse cijfers. 
Lang.zamerhand drong het gebruik om bij een graf in de 
kerk zo'n bord op te hangen door tot in de Goudse Sint
Jan . Het vroegste alhier gesignaleerde wapenbord (een 
rui t} hing in het koor van de kerk. Het droeg hei j aartal 
, 584 en behoorde bij het graf van j onkheer Adriaan van 
Swieten (geb.1532), laatste slotheer van het kasceel van 
Gouda, die in juni 1572 in deze stad de Opstand tegen 
Spanje inleidde. 

Tot 1673 vindt men in de boeken van de kerkmeesters 

geell informatie betreffende het ophangen van rouwbor• 
den. De geldelijke vergoeding, bestemd voor de kerk of 
voor behoeftige gemcenceleden zal inondeling zijn gere· 

gele!. In het begin van de 1Sde eeuw nam het gebruik om 
grafborden op te hangen toe en geleidelijk kwamel"1 daar 

rouwkassen bij , houten borden, somrnige meer dan cwee 
,neter hoog en anderhalve meter breed. Om de kleurige 
familiewapens nog beter tot hun recht te doe1l komen 
l iet men ze bekleden niec zwart linnen of zware (en zelfs 
wit!) fluweel. Constancijn Huygens moest er niets va_n 

!nttri.rur Sr.-Jmrskerk (circa 17.10). C1m•11r.e v1111Jct,,rt Gotref mw: n ·ri :do:• 
,iing (foor J\rmr !.ep.-k.i't. folo Wim Scholten. SGSJ 
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hebben, hij schreef in 1659: 'Ee" redenloose ijdelheid 
binnen onse kerck•muren, namentlick de begrafenisse 

der dooden, mee den wereldschen pronck haerer schil
den ende afkomstcn'. Van 1673 tot 1795 hingen er in de 
Sint· Janskerk voor zover bekend minstens 130 ruiten en 
rouwkassen, n1et de namen en wape11s van nagenoeg 
alle vooraans,aande Goudse families uit de 17de en 18de 
eeuw. Voor bezoekers van de kerk vormde dit een aparte 
bezienswaardigheid. 

Vanaf 9 oktober 1673 mocht men zonder toestem· 
ming van de kerkmeesters geen wapens meer ophangen. 

Vooral tussen 1748 en 1762 nam her aantal rouwborden 
fors toe; op 28 juli 1749 stelde het kerkbestuur een lijst 
op met tarieven, die enkele keren werd aangepast. Voor 

een enkele ruit betaalde men vijftien gulden, voor een 
kas per vierkante voet een gulden, voor ieder kwartier 
daarnaast een gulden en tien stuivers en een inscriptie 
onder het wapen kostte zes gulden. Verzoeken om een 
wapen aan een bestaande rouwkas toe te voegen of een 
bord te verplaatsen werden zo veel mogelijk tegenge· 

gaan. Het kerkbestuur rekende er speciale tarieven voor, 
vermeerderd met de leges (schrijfkosten) van de rent· 
meester voor het opmaken van de akte. Andere gedenk
tekens waren de attributen die aan enkele pilaren bij een 
graf hingen: complete uit rustingen van militaire kleding 
en wapens die hadden toebehoord aan zeehelden als Jan 

Taalman (t 1755) en Roemer Vlacq (t 1774). 
Na 178overminderde het aanial wapenborden, in 1795 

Advrrtr11:iv ll'OOr hrl oplmh-1: van rou\.l,!>Or<lc-11. Couclu.n·l:c Co:mml 
(179S} SM-fll 

kwam hec einde. In een verordening van de municîpal i• 
teit. gedateerd 8 juli 1795, werd bevolen om wapens en 
andere attributen die rang en stand vertegenwoordigden 
uit kerken en andere openbare gebouwen te verwijde 
ren. Het kerkbestuur plaatste in de 'Go1.1dasche Courant' 
een oproep aan de eigenaars om op vertoon van een ei
gendomsbewijs en betaling van twee gulden vóór 1 sep • 
tember hun wapenborden op te halen. De belangstelling 
was gering. Begin november kondigde de stadsomroe
per met bekkenslag aan dat de wapenborden op de we 
kelijkse vendu te koop waren. Het kerkbestuur hield er 
144 guldell en twee stuivers aan over. In de kerk waren 
steenhouwers inmiddels druk in de weer met het verwij 
deren van wapens op grafzerken en -kapellen. Gelukkig 
bleven de talrijke wapenschilden in de gebrandschilder
de glazen gespaard. De t ien familiewapens van kerk · en 
burgemeesters en dat van de rentmeester op het front 
van het Moreau4 orgel verdwenen naar de orgelzolder, ze 
werden in 1810 herplaatst. 

De rouwkassen in de Schatkamer 

De wapens die in de Schatkamer worden getoond zijn 
afkomstig van verschillende rouwborden. Hoewel de kas 
waar ze op bevestigd \,•aren is verdwenen krijgt men een 
indruk van de kolossale afmeting. Twee kunnen er wor
den gereconstrueerd: die van Adriana Gerarda van Eyck 
- Jongkim (t 1787) en van Soudewina van Eyck (t 1753). 
Hun man en vader wa.s Hubert van Eyck (t 711-1798), zoon 

~---- ------------------ -----
VKERKMEESTEREN van ST. JANS KERK . binnen de _Stad GOUDA. advtr

!teècrc'n by deezen, dat all<l die gce1,e, v.,ol!~c bc:~ccrcn, dat, rngcvolgc her D tcrtct 
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van de burgemeester Huybcrt van Eyck (1674- 1749). 
Laatstgenoemde bekleedde sinds 1705 naast andere be
langrijke functies 21 keer het burgemecster-sarnbt van 
Gouda. Met Willem van den Kerkhoven en Arcnc van der 
Burgh (1735) vormde hij een machtig trio, dat de d ienst 
uitmaakte bij het verlenen van ambten (liefst aan fami
lieleden). Anderen betaalden dikwij ls een fors bedrag. 
Vooral Van Eyck maakte het bont. Zo verplichtte hij in 
1729 een nieuw te benoemen stadsbode jaarlijks 200 
gulden te betalen aan zijn twee jongste zoons, Jan Cor
nelis en Hubert. Boze tongen beweerden dat het geld 
in zijn eigen zak verdween. Dat ging zo door totdat Van 
Eyck en Van den Kerkhoven in 1748 de macht moesten 
afstaan aan nieuwkomers die bij het verzetten van de 
wet door stadhouder Wille,n IV waren gekozen. Reden 
was dat de burgerij, al lange tijd ontevreden over het 
gevoerde beleid, meer zeggenschap eiste in de stads· 
regering. De woede liep zo hoog op dat er rellen u itbra
ken, waarbij mishandeling van de 74- jarige Van Eyck en 
plundering van zijn huis aan de Westhaven 28 nauwelijks 
kon worden voorkomen. Om de rust onder de bevolking 
te herstellen werden de kopsrukken van de factie Van 
Eyck• Van den Kerkhoven uit hun ambt ontzet. Huybert 
kreeg nog een aanstelling als ontvanger van de genteen
landsmiddelen waarvan hij slechts kort profiteerde, hij 
overleed in 1749. 

H ubert van Eyck j r. 

Toen Hubert van Eyck in 1741 zijn aanstelling tot scadsse
cretaris o ntving was hij van 1735 tot 1737 a l librijemecs• 
ter. Van 1740-1795 was hij tevens weesvader. In 1781, 

,. Doop v:an Joh:urncs Gouè:anus van 'lb ulon op 19 mei l716. Doos>· 
r~gisltr snidicz:1;1! SAMH (SS). A;anwti1s.: de v.1der ,r:r. M.:minus 
-.-:m Toulon. de mncdcr. v:ouwe Aèrian;a M1ri 1 v;1n Gyck. Getuigen: 
de burnemecslcrs mr. Al!l>tc:du v.:m dtr Bu!c.½., m r. Cu:dlhcrus de 
Moor, m r. BarJtoloen~us d e Moor v3,n hn mcr:zcd en mr. Vinccnl 
-::an Eyck. Mr. Huben •-·~.n Eyc.lt. secretaris, vc:vine de hter m r. 
Gerard ,.,.ln B:-andwijk. hc('r •,•au u.!cs.kc:isgraaf. die Vlnwege hei 
o-1crliJdcn v.in iijn sch oonmoeder me: kon ve:'$<:hijnen :;b gei:vit;c, 
Vrouwe Joh:mn:t Helcn;J •1;1n de-r (i,~af de v~J>0\11, en vrouwt> CL\r~ 
Corncfü \':an i;yck, 
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1,,ryillárkl u6, 1:-tz gtboorlrhub l:Dl1 Adriana) or.9l=tit (f'O:o: Nico & tt• 
î,oom) 

toen hij 70 jaar oud was, begon het werk hem zwaar te 
vallen. Hij venocht als oudsce van de drie scadssecrc• 
tarissen om zijn jongste zoon Vincent aan te stellen als 
adjunct •sccretaris, 10,tder dat die hiervoor enite ver• 
goeding ontving dan na de dood von zijn vader. Hubert 
verk'laarde zich bereid om ' zoolang het zyne kragten 
maar enigszins to<!laten' zijn functie te blijven ve rvul• 
Ie ,,. Hoewel de status van Hubert nie[ zo gewichtig was 
als die van zijn vader de burgemeester, was hij present 
bij belangrijke gebeurtenissen. Zoals op zondag 19 mei 
1776 toen de zoon van de baljuw Maninus van Toulon 
werd gedoopt. De personen die bij deze plechtigheid 
aamvczig waren laten duidelijk de onderlinge band zîen 
van de reger1tenceslachten uit die tijd .' Bovendien was 
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de dopeling het peetkind van de Goudse burgemeesters. 

Op die dag vormde zkh voor het huis van de baljuw een 
stoet van bijna vorstelijke- allure: in de eerste van vier 
koetsen zat de vader, gekleed in een Z\vane mantel mee 
sabel opzij. Voor de koets uit ging een van de stadsboden 
en aan weerskanten liep een livreiknecht met nog een 
bode. De tweede koets was bestemd voor de moeder en 

haar schoonzus, die de kleine Johannes Goudanus ten 
doop zou houden en de baker die het kind verzorgde. 
In de derde en vierde koers zaten de burgemeesters en 

stadssecretaris Hubert van Eyck, allen gekleed in zwarte 
rna,uels met bef en een carré pruik op het hoofd. Na de 
kerkdienst, waarbij op stadskosten (!) niet minder dan 
200 gulde,i aan fooien werd uitgedeeld keerde men te· 

rug naar de woning van de baljm,,. 's Avonds was er voor 

het gezelschap, dat inmiddels was ui tgebreid met lami· 

lieleden en de beide predikanten een 'propere maaltijd', 
die wat betreft spijzen en dranken beslist nie< sober zal 

zijn geweest. 

Adriana Gerarda Jonglànt 

In 1743 tro11wde H11bert van Eyck met Adriana Gerarda 

Jongkint, dochter van de vermogende textielhande· 
laar Theodore Jongkint (1676-1743). Het gezin woon• 

de aan de Turfmarkt 116. Haar vader had een bloeiend 

bedrijf en dreer handel met Amsterdam, Londen en 
Suriname. De moeder Emilia (1688-1726) was afkom• 

stig uit de familie Van den Kerkhoven. Theodore werd 

in 1714, een jaar na hec overlijden van zijn vader Sou• 
dcwijn Jongkint, in de raad gekozen. Hij w.1s veertien 
maal burgemeester van Gouda en naast nog vele an
dere posten 27 jaar lang bewindvoerder van de WIC. 

Toen Adriana zeven jaar oud was overleed haar moeder. 
Een maand later bracht men haar naar een meisjeskost
school, waar zij zeven jaar lang intern verbleer voor een 

bedrag van 210 gulden per jaar. Er was bij haar vertrek 
goed voor haar gezorgd, haar reismand bevatte een 
11i tgebreide garderobe, aangevuld met handschoenen, 

mutsen en een scrooien hoed, maar ook een dressoir• 
tafeltje en sieraden ter waarde van 770 gulden. Haar 
vader gaf haar nog ee,, psalmboekje en zilveren bestek. 

Op veertienjarige Jeefc îjd keerde ze terug naar huis om, 
zoals toen gewoonte was voor jongedames van stand, 
tot de tijd van haar huwel ijk van alles en nog wac te leren 

over het besturen van een voorname huishouding en het 
onderhouden van sociale contacten . Totdat zij op 3 de
cember 1743 crouwde mee Hubert van Eyck.' 

Boudewina van Eyck -
Hubert en Adriana kregen zes kinderen, van wie er twee 
jong zijn gestorven. Hun dochter Boudewina Adriana 
werd op 12 september 1753 gedoopt in de Sinc-Ja,1skerk. 
Getuigen waren nu. Boudewij11 Jongkint, r advocaat voor 
de Hove van Holl:rnd' en jonkvrouwè Cornelia Henrieua 
van den Kerkhoven. Boudewina's opvoeding zal gelijk zijn 
geweest aan die van haar moeder. maar voordat die goed 
en wel was voltooid Stierf ze op s oktober 1773, slechts 

twintig jaar oud. In de "ergadering van kerk111eesters op 
11 oktober 1773 werd het verzoek behandeld tot het op

hangen van een rouwbord .' Veenien jaar later doet Hu• 

bert van Eyck dat opnieuw, nu vanwege het overlijden van 

zijn vrouw op 7 111aart 1787.• Bij die gelegenheid vroeg 
hij om nog vier wapens en een ruit te mogen p laatsen, 
alsmede 'het veranderen van een Quartier in hec wapen 

ROU\11öo,d wm Acirfono ven P.Jr.k-jor.gkinr. (Mu,\'r.tl lll Go,ufo) > 

2. Huwelijk Sl.•J:mskcrl: 3 december 17.13: de Heer mr. Hu1.n:rl 
v.-.n f:..)•d: j.in. (= jnnge m:m). scael:u'is dc.scr $'.l:i<l O? cic \7/c:Hh:m:n 
en juffrouw Acirbn=i Gcr;uda Jone,kmt j.dr. {jon&c dochter) op de 
Turfm;uk1. 
3. Ruitvormig w~?c11: Archief kcrkmc-t:acrs. SAMH inv. 1\r, KM 4, 
notulen 17s9-1773- 'Op het .,.cnoc:k. gcdäan uit de naam v.m we• 
gen den Heer mr. Hubert vau E)'ck.. secreläris deser Stad. omme 
vcnrulS hel overlijden v.a.n zijn Ed. Dogter, jonk\+tovwe Bomh!~,:r:u 
Adn"ano -.,an C:)"tl: boven derSelver Grafstede 1e mogen deen oph:m• 
gen een wapen. hoog ses ... oe1e1l en ses dvymen en bree{ vijf voeten 
teven duy1nei1. met acht quanieren . 
.;. Ovale w-,pen: Idem. înv. nr. KM 8. no1Ulen 1787-1791 'Door ofte 
... a,, wegens den Wel Edele getnrenge Heer mr. Hubcn v.in Eyck, 
swetaris deesei s1;1d, syr.èe ve:-sog• oinme \'crmits het overlijden 
van de-.$$e1fs hu~•$vrouw~. Vrouwe ,'tdriar.11 Gmm;';'na Jongkinci'. bo• 
ven êc scJ•,•c gr.1fstcdc te mogen e>phangen een ·,•:apen. hooi; St'S 
voel en \ijf duijm en brCCO vij f voet en ai1 duim. mtl agt qu~fli('f(' Jl 
( ... ) 
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van wijlen Jonckvrouwc Boudewina Adriana van Eyck'. 
zoals gebruikelijk bij aanzienl ijke personen uit die tijd 
vonden beide begrafenissen in de avond plaats. Die van 
Boudewina in de week tussen 11 en 18 oktober 1773> en 
va11 haar moeder in de week van 12 tot 19 maart 1787.• 
voor beiden betaalde Hubert van Eyck het hoogste be• 
drag voor klol<fuiden: 36.12.0 en 12.10.0 voor het gebruik 
van t ien lantaarns. Zo'n avondfijke begrafenis trok altijd 
veel bekij ks. Het moet een indrukwekkend gezicht zijn 
geweest: een scoet van in somber zwart geklede men• 
sen, die bij het flakkerend licht van begrafenislantaarns 
op lange stokken onder zwaar klokgelui de baar volgde 
op weg naar de Sint· Jans kerk. 

Beide rouwkassen hingen bij de graf stede van moeder 
en dochter in de zuidzijde van het koor, de namen op de 
wapenschilden tonen de diverse familierelaties . Het wa• 
pen van de farnifie Van Eyck laat in goud twee afgewende 
zeisen zien met de steel omhoog en daartussen een blau
we bof met gouden band en een rood kruis. Daaronder 
een zespumige rode ster, die aanvankelijk als hclnueken 
werd gevoerd, maar later in het schild is opgenomen. 
Adriana's rouwbord (afb. 7) toont een ovaal met het 
gedeelde wapen Van Eyck-Jongkint. Links vier schilden 
mee de namen Jongkinc, van Bucrcn_, Cincq en Laeckens, 
rechts Van den Kerkhoven, Van der Graeff, De Jonge en 
De Lange. Onder het ovaal enkele doodssymbofen: een 
schedel boven een paar enorme gekruiste beenderen_, 
met aan weerszijden brandende fakkels. Erboven: Obiit 
VII Martii, eronder het jaartal in Romeinse cijfers: 1787. 
Hee wapen van Boudewîna bestaat uit een ruîc mee het 
familiewapen Van Eyck, omrankt met een krans van 
groene bladeren (symbool van haar jeugd) mee daaron• 
der brandende fakkels. Erboven de dag van overlijden: 
S oktober, eronder in Romeinse cij fers het jaartal 1773. 

<W.:iptn v.on H1~-btrl win Eyd: s,. aa,1 .'u:fr1>nl van het MOl'lf::J•orgtl. 
{Nlo: Nito !-Jotrboom) 

$. sw.H inv. nr. KM ,38.j.11~1,elc.cning S1 .. J:m:d:crk l7JJ. 
6. ldrm, SAV.11 mY. nr. KM ,s3.jJ.;u ,ckcnin& S:.-Jirnskc:k 1737. 
7. tAMH fn,... rH. KM 46!.JJlttd:.cmng Sl.,Janskctk 1798= 

Oo,tMw,1 :8. ~inds J'f/2 het woonhuis 11.cm Hubur van Eyt k. (Foto: Nico 
& t:óoom) 

Aan de linkerzijde vier wapens met de na,nen Van Eyck, 
Boudens, Ravesteyn en Van der Zaan en rechts Jongkinc, 
Van de Kerkhoven, Van Bueren en Van der Graeff. 

Tot slot 

Op 17 januari 1798 overleed Hubert van Eyck, 87 jaar 
oud.' Hij werd 's avonds begraven vanuit zijn huis aan de 
Oosthaven 18 (afb.8). Zijn vrouw Adriana erfde dit pand 
in 1772 van haar kinderloos gebleven niche Emmerentia 
Jongkint . Hij overleefde familieleden en tijdgenoten en 
was in de la;usce decennia van zijn leven getuige van veel 
politieke onrust. Aan het regententijdperk was een eind 
gekomen. Misschien heeft hij de beide rouwkassen vei -
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l ig gesteld, zodat ze bewaard zijn gebleven. ze houden 
niet alleen de herinnering levend aan deze fa111ilie, maar 
ook aan tradities en gebeurcenissen uit vroeger eeuwen. 

Op het orgelfront in de Sint-Janskerk zijn de wapens van 
Huybert van Eyck sr. en Theodore Jongkint nog aanwe• 
zig, tijdens de bouw van het orgel (1732 -1736) waren zij 
respectievelijk burgemeester en kerkmeester (afb.g en 
10). Wie de Sint-Janskerk bezoekt treft bij glas 1 een ma
quene .ian die een indruk geeft van de vele rOU\\•kassen 

die bij de hier aanwezige grafkapel aan de muur hingen. 
De zwarte borden die nu op verschillende plaatsen in de 
kerk hangen dateren u it de eerste helft van de 19de eeuw 
en zijn door Museum Gouda in langdurend bruikleen aan 
de kerk gegeven. Zij herinneren aan in Gouda woonach
tige zeehelden die in de kerk zijn begraven. 

Geraadpleegde literatuur: 
J.Smit. Een regentendagboek uit de achttiende eeuw. 
Gouda (1957) 
J.J. de Jong, Mee goed focsoen. De elite in een Hollondse 
stad, Gouda 1700-1780. Hollandse Historische Reeks s 
(1986) 
Familie-en 011dere 1 .. .,apet1s in de Sc. -Jonskerk te Coudo 

(1993) SAMH 

Henny vai1 Dolder-de Wit, De Sir>r-Jonskerk re Goudo. 
Mensen e11 mo11ume11cen i11 een oude srodskerk. Herziene 

en uitgebreide heruitgave. St. Goudse Sint· Jan (2013) 
\Vapen van Thr:odo,r jo."tgkfoi aan hri fror.f van hd f;fomm-orgil. 

(foto: Niro 8oLrhoDm) 



GOUW E VERHALE N 

Nel van Eyck vertelt 
De historie van Gouda, verteld door mensen die het ver
leden zelf beleefd hebben en meegebouwd hebben aan 
de ontwikkeling van de stad. Dat is de essentie van een 
serie interviews onder de titel Gouwe Verhalen. 

Peter van Eijkelenburg 

'Mijn moeder was Wilhelmina Gravesteijn. Haar vader, 
Arie Gravestcijn, was een café begonnen, op de hoek 
van de Blekcrssingel en de Karnemelkslooc. Hee werd 
geen succes. Boeren die hun waren naar de markt brach· 
een , legden er aan. Maar ook veel ruw volk. Mijn oma 
kon absoluut niet tegen al dat gevloek van de klanten. 
En er kwamen nacuurtijk veel dri,,kebroers. Het geld dac 
zij voor hun drank betaalden in het café, ging er aan de 
achterdeur weer uit. Daar kwamen de vrouwen aan mijn 
oma vragen of zij hun man alsjeblieft naar huis wilde stu• 
ren. Je kent het nog wel: Ach vader, drink niet meer. Mijn 
grootmoeder kon dat niet aanzien. Zij gaf die vrouwen 
dan geld, recht uit de kassa . Dus dac café verdiende niet 
en Arie moest er mee stoppen. 

Daarna is hij een verhuisbedrijf begonnen, met paard 
en wagenJ met zo'n.zeil er overheen. Soms was hij een 
hele weck weg. Hij trok het halve land door, tot in het 
noorden. Dat verhuisbedrijf Gravesteijn bestaat nog 
steeds, natuurlijk als onderdeel van een grotere samen
werking. 

Het was een 111ocilijke tijd. Mijn moeder is nooit naar 
school geweest. Ze ging enorm gebukt onder haar ge
loof. Ze was hervormd, maar van de zeer zware kanr. Ze 
was ook depressief en ziekelijk. Maar ze ging niet naar 
de dokter, want daar geloofde ze niet in. Trok zich alles 
enorm aan. Ze vond dar ze nooîc iets goed deed in haar 
leven. e,, ze kon h".ir zonen niet aan. Ze wilde ook nooit 

Nel van Eyck (1922) 

(fo:o: Comtlis de Kmtr. Empi:e hnaging) 

'Eerste baantje 
was bij een loeder 
van 'n wijf' 
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foto's van zichzelf. Ceen evenbeeld, want dat mocht niet 
volgens de bijbelse leer. Een keurige, beschaafde vrouw, 
maar met haar geloof in de knoop. Ze kw3m niet buiten, 
scond niet in het leven. Nooit naar school geweest, maar 
wel heel slim volgens mij. Ze kende veel gedichten van 
vondel uit haar hoofd. Ceen idee waar ze dat vandaan 
had gehaald. Uit de bijbel wist ze ook veel passages op 
te zeggen. 

Groot mes 

En ze corrigeerde ons huiswerk van school. Soms moest 
iets wel vijr keer opnieuw, vond zij . Toch kon ze ons niet 
geven wat ze wilde. En daar raakte ze van in de put. Op 
mij was ze stapelgek. Ik zei nooit nee en deed alles voor 
haar. Behalve die keer dat ze mec een groot nleS kwam 
.aanz.eccen. Maak me maar dood, zei ze. Dat was toen 
mijn vader net gestorven was, 62 of 63 was hij. 

Oie was zeilmaker, maar in de crisisjaren werkloos ge• 
worden. Toen kwam hij in de bouw terecht, bij De Wilde, 
aan de Kancnsingel. Hij was opperman, dac is een soort 
manusje -van-alles. Heel hard sjouwen dus. Met emmers 
cement op de schouder de bouwladder op, in dienst van 
de metselaar. Voor De Wilde werkte hij veel in Rotterdam 
en Oen Haag. Daar ging hij op de fiets naar toe, of anders 
met de crcin. Aan werknemersvervoer dede,, ze toen nog 

niet. Eigenlijk was hij veel te zwak voor dat werk. Hij had 
een kippenborst, en altijd bronchitis, ademtekort. Hij 
was erg gek op mijn moeder . Maar zij waardeerde hem te 
weinig. Ze had een heer gewild, maar hij was een rouw
douwer. Ruwe bonk, blanke pit. 

Toch heb ik moeder ook wel vrolijk meegemaakt . Toen 
mijn broers eenmaal het huis uit waren, viel de span
ning weg. Ze werd levendiger, zag de wereld verande• 
ren. Maar ze ging vroeg dementeren, al toen ze zeventig 
werd. ze kwam eerst in het Van lterson-ziekenhuis. Daar 

zagen ze snel hoe ver ze heen was. Ze kwam in Capelle 
terecht, ik weet de naam van die kliniek niet m<?cr. Oaar 
heeft ze nog rwincig j aar geleefd. 

Ijsschotsen 

r:: 

I 
1 

Ons gezin woonde aan de 
Houtmansgracht, vlakbij de 
groenteveiling. Die stond on
geveer waar later het polit ie
bureau kwam. Het veilingge• 
bouw was deels over het water 
heen gebouwd. Onder de over• 
kapplng lagen alt ijd de bootjes 
van de boeren die hun spullen 
naar de veiling brachten. Het 
was een gezellige, altijd leven• 
dige buurt. We gingen sigaren· 
bandjes zoeken die de boeren 
weggegooid hadden. Overal 
mandjes met appels en peren. 
Wel heel veel ratten . 

Ik werd Loetje genoemd, 
omdat ik lang en slank was. 
Zelfs wel 'Lange Loetje'. Dat 

De J7j':m§c Nrl wtl~t bij « n fo mîtit 
aan dr. Ri]r.;is ijjlh$rram (coU«:it Ntl 
•,•0•1 Eydr) 

vond ik helemaal niet leuk. Ze noemde me ook wel 'zi 
geuncrinnetje', onidat ik lange zwarte haren had. Je was 
altijd buiten, als kind. Vlakbij de veiling zac expeditie
bedrijf Lafeber. Die deed export naar Duitsland, maar 
bracht ook veel waren rond naar de groentewinkels in 
Gouda, met paard en kar. Dan reden wij vaak cc11 rondje 
mee. 



Ne1 otfret hor h~t fr, met te,1 kitt • 
dtrwagm li lopm 

Natuurlijk d eden we wel eens 
iets war niet mocht. Ergens een 
emmer omschoppen bijvoor
beeld. Of in de winter een stuk 
ijsschots uit de gracht halen en 
tegen een voordeur aan zenen. 
Dan aa1\bellen, .. vegrennen, e n 
als de deur open ging viel zo dat 
stuk ijs de gang hl. 

Rie Mastenbroek 

In de Houtmansgracht was ook 
een zwembad. Wij mochten één 
keer in de week, voor een cent. 
Een abonneinenr was voor ons te 
duur. En als je wilde gaan zwem

men, dan krege n de kinderen met een abonnement voor
rang. Rie Mastenbroek heb ik daar gezien, bij een water
polowedstrijd. En Ma Braun, de bekende t rainster. Van 
het waterpolo zie ik nog voor me twee beulen van man
ne n, de gebroeders De Boer, van een worst - en kaashan
delaar in de Korte Groenendaal. Een van die twee werd 
later iets hoogs bij kaasgroothandel De Producem. 

Mijn broers konden goed studeren en kregen mooie 
banen. Op de grote vaart, in het leger, en bij Mulder 
Staal, in Boskoop. Ze zijn vrij jong gestorve n. Alleen m'n 
oudste broer, Wim van den Berg, is begin tachtig gewor
den. Hij was beroepsmilitair, fourageur. Was in Indone
sië geweest en had daar de dood in de ogen gezien, zei • 
ie. Later is hij door zijn meisje in de zware kerk aan de 
Spoo~craat terecht gekomen. 

Ik was de oudste van acht kinderen. De anderen be· 
schouwden mij zo'n beetje als hun moeder. Op de l..lnge 
Groenendaal zat îk op school, de Groen van Prinsterer
school. Daar was ik klaar toen ik dertien was. Toen ben 
ik meteen gaan werken, in het huishouden bij andere ge· 
zinnen. Dat deed ik als schoolkind trouwens al. net zoals 
ik mijn moeder hielp in haar huishouden. Ben altijd een 
werkpaard geweest. Je moet niet gaan zitten simmen of 
zeuren. Van werken ga je niet dood, zeg ik nu. Wel was ik 

zo verlegen als wat. En ik heb me vilak gediscrimineerd 
gevoeld . 

Kenau 

Mijn eerste baantje was op een adrc-s aan de Slekers 
singer. Een loeder van een wijf. Zij was in Indonesië di 
recteur van een gevangenis gewecsr. Een kenau, net een 
manwijf. Oit moet. en dat niag niet, zo iemand. Mijn 
moeder raakte in verwachting en zij zei : hoe kun je nou 
een kind nemen als je zo arm bent? Mijn rnoeder moest 
maar van hel balkon springen, zei ze, orn het kind kwijt 
te raken. 

Ik moest er de vloer schuren. En in het berghok een 
dikke laag kolengruis zeven. Als ik daar uit kwam, was ik 
helemaal zware. Je moest het vuilste van het vuile werk 
opknappen. Als er visite was, moest ik alleen eten, in de 
ijskoude keuken. Ze had mij aangenomen omdat ik ui t 
een groot gezin kwam, zei ze . Dat betekende volgens 
haar dat ik van aanpakken wisc. 

Ook bij melkboer Lomwcl aan de Wil 
hclmînascraat \vas ik werkster, dus voor 
het vuile werk. Er \\•as a ltijd genoeg t e 
schrobben. Achter in de lange tuin was 
een buitenplee. Elke maandagochtend 
moest ik die plee doorporren. Ik ben 
schoon op mezelf, maar niet vies uît
gevallcn. Wel alt ijd heel veel vuiligheid 
opgeruimd. 

Fijne man 

Mrt dodiw A9~ts en mn:n A:ie 
Ik was Pieternella van den Berg, mijn 
man werd Arie van Eyck, ook uit Gouda. 
Hij werkte op de Kleischool, aan de Tiendeweg, dus bij 
ons om de hoek. Vl/e kwamen elkaar daar op straa t vaak 
t egen. En op de stijfselbaan natuurlijk, de Kleiweg. Ook 
in de bioscoop, waar ik via een vriendinnetje soms een 
gratis kaarcjc had. Hij Jachtte naar mij met z'n prachtige 
gebit. Dat hield hij tot aan zijn dO<>d toe, trouwens. 

Hij is dertig jaar geleden gestorven. Eerst een hart • 
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klcpopcratic, daarna een prosra.:itopcratic. Kort daarna 
waren we aan het wandelen, op een mooie zondagoch

tend. Hij was ee11 nacuurmens. Kom eens hier, zei hij. 
Hij zicc weer iets bijzonders, dacht ik. Maar hij had het 
erg benauwd en viel ,,eer. Hij werd gereanimeerd, maar 
t evergeefs. Ik heb me later afgevraagd: heeft de reani 
matie die zwakke hartklep te pakken genomen? Ik weet 
het nog steeds niet. Had het er heel moeilijk mee. Wat 
is er gebeurd? Of is er bij d ie p roscaatingreep iecs fout 
gegaan? Een andere arts sloeg zijn arm om mijn schou
der en zei: hij had niet hoeven te overlijden. Dat gaf nog 
meer onzekerheid. w aarom zei die dokter dat? 

Elke dag praat ik nog tegen Arie. Dan zeg ik: wat een 
fijne man heb ik aan jou gehad. Er is nooit iemand tussen 

ons gekomen. Nee, na zij n overlîjdell ook niec ! We kre
gen éên kind, Agnes . Zij \VCrkt nu al ruim veertig jaar op 

de receptie van Gouwesrein. En zij heeft 

ook weer één kind, Lizanne. ze komt elke 
weck bij mij eten, en op zaterdag brengt 
ze me een visje . Ze werkt b ij de gemeente 

Bergambach t, voor aanbestedingen en 
bouwvergunningen. Ze doet aan volley • 
bal, zwemmen en skeeleren. 

NSB-gezin 

Arit rn Nrl b~i rrn trouu.•pa.rtij 

Vanaf vlak voor de oorlog werkte ik bij 
de fa111ilie van der Weele, op de Jan Luy
kenscraar. Hij was vertegenwoordiger bij 
zeepfabriek Vergeer, aan de Kauensingel, 
daar bij het Bolwerk. De familie was oor
spronkelijk Zeeuws. Voor dar baantje wa 

ren 41 sollicitanten, en ik werd het. Toen 
wist ik nog niet dat het NSB-ers waren. 
Dat b leek later pas. Bijvoorbeeld door van 
die krantjes, die ik moest lezen, zeiden 

ze. En doordat er soms Duitsers over de vloer kwamen. 

Er zijn ook een poos drîe 0uîrsers îngekv,:a rtierd î1'I dac 
huis. Ik moest hun k3mer schoonmaken . In 1944 is Van 
der Weele door de Duitsers be,,oemd als burgemeester 
van Sas van Gent. Na de oorlog i s de familie opgepakt, 

maar heeft niet lang vastgezeten. Later werd van der 

Weele koster in Oudcw.iter. Hij was God vergeten, ma;1r 

hij was tot inkeer gekomen, was zijn verklaring. 
In de vreselîjke oorlogsjaren zat Arie ondergedoken bij 

zijn moeder, letterlijk onder de vloer. zjjn vader was a l 
gestorven. Arie sliep bij zijn moeder in bed . Dat vond
ie natuurlijk niet leuk. Maar zijn bed moest onbeslapen 
blijven, voor het geval de Duitsers langs zouden komen. 
Mijn vader schnabbelde er wel eens iets bij. Hij pikte er
gens een broodje weg voor ons. Of nam een paar eieren 
onder de kont van een kip vandaan. 

Dui tse soldaten waren ingekwartierd in de ambachts
school aan het Paradijs. Soms moesten die ineens weg, 
voor een of andere actie. Dan gingen wij dat schoolge
bouw binnen, op zoek naar achtergelaten etenswaren. 
Dan hadden we b ijvoorbeeld ineens tien rode o f witte 
kolen op onze zolder liggen . Of we vonden er zuurbrood, 

daar kreeg ik een kick van. Hoe meer schimmel er op zat, 
hoe beier, zei 111ijn moeder. Zij vond dat gelijk aan peni
cill ine. Dar had ze ergens gehoord, denk ik. 

Maar je moest altijd oppassen dat de Balvert niet toe
vallig langskwam, mee zijn pistool schiet klaar. 0îe \,•erkce 

samen met de Duitsers en kreeg van hen allerlei beloft es. 

maar maakte er weinig van waar. Ik heb het boek over 

hem gelezen. Hij was een slecht mens, ,naar In dat boek 
komt hij er toch slechter af dan hij was, denk ik. 



Nd rxm Eyd: (fo:o: Cornelis de Kei'.ur: Empire !mo9it1e) 

Doorn in God's oog 

En vaak ging ik 's morgens met een van m'n broers 0111 

vier of vijf uur al te voet naar hec Beijerse, om ergens bij 
een boerderij melk te halen. Met een strak aangetrokken 
broek van mijn vader aan, tegen de kou . Een boer werd 

daar kwaad over. Je bene een doorn in God's oog, riep 
hij, en j oeg me zijn erf af. 

Ook ben ik wel 111ec m'n zus op voedseltocht naar 
Drenthe geweest1 op zo'n fiets met rotte banden. Maar 
we kwamen cc laat. Veel mensen waren ons al voor ge• 
weest. Er was bijna. niets meer te krijgen . We sliepen 
ergens in een huis waar de luizen over tafel liep-en. Ge
lukkig kwamen ,,•e een auto van transportbedrijf Lafeber 
tegen. Die auto was door de Duitsers gevorderd. Maar 
zo konden we in die auto t erug naar Gouda. We hadden 
alleen een stukje boter kunnen bemachtigen. 

Gedurende oorlog ben ik veel zîek geweest. Pleuritis, 
difterie1 disenterie, hongeroedeem. Volgens mij allemaal 
door slechte voeding in die j aren. 

Stationcar 

Arie werd uîteindelijk keramisch t echnicus. Hij begon 
bij de Kleischool, op de Tiendeweg. Hij moest overal 
in het land grondmonsters nemen, orn de juiste soor
ten klei voor de keramiekfabrieken te vinden. Voor elke 
soort plateel had Je de j uiste soort klei nodig. Hij ging 
verder leren in de chemie, om met verschillende glazu
ren te kunnen gaan werken. Zo werd hij bedrijfsleider en 
ging hij uiteindelijk werken b ij Ferro in Rotterdam. Daar 
ontwikkelde hij nieuwe glazuunechnieken. Daar was• ie 
groos op, die eigen vindingen. Om er slijtvaste regels 
mee te ku nnen maken. Hij kreeg een grote auto van de 
zaak, een stationcar, ook om mee produccen langs klan
ten te kunnen gaan. Hier in de buurt werden wij ineens 
voor vol aangezien. Later hadden we een eigen auto, een 
gewoon Opclrjc. 

Arie zei: ophouder, jij, mee al dat zware werk. Hij ver
diende genoeg geld. Vanaf toen heb ik alleen nog maar 
vrijwillig werk gedaan. Voor mijn moeder, en voor heel 
veel andere mensen. Helpen verhuizen, zieken bezoeken 
en bijstaan, boodschappen doen, dat soort dingen. 

Hij vond het altijd heel gezellig om, als hij na een la11ge 
\,·erkdag thuiskwan-1, rust ig met mij te eten. Hij zorgde 
er tevoren voor dat hij een passend wij ntje had voor bij 
wat ik gekookt had. Daar letce hij altijd op, hij ging er de 
wijnaanbiedingen voor langs. 
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Samen eten 

Nog steeds doe ik alles zelf. Maak mijn eigen huis schoon, 
plus het trappenhuis van deze flat, tot aan de straatdeur. 
Woon hier nu ruim zestig jaar. Toen was de huur 70 gul
den per maand, nu bijna 500 euro per maand. Doe bood
schappen bij de Plus-supermarkt, waI1t bij de winkeliers 
van de Willem en Marialaan is alles twee keer zo duur. 
Bijna elke dag komt er wel iemand op bezoek. Of ik ga 
met iemand de stad in, gezellig ergens koffie drinken of 

zo. Op zondag kaarten we al tijd met een groepj e vrien• 
dinncn. Daarna samen eten . Hêt meest bij mij, want ze 
vinden dat ik het lekkerst kook. 

Ben blij dat is nog zel fstandig kan wonen. Zo'n zorg
centrum, waar je elke dag met elkaar kan gymmen en 
zingen, daar heb ik helemaal geen behoefte aan. Een· 

zaarnhcid, wat is dat? Die fijnste tijd, met mijn man Arie, 
komt toch nooit meer terug. Maar ook nu verveel ik me 
nooit en heb ik het fijn. 

Dankbaar 

Elke avond praat ik ook nog even met God. Oh, daar 
heb je Nel van Eyck weer, zegt hij dan. Soms ben ik hem 
dankbaar en zie ik een lachende god, soms ben ik boos. 
Dan ben ik teleurgesteld in de gelovige mensen. Ze kun• 
nen het altijd zo mooi vertell en, hoe je moet leven. 

Vroeger was ik verlegen en bescheiden, nu zie ik ner
gens meer 1egenop. Als de koning hier morgen langs 
komt, ook best. Ik ben niec minder. Zij zijn ook maar van 
vlees en bloed. 



Auteurs 

Bram Talman is historicus, zelfstandig onaerzoe

ker en ex-bestuurslid van So What. Hij houdt zich 
nu nog bezig met de programmering van artiesten 

en bands in de sociëteit. 

Henry Hermsen is historicus en levert met enige 

regelmaat een bijdrage aan dit tijdschrift. 

Henny van Dolder is redacteur van dit tijdschrift 
en actief vrijwliligster bij meerdere culturele en 

historische instellingen. 

Peter van Eljkelenburg is vaste medewerl<er van 

dit blad en verzorgt de rubriek Gouwe Verhalen. 

Agenda 

LEZINGE N VAN D IE COUDE 

3 maart 
Coornhert 

M irjam van Veen 

16 april Ger ard de Kleij n 

Nieuwe aanwinsten Museum (ALV) 

19 mei 
Elmina 

Aad Engelfriet 

16 juni Paul Abels 
Religie in Gouda (Oud kath.Kcrk) 

8 september Open Monumentendag 
nog in te vullen 

13 oktober Paul Moeyes 
Vluchtelingenopvang 1e WO 

24 november Diana de Wild 
Peut inger kaart 

De lezingen vinden plaats in het gebouw Concordia aan de 

Weschaven 27 en beginnen om 20.00 uur. 
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