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Redactioneel

Die Goude is weer een activiteit rijker. Afgelopen maand 
ging het sluiswachtersgilde van start. Een vliegende start 
in de stromende regen. Na afloop van de jaarlijkse suc-
cesvolle Waterconferentie, die ook nu weer was georga-
niseerd door het Watergilde van onze vereniging, zorg-
den de kersverse sluiswachters voor een waar spektakel 
bij de Donkere Sluis. 

Het Sluiswachtersgilde bestaat uit vrijwilligers van 
onze vereniging die vanaf volgend voorjaar de drie his-
torische sluizen in de stad zullen gaan bedienen. Het 
gaat om sluizen die als zodanig niet meer functioneren: 
de Donkere Sluis in de knik van de Gouwe-Haven en het 
Amsterdams Verlaat. Beiden speelden een belangrijke 
rol bij het doorlaten van het scheepvaartverkeer dat 
eeuwenlang dwars door de stad moest varen om van de 
Gouwe in de Hollandse IJssel te komen. De derde sluis 
die door het sluiswachtersgilde zal worden bediend, is 
te vinden in de gracht ten zuiden van de Sint Janskerk. 
Het is een keersluisje dat gebruikt werd bij het schuren 
van de grachten. Het hield het water tegen waardoor alle 
kracht van het water gebruikt werd om andere delen van 
het grachtenstelsel schoon te spoelen. Daarmee droeg 
het bij aan de algemene hygiëne van de stad. 

De sluiswachters, tien vrijwilligers in totaal, zullen la-
ten zien hoe de sluizen werken en vertellen over de rijke 
waterhistorie van de stad. In het voorjaar van 2014 zijn 
zij elke zaterdag actief. Mogelijk dat hun diensten in de 
toekomst worden uitgebreid. 

Plattegrond Gouda van Blaeu (samh)

Donkere Sluis (foto: Nico Boerboom)

Amsterdams Verlaat (foto: Freddy Oosterwijk)
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ren uitgezonden naar kampen en pleegge-
zinnen in binnen en- buitenland. In eigen 
land werden de Gouwenaartjes onderge-
bracht in Overijssel, Zeeland en Noord-Bra-
bant. Na 1945 werden zij ook uitgezonden 
naar, Denemarken, Zweden, Zwitserland 
en Engeland. Ze werden de bleekneusjes 
 genoemd. Ze hadden met moeite de hon-
gerwinter doorstaan en kregen nu de gele-
genheid om aan te sterken in een vriende-
lijke en gezonde omgeving. 

In mei van dit jaar kwam de redactie samen met die Gou-
de-lid en stadsgids Joke Kraal een aantal van deze voor-
malige bleekneusjes op het spoor. De directe aanleiding 
voor dit artikel was een gedenkbord, dat Arnold van Tok 
in zijn bezit had. Arnold was een van de bleekneusjes die 
in 1945 naar Denemarken was gestuurd. Hij benaderde 
Joke Kraal met de vraag of zij er een bestemming voor 
wist. Joke benaderde op haar beurt de Tidinge omdat ze 
meer wilde weten over de bleekneusjes. Besloten werd 
om een oproep in de Krant van Gouda te plaatsen. Deze 
leverde maar liefst 21 reacties op. Vervolgens werd op 
16 mei van dit jaar een bijeenkomst georganiseerd in 
het voormalige Consultatiebureau aan de Spieringstraat. 
Deze ‘reünie’ werd bezocht door twaalf bleekneusjes. 

Goudse bleekneusjes: kinderuitzendin-
gen in binnen en buitenland 1940-1945

Ronald van der Wal
Met medewerking van Joke Kraal

Van links naar rechts: Maria van de Heuvel, Joke Holthuysen-Koppenol, 
Geertje de Jong van Schaik, Annie prevoo-Hofstede, Gerda van den Berg-
van der Ham, Henk Remeijer, Rie Nispeling-Boom, Arnold van Tok, Elly 
Stolwijk-Bruijstens, Rita Slobbe-Hertog, Stien Wolfs-Bosman, Els van 
Elk-IJsselstein.(Foto Joke Kraal)

Tijdens deze bijeenkomst en in afzonderlijke interviews 
zijn hun verhalen opgetekend. Een en ander werd aange-
vuld met archief- en literatuuronderzoek. Daarbij werd 
duidelijk dat de kinderuitzendingen al veel langer plaats-
vonden. Het resultaat is dit artikel dat de geschiedenis 
van de Goudse kinderuitzendingen tussen 1940 en 1945 
vertelt. 

Kinderuitzendingen vóór 1945

‘Het kind van de rekening’: het is een bekend gezegde, 
dat expliciet aanduidt dat kinderen een kwetsbare groep 
vormen. Het is nu eenmaal een gegeven dat zij minder 
weerbaar zijn dan volwassenen. Crisissituaties en oorlog 
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juist een ‘voortreffelijk stuk sociaal werk verricht wor-
den.’ De kinderuitzending zou tegenwicht kunnen bie-
den aan de ‘zekeren geest van verslagenheid en slapte 
die in sommige gezinnen heerste. [-] Ouders en vooral 
moeders hebben neiging om hun kroost onder zich te 
houden.’ Een kort verblijf in het buitenland zou dus soe-
laas bieden. Vooral kinderen uit pro-Duitse en NSB-ge-
zinnen maakten van het aanbod gebruik. In 1940 gingen 
er 6.000 kinderen naar de Ostmark. Gouda stuurde twee 
groepen van samen 33 kinderen.2 Spoedig zou blijken 
dat de uitzending vooral voor propagandadoeleinden 
werd gebruikt. 

De uitzendingen naar Oostenrijk waren voorlopig de 
laatste. In de zomer van 1941 stuurde Gouda geen kinde-
ren meer. De kinderuitzendingen werden onder geheel 
andere omstandigheden pas vier jaar later, tijdens de 
Hongerwinter, hervat. 

Hongerwinter in Gouda

De winter van 1944/1945 is geschiede-
nis ingegaan als de hongerwinter. Het 
was wellicht wel de moeilijkste tijd van 
de Bezetting. Voor veel mensen was 
het een kwestie van overleven als ge-
volg van de toenemende schaarste aan 
voedsel en brandstof. De Hongerwinter 
eiste naar schatting 22.000 slachtoffers, 
waarvan een groot aantal stierf aan hon-
ger en koude.3 In Gouda bleek het aantal 
overlijdensgevallen in Gouda in de eer-
ste helft van 1945 met 61 procent te zijn 
gestegen ten opzichte van diezelfde periode een jaar 
eerder. De piek lag in april en begin mei, toen meer dan 
drie tot vier maal zoveel mensen stierven als in diezelfde 
periode in 1944. Slachtoffers vielen als gevolg van ty-
pische ondervoedingsziektes zoals tyfus, dysenterie en 
difterie.4 De verspreiding van hoofdluis en schurft namen 
epidemische vormen aan.5 

Voor velen was het zoeken naar eten een dagelijkse 
bezigheid geworden. Hierbij werden regels met voeten 

laten vaak diepe en duurzame littekens na. Dat kinde-
ren juist onder zulke omstandigheden extra aandacht 
behoeven was ook de reden voor het opzetten van de 
kinderuitzendingen. 

Nieuw waren de kinderuitzendingen van 1945 niet. 
Goudse kinderen werden al sinds het begin van de jaren 
twintig van de vorige eeuw uitgezonden. Dat gebeurde 
onder de vlag van de in 1918 opgerichte Centrale Com-
missie voor uitzending van Nederlandsche kinderen naar 
buiten. Ook toen was het land in een diepe crisis gedom-
peld. De kinderen werden destijds geselecteerd door 
een plaatselijke commissie. Schoolartsen verrichtten de 
medische keuringen. Het betrof hoofdzakelijk kinderen 
met gezondheidsproblemen. Het merendeel was afkom-
stig uit de lagere inkomensgroepen, die door de crises 
van de jaren twintig en dertig ongemeen hard waren ge-
troffen. Zij werden voor enkele weken uitgezonden naar 
Koloniehuis ‘De Bijsterbosch’ in Epe. Het verblijf in de 
frisse Veluwse lucht en goede voeding was voor hen een 
ware uitkomst.1 

De eerste kinderuitzending naar het buitenland vond 
aan het begin van de Duitse bezetting plaats. In juli 1940 
kreeg de gemeente het aanbod om kinderen in de leeftijd 
van acht tot veertien naar de Rijksgouw Boven Donau in 
Oostenrijk uit te zenden. Daar werden ze twee maanden 
lang ondergebracht in kinderherstellingsoorden. Dat de 
bestemming wellicht gevoelig lag, werd door het stads-
bestuur wel erkend. Het verzekerde de Gouwenaars dan 
ook dat de kinderen niet in de Hitlerjugend of een andere 
partijorganisatie zouden worden opgenomen. Hier zou 

1.  Brief van de Centrale Commissie voor uitzending van Neder-
landsche kinderen naar buiten, dd. 30 december 1920, samh, Ar-
chief gemeente Gouda 1921-1945, inv. 786.
2.  Uitzending van kinderen naar buiten 1931-1940, samh, Secretarie 
Gemeente Gouda 1921-1945,   inv. 2753. 
3.  L. de Jong, (1981) Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereld-
oorlog, deel 10b, Den Haag, p. 247; G. M.T. Trienekens (1985), Tussen 
ons volk en de honger; De Voedselvoorziening 1940-1945, Utrecht, p. 
406.
4.  Gemeente Gouda, Verslag over het jaar 1945 
5.  M.J. van Dam (2006),  Gouda in de Tweede Wereldoorlog, Delft, pp. 
241-253. 
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getreden. De volkstuin van de ouders van Rie Nispeling-
Boom was al leeggeroofd voordat haar vader goed en 
wel had kunnen oogsten. Elly Stolwijk-Bruistens, die in 
de Van Heusdenstraat woonde, vertelt hoe zij als oud-
ste kind van het gezin op zoek ging naar eten. Zij was 
regelmatig te vinden bij de mulo aan de Martensingel, 
die door de Duitse troepen waren gevorderd. Als er eten 
overbleef deelden zij dat door een klein luik uit aan men-
sen die buiten stonden te wachten. ‘Ik nam regelmatig 
mijn jongere broertje mee. Ik liet hem dan om eten vra-
gen. Hij was blond. Dat sprak de Duitsers wel aan. Soms 
namen zij hem mee de keuken in. Even later kwam hij 
dan weer naar buiten met eten.’ 

Anderen trokken de Krimpenerwaard in om bij boeren 
eten te halen. In Beierse deelde een boer melk uit. Elly 
Stolwijk-Bruijstens slaagde er regelmatig in om extra 
melk te bemachtigen. ‘Je goot de melk over in een fles en 
ging dan met je kannetje opnieuw in de rij staan. Meestal 
trapte de boerin er wel in.’ De Haastrechtse Brug was 
een ware hindernis. De brug werd bewaakt door Land-
wachters, politie of Duitse militairen. Als je een slechte 
trof kon je je spullen inleveren. Rie Nispeling-Boom keek 
vaak eerst of er militairen of politie op de brug stonden. 
Was dat het geval dan nam ze een omweg: via het sluisje 
aan de Goejanverwelledijk of helemaal via de brug in 
Haastrecht.

De plannen voor kinderuitzending

Al in 1943 maakte de Nederlandse regering in Londen 
zich zorgen over de omstandigheden waarin de kinderen 
in bezet gebied moesten opgroeien. Er werd gevreesd 
dat er na de bevrijding onvoldoende voedsel en andere 
middelen zouden zijn om de schade die de oorlog had 
aangericht te herstellen. Daarom werden er plannen 
gemaakt om na de bevrijding zoveel mogelijk kinderen 
onder te brengen in kampen in het buitenland. Het idee 
was afkomstig van de Nederlandse minister van Sociale 
Zaken in ballingschap, J. van den Tempel. Zijn plan voor-
zag in de opname van zo’n tienduizend Nederlandse kin-
deren in een kamp bij Wolverhampton.6 Het plan kreeg 
de goedkeuring van de ministerraad, maar stuitte onver-
wacht op weerstand van Koningin Wilhelmina. Hoewel zij 
het idee van de kinderopvang niet afwees, vond zij dat 
regeringsgeld beter aan andere zaken kon worden be-
steed.7 Van den Tempel zette zijn plannen door. Op zijn 
initiatief werd de Netherlands Government Children Com-
mittee, opgericht, ook wel aangeduid als Regeringsco-
mité voor Kinderen. De Koningin draaide bij en zou later 
de kinderuitzendingen volop ondersteunen. 

Na de bevrijding van Noord-Brabant werden de plan-
nen voor de kinderuitzending manifest.  Eind 1944 werd 
in Den Bosch de Nationale Commissie tot uitzending 
van Nederlandse Kinderen 1945 opgericht. Samen met 
het Regeringscomité voor Kinderen zou zij zich met de 
organisatie van de kinderuitzendingen bezig gaan hou-
den.8 In februari 1945 vertrokken de eerste kinderen uit 
het bevrijde zuiden naar Engeland. Boven de rivieren 
werd de situatie almaar slechter. Daarom werd nu ook 
rekening gehouden met uitzendingen in eigen land. De 
Nationale Commissie riep gemeenten in heel het land, 
inclusief de nog bezette gebieden, op om lokale com-
missies te vormen die de selectie van de kinderen ter 
hand moesten nemen. 

In Gouda gebeurde dit door het op 14 december 1944 
opgerichte Comité voor Kinderuitzendingen en –Voe-
ding. Dit comité was door particulieren en kerkelijke 
organisaties opgezet en kreeg steun van de gemeente. 

Burgemeester A.F. James en zijn vrouw M. James-Van der Hoop (samh)
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Een belangrijk lid was de Goudse kinderarts A.W. Vegter. 
In de laatste maanden van de bezetting leidde hij een 
noodziekenhuis in de IJssellaan, achter het voormalige 
Militair Hospitaal.9 Onder zijn patiënten waren veel kin-
deren die leden aan een honger-oedeem. Vegter keurde 
in die laatste maanden van de bezetting bijna zesdui-
zend kinderen. Daarbij ging het niet alleen om kinderen 
die voor uitzending in aanmerking wilden komen, maar 
ook voor hen die vanwege hun gezondheidstoestand 
recht hadden op extra voeding.10  

Het comité ging naarstig op zoek naar pleeggezinnen. 
Via de predikanten in de regio probeerde het kinderen 
geplaatst te krijgen bij boerengezinnen in Stolwijk, Vlist, 
Gouderak, Moerkapelle en Zevenhuizen. De resultaten 
vielen tegen. De boeren in de omgeving waren weinig ge-
willig om Goudse kinderen in huis te nemen. Er werden 
tachtig kinderen geplaatst.11 

Uiteindelijk werd een plek gevonden in Overijssel. 
Een grote rol bij deze uitzendingen speelde het Cen-
traal Interkerkelijk Bureau. Afgevaardigden van dit bu-
reau reisden naar de noordelijke en oostelijke provincies 
en riepen vanaf de preekstoel de plaatselijke  bevolking 
op om zich aan te melden als pleeggezin. Dit leverde 
het nodige resultaat op. In Gouda was dominee J. P. C. 
ten Brink, predikant in de Turfmarktkerk, de drijvende 
kracht. Hij was getrouwd met een boerendochter uit het 
Overijsselse De Krim. In januari 1945 verzorgde hij enkele 
preken in dit dorp en vroeg hij zijn toehoorders om voor 
enige tijd Goudse kinderen in huis te nemen. Hij regelde 
een plek voor 95 kinderen. Tegelijk verzamelde hij een 
vrachtwagen vol voedsel: 1500 kilo aardappelmeel, 1350 
kilo rogge en 200 kilo bonen. De uitzendingen naar Over-
ijssel gingen een week na zijn terugkomst al van start. 
De kinderen werden geplaatst in De Krim, Hardenberg en 
Gramsbergen.12

De gemeente organiseerde het transport. Het was een 
hachelijke onderneming. In dit laatste oorlogsjaar domi-
neerde de geallieerde luchtmacht het Nederlandse lucht-
ruim. Jachtvliegers maakten weinig onderscheid tussen 
civiele of militaire vervoermiddelen. Daarom werden de 

6.  J. Sintmaartensdijk (2002), De bleekneusjes van 1945. De uitzending 
van Nederlandse kinderennaar het buitenland, Amsterdam, Boom, p. 
11-14.
7.  Die crisis was niet alleen te wijten aan het standpunt met betrek-
king tot de financiering van de kinderuitzendingen. Er speelde nog 
meer. Niettemin was dit wel een van de belangrijke geschilpunten. 
8.  Sintmaartensdijk, p. 27. 
9.  Later werd hier het Belastingkantoor in gevestigd. 
10.  Verslag vergadering nvh 15 juni 1945, samh, Archief nvh, inv. 2.
11. , Jaarverslag 1945, samh, Archief Comité voor de kinderuitzen-
dingen- en voeding, inv. 2.
12.  F. Nieuwenhuis (2010), Naar de boeren! Kinderuitzendingen in de 
Hongerwinter, Rotterdam, p. 51.

Het voormalige consultatiebureau aan de Spieringstraat. Hier vond een 
deel van de medische keuringen plaats. (foto Cornelis de Keizer, Empire 
Imaging)
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Goudse kinderen midden in de nacht in een vuilnisauto 
naar Overijssel gebracht.13 Bekend is dat het transport 
minstens een maal onder vuur werd genomen. Het werd 
aangezien voor een V-2 transport. Gelukkig bleven alle 
inzittenden ongedeerd. 

In februari 1945 werden de uitzendingen gestaakt. 
De behoefte was nog steeds groot. Dat bleek wel uit de 
vele, soms wanhopige verzoeken die het comité kreeg 
van ouders die hun kinderen voor uitzending in aanmer-
king wilden laten komen. Echter was de veiligheidssitu-
atie drastisch veranderd. Door de geallieerde doorbraak 
in Oost Nederland was de frontlijn verschoven en konden 
de oostelijke provincies niet meer worden bereikt. Een 
deel van de Goudse kinderen bleef in Overijssel achter. 
Zij konden niet meer terug en moesten tot juni 1945 
wachten tot het veilig was. Dit was zowel voor de kin-
deren als voor hun ouders een heel moeilijke tijd. Pas 
op 29 juni, de verjaardag van Prins Bernard, keerden de 
kinderen met een Canadees konvooi in Gouda terug. Het 
was een ware feesttoer. 

De eerste uitzendingen na de bevrijding 

In de laatste maanden vóór de bevrijding was de Neder-
landse regering benaderd door Frankrijk, België, Zwit-
serland, Denemarken, Zweden en Engeland, die allen 
aanboden om Nederlandse kinderen op te nemen. Er was 
plaats voor tienduizenden kinderen. De vraag was hoe 
de kinderuitzendingen moesten worden georganiseerd. 
Behalve de reeds bestaande instituties die zich al met 
de uitzendingen bezig hielden, trad er een nieuwe speler 
in het veld: de Stichting Nederlands Volksherstel (nvh). 
De nvh had de taak de materiële, fysieke en morele 
kracht van het verzwakte Nederlandse volk te herstellen. 
Aparte werkcommissies zetten hun schouders onder het 
maatschappelijke herstel. Ieder had zijn eigen werkter-
rein. Zo waren er commissies voor de materiële nood, 
de morele nood, de medische nood, voor adviezen en 
hulp aan Joden, voor het legaal maken van onderduikers 
en voor de kinderuitzendingen. Omdat de nvh er van 
uitging dat het herstel van de samenleving het best op 
lokale voet kon worden georganiseerd, werden overal in 

het land plaatselijke afdelingen opgericht. De nvh werd 
zodoende een belangrijke organisatie in het maatschap-
pelijk werk in de naoorlogse jaren. 

Het organiseren van de kinderuitzendingen bleek al-
lerminst een eenvoudige opgave. In een periode van 
anderhalf jaar zouden duizenden Nederlandse kinde-
ren worden uitgezonden. Er rustte een enorme verant-
woordelijkheid op schouders van de organisatoren, die 
deze nieuwe mensenstroom in goede banen moesten 
leiden. Een belangrijk knelpunt was het vervoer kinde-
ren. De weinige transportmiddelen die de Duitsers had-
den achtergelaten werden veelal opgeëist voor gealli-
eerde troepenverplaatsingen en voor het transport van 
honderdduizenden dwangarbeiders, krijgsgevangen en 
overlevenden van concentratiekampen die zo gauw mo-
gelijk naar huis wilden terugkeren. 

Zwitserland slaagde er als enige in om al in mei 1945 
kinderen op te nemen. Drie dagen na de bevrijding, op 8 

13.  Sintmaartensdijk, 80. 
14.  Verslag nvh 25 mei 1945, samh, Archief nvh, inv. 2.
15.  Vergadering 24 mei 1945 & 7 juni 194, samh, Archief Comité voor 
Kinderuitzending en –Voeding, inv. 1
16.  Verslag nvh 13 juni 1945, samh, Archief nvh, inv. 3.

Aankomstkaart van Henk Remijer die naar Denemarken werd gestuurd 
(Collectie Remeijer) 
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leveren aan de organisatie van de kinderuitzendingen.15 
In de praktijk was het toch de lokale Werkcommissie 

Kinderuitzendingen van de nvh die het meeste werk zou 
verzetten. De voortvarende aanpak is mede toe te schrij-
ven aan de energieke voorzitter van de werkcommissie, 
mevrouw M. James-van der Hoop, de echtgenote van 
de burgemeester. Zij nam op 10 juli het voorzitterschap 
over dokter Vegter. 

Er wachtte de werkcommissie veel werk. Halverwege 
juni kregen de plannen voor de kinderuitzending steeds 
vastere vorm. Meerdere Nederlandse gemeenten hadden 
zich al aangeboden om Goudse kinderen op te nemen. 
Ook over de uitzendingen naar het buitenland kwam 
steeds meer duidelijkheid. Het zou dan om tientallen 
kinderen tegelijk gaan. Dat de selectie veel tijd en ener-
gie zou gaan kosten was evident. ‘Alle krachten zullen 
worden ingespannen’, schreef dokter Vegter op 13 juni 
1945.16 

Kamp Raabjerg in Denemarken (Collectie Arnold van Tok)

mei 1945 vertrok de eerste kindertrein naar Bazel. Eind 
juni vertrok de eerste groep kinderen naar Frankrijk. Een 
maand later was ook Denemarken in staat om de eerste 
bleekneusjes te ontvangen. 

De situatie in Gouda

Gouda kreeg op 25 mei 1945 een eigen afdeling nvh. 
Voorzitter werd H. Harms. De afdeling betrok een pand 
aan de Oosthaven 59.14 De kinderuitzendingen werden 
ondergebracht bij een aparte werkcommissie. Samen 
met het Comité voor de Kinderuitzendingen en –Voeding 
zou deze werkcommissie de uitzendingen naar binnen- 
en buitenland weer oppakken. Helemaal soepel verliep 
de samenwerking niet. Het Comité voelde zich gepas-
seerd, zeker toen het constateerde dat de werkcommis-
sie haar de organisatie van de kinderuitzendingen vrijwel 
geheel uit handen nam. Dat, terwijl het comité zich al 
veel langer met dit werk bezighield. Het bevreemdde het 
bestuur dat geen enkel lid van het comité was gevraagd 
om zitting te nemen in de werkcommissie. Na een onder-
houd met de burgemeester werd de zaak gladgestreken. 
Er zou gebruik worden gemaakt van de reeds opgedane 
ervaringen en daarmee zou het comité ook een bijdrage 

De vrachtwagens waar normaliter vis in werd vervoerd moesten de kin-
deren naar Denemarken worden gebracht. 
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De selectiecriteria waren duidelijk. Voor uitzending 
kwamen verzwakte, maar niet zieke kinderen ‘uit alle 
standen en alle gezindten’ in aanmerking. Daarbij ging 
het om kinderen die herstellend waren van een acute 
ziekte, ondervoed waren of die nerveuze verschijnse-
len hadden als angst en slapeloosheid. Zij mochten niet 
ouder zijn dan veertien jaar zijn. Een uitzondering werd 
gemaakt voor de kinderen die in Nederlandse kampen 
werden geplaatst. Voor deze groep werd een maximum-
leeftijd van 18 jaar gehanteerd. De uitzendingen zouden 
in de regel drie maanden duren. Dat was lang genoeg 
voor herstel. In principe werden de kinderen geplaatst in 
gezinnen van gelijk geloof en gelijke sociale omstandig-
heden.17  Duidelijk was dat steeds rekening zou worden 
gehouden met de religieuze achtergrond van het kind. 

De commissie hield zich aan de scherpe scheidslijnen die 
het verzuilde Nederland haar oplegde.  

In de praktijk werkte de selectie als volgt. De huis-
artsen keurden de kinderen op medische gronden. De 
namen werden dan doorgegeven aan de Gemeentelijke 
Geneeskundige Dienst (ggd) die een lijst opstelde. De 
namenlijsten werden eerst gecontroleerd door de Poli-
tieke Politie. Deze keek of er geen kinderen van nsb-ers 
tussen zaten. Die mochten niet mee. Vervolgens werd 
de werkcommissie Kinderuitzendingen in kennis ge-
steld. Medewerkers van die commissie brachten dan een 
bezoek aan het gezin. Samen met de ggd werd vervol-
gens een advies afgegeven naar welk land het kind zou 
worden uitgezonden.18  

Speciale editie van de Vrije Pers (samh)
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om voortaan eerst een koerier naar de plaats van be-
stemming te sturen om poolshoogte te nemen. De eerst-
volgende twee bestemmingen werden dan ook vooraf 
bezocht en gecontroleerd. Pas daarna ging het licht op 
groen. Op 9 juli vertrokken 101 rooms-katholieke kinde-
ren naar Roosendaal. Twee dagen later ging een groep 
van 99 protestantse en buitenkerkelijke kinderen naar 
Goes.21 

Op 3 augustus vertrok een groep rooms-katholieke 
kinderen naar Tilburg. Ook nu liepen de zaken niet zo-
als verwacht. Enkele dagen na het vertrek was mevrouw 
James nogal ontstemd over het feit dat vrijwel alle 99 
kinderen in de stad waren ondergebracht en niet op het 
platteland. Dit was niet de afspraak. Het uitgangspunt 
van de uitzendingen was immers dat de kinderen, met 
het oog op een spoedig herstel, zoveel mogelijk in de 
buitenlucht werden opgevangen. Zij besloot de uitzen-
ding naar Tilburg stop te zetten. Er was nog meer slecht 
nieuws, want ook de voorgenomen uitzending  naar Bel-
gië moest worden gestaakt vanwege een uitbraak van 
kinderverlamming aldaar. Een groep van honderd Goud-
se bleekneusjes moest vooralsnog thuisblijven.22 

Denemarken: klaar voor vertrek

De eerste buitenlandse bestemming van de Goudse 
bleekneusjes was Denemarken. Al in het najaar van 1945 
hadden Deense organisaties aangeboden om Neder-
landse kinderen bij Deense gezinnen onder te brengen. 
Hoe genereus dit aanbod ook was, het kon nog niet wor-
den verwezenlijkt vanwege het feit dat zowel Neder-
land als Denemarken nog door de Duitsers bezet waren. 
Toen de bevrijding eenmaal een feit was kwam de steun 
volop gang. Zo werd eind juni een grootscheepse inza-
melingsactie voor Nederland georganiseerd. In Kopen-
hagen haalde men op deze Holland-Dag vijfhonderd ton 
levensmiddelen op. Dat dit mogelijk was had te maken 
met de voedselsituatie in Denemarken. Deze was tijdens 
de Duitse bezetting redelijk stabiel gebleven.

Het idee van de kinderuitzendingen werd in juni 1945 
opgepakt door de Deense organisatie ‘Red Barnet’, wat 
Deens is voor Red het kind. Halverwege mei bracht de 

17.  Nationale Commissie tot uitzending van Nederlandsche kinde-
ren 1945, Stand van uitzendingen op dit moment, Archief Secretarie 
Gouda, 1921-1945, inv. 4187.
18.  Nationale Commissie tot uitzending van Nederlandsche kin-
deren 1945, Stand van uitzendingen op dit moment, samh, Archief 
Secretarie Gouda, 1921-1945, inv. 4187.
19.  Instructies van de Nationale Commissie tot Uitzending van 
Nederlandse Kinderen, KU 18, samh, Archief Secretarie, 1921-1945, 
inv. 4187.
20.  Verslag vergadering nvh 10-6-1945, samh, Archief nvh, inv. 3.
21.  Overzicht uitzendingen van de Afdeling Gouda van de Cen-
trale Commissie tot uitzending van Nederlandsche kinderen, 16-
10-1945, samh, inv. 3.
22.  Verslag vergadering nvh 7-8-1945, samh, Archief nvh, inv. 3.

De ouders kregen vooraf instructies over de spullen 
die zij hun kind moesten meegeven. Zo werd geadvi-
seerd de kinderen in overeenstemming met het jaarge-
tijde voldoende warm te kleden. Omdat de kinderen in 
de kampen en pleeggezinnen voorzien zouden worden 
van nieuwe kleding, hoefden zij maar zo weinig mogelijk 
mee te nemen. De paklijst bestond uit ‘slechts nacht-
goed voor de reis, één verschooning (hemdje en broek-
je), een handdoek en toiletartikelen (zeep niet noodig).’ 
Dit alles ingepakt in één koffertje of tasje, dat ze zelf 
konden dragen. Het meenemen van nieuwe of weinig ge-
dragen kleding werd afgeraden. ‘deze kunt u beter hier 
houden voor broers of zusjes.’ Losse pakjes, speelgoed 
en dergelijke mochten niet worden meegenomen. Geld 
was evenmin toegestaan ‘daar dit toch op het verzamel-
station wordt ingenomen.’19

Op 27 juni 1945 was het zover. Een eerste groep van 
58 ‘protestantse en buitenkerkelijke kinderen’ vertrok 
naar Groningen. Het ging al onmiddellijk mis. Het Gro-
ningse ontvangstcomité was namelijk niet van de komst 
van alle Gouwenaartjes op de hoogte was gebracht. Me-
vrouw James schreef die fout toe aan de nog slecht func-
tionerende postverbindingen. Hierdoor was het juiste 
aantal niet doorgekomen. Ook het centrale comité van 
de nvh kreeg een veeg uit de pan. Zij had de uitzending 
blijkbaar niet goed doorgegeven. Gelukkig kon er voor 
de kinderen tijdig een oplossing worden gevonden.20 

Om herhaling te voorkomen, besloot mevrouw James 
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In Nederland kreeg de Nationale Commissie voor de 
Kinderuitzending de opdracht om binnen zes weken vijf-
honderd kinderen te selecteren en medisch te keuren. 
Het was een hele toer, maar het lukte wel. Aan Deense 
zijde verliep de voorbereiding minder soepel. Met name 
het vinden van geschikt transport was moeilijk. Bussen 
waren er niet. Uiteindelijk kreeg de organisatie de be-
schikking over een aantal vrachtwagens. Normaal werd 
hier vis in vervoerd. In de laadruimte werden matrassen 
en stro gelegd. Het konvooi zou op dinsdag 17 juli 1945 
in Groningen aankomen en op woensdag doorrijden naar 
drie verschillende opstapplaatsen, waaronder Gouda.23

Gouda mocht 88 kinderen naar Denemarken sturen. 
Huisartsen maakten overuren om alle kinderen te keu-
ren. De 12-jarige Annie Prevoo-Hofstede was een van 
de eerste die te horen kreeg dat zij naar Denemarken 
mocht. Zij was in de oorlog sterk vermagerd. Gerda van 
der Berg-van der Ham werd in eerste instantie afgewe-
zen. Zij was te dik. Omdat er de nodige afzeggingen wa-
ren, kreeg zij drie dagen voor vertrek toch nog te horen 
dat zij alsnog mee mocht. Henk Remeijer had een zware 
tijd achter de rug. In het najaar van 1944 was zijn vader, 
die actief was in het verzet, opgepakt door de Duitse 
Feldgendarmerie. Bij de aanhouding was zijn moeder ge-

voorzitster van deze organisatie een kort werkbezoek 
aan Nederland. Zij was danig onder de indruk van toe-
stand die zij hier aantrof en gaf aan tweeduizend kin-
deren tijdelijk in Denemarken te willen onderbrengen. 
Gezien de slechte omstandigheden waarin veel kinderen 
verkeerden, moest die uitzending met spoed tot stand 
worden gebracht. Afwijkend van de eerdere plannen om 
kinderen bij Deense gezinnen onder te brengen werd nu 
gesproken van kinderkampen. Zo konden zij worden ge-
huisvest in de voormalige werkkampen van het Deense 
ministerie van Sociale Zaken. Deze waren vóór de oor-
log gebouwd voor jonge werklozen die in het kader van 
de werkverschaffing waren ingezet bij de ontginging van 
woeste gronden. De ligging van de kampen, in heiden, 
bossen en fjorden, was ideaal voor het herstel van de 
bleekneusjes.

Op de hei in Denemarken (Collectie Arnold van Tok)

Raabjerg Op het kampterrein. Links met strik Annie van der Wal-Be-
rendsen, rechts op de rug Rie Nispeling-Boom (Collectie Annie van der 
Wal-Berendsen)
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met Red Barnet was niet mogelijk. De gehele dag pro-
beerde de organisatie in Groningen de lokale comités te 
waarschuwen, wat vanwege de slechte telefoonverbin-
dingen niet altijd lukte. In Gouda was het slechte nieuws 
wel doorgedrongen. Dat blijkt uit het bericht in de krant 
Groot Gouda van 19 juli, waarin werd aangegeven dat de 
bussen de grens nog niet waren gepasseerd. De redactie 
realiseerde zich ook dat de vertraging de ouders en kin-
deren moeilijk zou vallen: 

‘Vooral voor de kleinen, die uitgezonden zouden wor-
den en ongetwijfeld ten gevolge van de spanning ver-
oorzaakt door het vooruitzicht van hun buitenland-
sche reis, een slapenloozen nacht tegemoet waren 
gegaan, was deze dag een groote teleurstelling.’25

Op vrijdag 20 juli kwam dan toch het bericht dat het kon-
vooi in aantocht was. Het ontvangstcomité begaf zich ’s 
middags naar Elfhoeven om de Denen op te wachten. Te-
vergeefs, om 18:30 uur besloot het maar naar Centraal te 
gaan. Na nog eens twee uur wachten kregen zij bericht 
dat de vrachtwagens nog maar net Zwolle waren gepas-
seerd. Afgesproken werd dat de politie een oogje in het 
zeil zou houden. Rond 23:00 leek het de agenten een 

slagen en zijn broer in zijn buik getrapt. Henk was hier 
getuige van geweest. Zij vader kwam vrij, maar moest de 
rest van de bezetting onderduiken. Moeder en kinderen 
moesten verhuizen naar de Staringstraat, omdat zij de 
huur niet meer konden betalen.

De reis naar Denemarken

De stad had zich goed op de komst van de Denen voorbe-
reid. Er was een compleet programma ter verwelkoming 
van de Denen georganiseerd. Het konvooi zou worden 
opgewacht bij Elfhoeven, waarna een maaltijd werd ge-
serveerd in Central op de Markt. In de loop van de avond 
wachtte de Denen dan een officieel ontvangst door bur-
gemeester James op het stadhuis, dat speciaal voor deze 
gelegenheid met Deense vlaggen was getooid. 24 

Maar ook nu ging er van alles mis. Op dinsdag arriveer-
de geen van de vrachtwagens in Groningen. Niemand 
kon vertellen waar zij op dat moment waren. Contact 

23.  Reisschema Deens Konvooi, samh, Archief nvh, inv. 4. 
24.  Verslag vergadering nvh, 17 juni 1945, samh, Archief nvh, inv.32.
25.  Groot Gouda, 19 juli 1945.

De gymzaal van Kamp Raabjerg (Collectie Annie van der Wal-Berendsen)
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zich. Die hadden zij ook niet. Annie van der Wal-Berend-
sen weet nog dat haar moeder voor haar vertrek dagen-
lang had zitten naaien. Van verschillende kledingstukken 
had zij een nieuwe jurk gemaakt. Sommige ouders waren 
bezorgd, omdat zij geen geld mee konden geven. Maar 
de Deense begeleiders stelden hen gerust. Er zou vast 
wel wat geld zijn om de kinderen kaarten en postzegels 
te laten kopen.27  

Het was een enorme drukte op de Markt. Familiele-
den, bekenden en tal van belangstellenden waren sa-
mengestroomd om afscheid te nemen. Na een laatste 
medische check gingen de kinderen aan boord van de 
vrachtwagens. Op iedere wagen zaten twee begelei-
ders. Het afscheid was niet makkelijk. Toch hielden de 
kinderen zich kranig. Volgens Groot Gouda dat het ver-
trek uitvoerig versloeg, voelden zij zich veilig onder de 
hoede van hun Deense begeleiders. Het taalverschil le-
verde geen onoverkomelijke moeilijkheden op. Daaren-
tegen bespeurde de journalist bij menig moeder voch-
tige ogen. ‘Een moeder blijft nu eenmaal een moeder’ 
was zijn conclusie. Om 12:20 uur verliet het konvooi de 
Markt. Slechts een jongen kon geen afscheid nemen. Hij 
bleef achter. 

De reis was verre van comfortabel. Het was duister in 
de laadbak. De kinderen mochten beurtelings bij de ope-
ning zitten, zodat zij naar buiten konden kijken. Arnold 
van Tok zat aan de zijkant van de vrachtwagen en kon 
door de kieren van planken naar buiten kijken. Gerda 

goed idee om het konvooi tegemoet te rijden. Mogelijk 
waren de Denen verdwaald. Om 1 uur ’s nachts keerde 
de politie terug… met de Denen. Het konvooi dat uit zes 
vrachtwagens en een ambulance bestond, parkeerde op 
de Kattensingel. Van de grootse ontvangst kwam niet 
veel meer terecht. De Denen, die al twee dagen onaf-
gebroken in touw waren, wilden zo snel mogelijk naar 
bed.26 

Op zaterdag 21 juli 1945 was het dan zo ver. De vracht-
wagens stonden klaar op de Markt. Daar stonden ze dan: 
88 Gouwenaartjes en nog eens zestig kinderen uit Bos-
koop, Waddinxveen, Bodegraven, Schoonhoven, Krim-
pen aan den IJssel, Lekkerkerk, Alphen aan den Rijn en 
Koudekerk aan den Rijn. Veel spullen hadden zij niet bij 

De kampkrant van Raabjerg (Collectie Annie van der Wal-Berendsen)

Collage van Raabjerg. Linksonder de leiding met Pauels, Bentson en met 
bril zittend de Skau (Collectie Arnold van Tok)
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van de begeleiders niet het veld inlopen. Er konden nog 
explosieven liggen. 

Na een dag rijden bereikte het konvooi Padborg aan 
de Duits-Deense grens. Daar vond de laatste controle 
plaats. De kinderen werden ontluisd. Een Deense ver-
pleegster spoot dikke wolken ddt over elk kind. Daarna 
gingen zij onder een warme douche. De meesten hadden 
nog nooit een douche gezien. Ook waren zij niet gewend 
met anderen onder een douche te staan. De Denen de-
den daar niet moeilijk over. Alle kleding werd ontluisd. 
Dat gebeurde door het te verwarmen. Bij het aankleden 
ontdekten sommigen dat zij schroeiplekken in hun kle-
ren hadden. Een van de bleekneusjes had een armbandje 
in haar jaszak gedaan. Die was gloeiendheet toen ze 
deze weer aantrok. Met de bus gingen de Gouwenaartjes 
naar het kamp in Raabjerg, dat nog eens 350 kilometer 
noordelijker, in de uiterste punt van Denemarken lag, 
vlak bij het Skagerak. 

Raabjerg

Het kamp van Raabjerg lag te midden van de bossen en 
de duinen. Het bestond uit houten barakken, een voor 
de meisjes en een voor de jongens, een keuken, een eet-
zaal, een gymnastiekzaal en een badkamer. De kinderen 
lagen met zijn tienen op een kamer. Ze sliepen in sta-

van der Ham had minder geluk. Haar ouders hadden een 
flesje karnemelk in de koffer gedaan. Die was tijdens de 
rit opengegaan. Al haar kleding was vies. 

’s Avonds om half elf arriveerde het konvooi in Gro-
ningen. De kinderen brachten de nacht door op een zol-
der van de Niemeyer tabaksfabriek. Er lagen matrassen 
en het was er enorm stoffig. De volgende dag reed het 
konvooi door Duitsland. Het verminkte landschap bood 
een trieste aanblik. Vooral het door bommen verwoeste 
Hamburg maakte een diepe indruk. In de puinhopen was 
slechts een klein rijpad vrijgemaakt. Bewoners stonden 
gelaten langs de kant. De bleekneusjes verdrongen zich 
voor de openingen om naar buiten te kunnen kijken. 
Henk Remeijer weet nog dat er Duitse kinderen achter 
de vrachtwagens aanholden. Die werden prompt uitge-
scholden. Bij plaspauzes moesten de kinderen hun be-
hoefte in de berm doen. De jongens aan de ene kant, 
de meisjes aan de andere kant van de weg. Ze mochten 

Trots in het trainingspak 

Corvee in Raabjerg: Arnold van Tok staat links naast de verzorgster Tan-
te Ingeborg, met bezem en veegblik (Collectie Arnold van Tok)

26.  Groot Gouda, 21 juli 1945. 
27.  Groot Gouda, 23 juli 1945.
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De kinderen kregen allemaal een trainingspak van Red 
Barnet. Een rijke familie uit de buurt van Raabjerg voor-
zag hen van klompen. Het was het model Zweedse klom-
pen, van hout en leer. Niet iedereen liep even prettig op 
dit houten schoeisel, maar omdat het een cadeau was 
moest men wel.

Elke zondag ging het hele gezelschap naar de kerk in 
het nabijgelegen dorp. Regelmatig werd een uitstapje 
georganiseerd. Sommigen zijn naar Kopenhagen ge-
weest. Een tocht naar het stadje Hjørring leverde het 
nodige op. ‘We liepen met de hele groep door het stadje 
heen. De Denen kwamen naar buiten en begonnen ons 
spontaan van alles toe te stoppen. De een kreeg een py-
ama, de ander ondergoed, de volgende een jurk’, vertelt 
Rie Nispeling-Boom. Veel indruk maakte het tochtje naar 
Mårup, een door het duinzand verzwolgen dorp, waar-
van alleen nog maar de kerktoren boven het zand uit-
stak. In het nabijgelegen dorp kon het zakgeld worden 
gespendeerd. Iedere week kregen de kinderen 50 øre. 

Memorabel was de dag dat de Deense Koningin een 
bezoek aan het noorden zou brengen. Zij zou bij ons in 
de buurt komen. De kampleiding kende de route en vond 
het een goed idee om een erehaag te vormen. Alle kin-
deren gingen met de bus naar de plek waar de Koningin 
langs zou komen. Urenlang stonden de bleekneusjes, 
keurig opgesteld in twee rijen langs de weg, te wachten. 
De koninklijke stoet passeerde in volle vaart. De vorstin 
was in nog geen paar seconden voorbij. ‘Ze heeft ons 
niet eens gezien,’ denkt Rie Nispeling-Boom.  

De stemming was goed. ‘Uitstekend’ zelfs, schreef de 
krant Groot Gouda op 17 oktober.  ‘Allen willen graag nog 
eenigen tijd genieten van de Deense gastvrijheid en over-
vloed’28 Ter illustratie stonden er twee foto’s van Goudse 
jongens en meisjes in het zonnetje. Ieder in hun toen zo 
gebruikelijke rol. De jongens poetsten hun schoenen, de 
meisjes schilden aardappels. Pret hadden ze zeker, zoals 
wel uit de verhalen blijkt. Rie Nispeling-Boom en Annie 
van der Wal-Berendsen sliepen bij elkaar op de kamer. 
Het was vaak loltrappen. Dat gebeurde zeker ’s avonds 
bij het slapen gaan. Dan vertelden ze elkaar verhalen. We 
hadden een meisje dat vaak naar de bioscoop was ge-
weest en veel kon vertellen. Fameus was het spookver-

pelbedden. Het dagprogramma begon om zeven uur. Na 
het ontbijt moesten de kamers door de kinderen worden 
opgeruimd. De ochtend besteedden de kinderen aan 
knutselen, sport, spel en wandelingen door de bossen 
en duinen. Beweging en buitenlucht waren belangrijk 
en gingen zoveel mogelijk samen. Na het middageten 
volgde het verplichte rustuurtje. Daarna werd het pro-
gramma voortgezet met … sport en spel. Onderwijs had 
geen prioriteit. Er werd wel wat tijd aan besteed, maar 
beslist niet te veel. Met een woordenboekje van Red Bar-
net konden de kinderen wat Deense woorden leren. Ook 
kreeg elk kind een Nederlands-Deense liederenbundel. 
Zo konden zij toch een beetje Deens leren spreken. De 
contacten met het thuisfront gingen via de post. In de 
avond was er nog wel eens kampvuur. Wekelijks mocht 
er naar huis worden geschreven. De kinderen kregen een 
enveloppe, postpapier en een postzegel.

Het eten was voedzaam en gezond. Het ronde broodje 
bij het ontbijt smaakte Geertje de Jong-van Schaik als 
gebak. Toch werden niet alle gerechten gewaardeerd. 
Henk Remeijer gruwde van de havernoutpap. ‘Op de dik-
ke pap dreven plasjes. Waarschijnlijk was het gesmolten 
suiker. Dat werkte ik met walging door mijn keel.’ Annie 
Berendsen heeft sinds Denemarken nooit meer wortel-
tjes gegeten. ‘Overal deden ze geraspte wortel op. Ook 
op je brood.’ 

De meiden van kamer 6: links Link boven Annie van der Wal-Berendsen, 
daaronder Gerda van der Berg-van der Ham, heheel rechts Rie Nispe-
ling-Boom (Collectie Annie van der Wal-Berendsen)



137

Ti
di

ng
e 

20
13

heel anders uit. Ik werd er door andere kinderen mee 
geplaagd.‘ Vanwege haar geloof mocht Gerda ook geen 
broek dragen. En dat terwijl ze het gekregen trainingspak 
juist erg mooi vond. Het bracht haar in gewetensnood. 
Gerda sliep slecht en had net als Henk wegloopneigin-
gen. Ze werd extra in de gaten gehouden. Overdag werd 
ze nog wel eens in de jongensgroep geplaatst, omdat 
men ervan uitging dat de mannelijke leiders meer over-
wicht op haar zouden hebben. Gerda zonderde zich re-
gelmatig af en zat dan te huilen. Ze kon weinig van het 
kamp genieten.  

Begin november ging de groep terug naar Gouda. De 
terugreis verliep een stuk voorspoediger dan de heen-
reis. Met de trein en de bus kwam de groep op 3 novem-
ber 1945 aan op station Utrecht. Daar wachtte mevrouw 
James de kinderen op. In Utrecht namen ze afscheid van 
hun Deense leiders. Dat was heel ontroerend. In drie 
autobussen reed de groep naar Gouda terug. Net als 
op de heenreis verliep de terugreis niet geheel volgens 
schema. Het was de bedoeling dat men al in de middag 
zou arriveren. Pas laat in de avond arriveerden de bussen 
op de Markt. Familie en bekenden stonden al uren in de 
stromende regen te wachten. Het enthousiasme was er 
niet minder om.  

haal van de zwarte hand. Het was doodeng. Wie dan nog 
moest plassen, moest via een lange gang naar het toilet. 
Annie die in het bed naast de deur sliep, moest dan nog 
wel eens meelopen omdat de ander niet meer alleen naar 
het toilet durfde. 

Natuurlijk waren er ook minder prettige momenten. 
Drie maanden van huis was een lange tijd.  Mening kind 
kreeg last van heimwee. Henk Remeijer had het helemaal 
niet naar zijn zin. Het leek wel of hij achtervolgd werd 
door pech. Op de heenweg, in Groningen raakte hij zijn 
bril kwijt, waardoor hij gedurende zijn verblijf in Raab-
jerg behoorlijk gehandicapt was. Hij kon maar moeilijk 
contact maken met de andere kinderen en voelde zich 
erg verlaten. De leiding pikte dit niet op. Henk at slecht, 
min of meer onder dwang. ‘Ik kwam in een slechtere toe-
stand terug, dan ik vertrok.’ De heimwee werd zo erg dat 
hij besloot weg te lopen. ‘Ik heb me verstopt op de heide 
achter het kamp. Ik heb daar uren gezeten.’

Ook Gerda van der Ham kende dergelijke momenten. 
‘Om principiële redenen mocht ik van mijn vader mijn 
haar niet laten afknippen. Mijn vader zei altijd: haar is 
de sieraad van de vrouw. Maar dat pakte in het kamp 

28.  Groot Gouda, 17 oktober 1945.

Raabjerg (Collectie Arnold van Tok) en Nederlands-Deens woordenboekje uitgereikt aan de kinderen 
in Raabjerg (Collectie Annie van der Wal-Berendsen)
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ren op te vangen. De Kinderhilfe van het Zwitserse Rode 
kruis begon vervolgens samen met Nederlandse vrijwilli-
gers plannen uit te werken voor de opvang van zo’n drie-
duizend Nederlandse kinderen. Groot Gouda wist te ver-
tellen dat de Zwitsers heel graag Nederlandse kinderen 
opnamen, omdat deze meestal veel gehoorzamer waren 
dan anderen en ook veel rustiger van aard.29 

De afspraken waren helder. Nederland zorgde voor de 
selectie en de medische keuring van de kinderen. Kinder-
hilfe organiseerde de pleeggezinnen en nam het trans-
port voor haar rekening. Maar ook nu kwamen er kinken 
in de kabel. Wederom was het moeilijk om voldoende 
transportmiddelen te vinden. Ook bleek dat de Zwitser-
se opvangcentra nog niet gereed waren.30 Met vereende 
krachten slaagde de organisatie er toch in om al op 8 mei 
1945 een eerste groep Brabantse kinderen naar Zwitser-
land te laten vertrekken.

Op donderdag 23 augustus 1945 waren de Goudse kin-
deren aan de beurt. Tachtig Goudse bleekneusjes ver-
trokken van het station naar het verre Zwitserland. Groot 
Gouda sprak vol bewondering over het spoorwegmateri-
eel. Het was ‘een speciale Zwitserse trein, waarvan het 
prachtige materiaal scherp contrasteerde met hetgeen 
wij nu op onze gehavende spoorlijnen zien rijden.’31 
Aan boord was al een groep Rotterdamse kinderen en in 
Woerden zou er nog een groep uit Leiden bijkomen. On-
danks dat, was er voldoende ruimte. De kinderen werden 
begeleid door Zwitserse dames die geheel in het wit wa-
ren gekleed en zelfs witte handschoenen droegen. Som-
migen spraken een beetje Nederlands. In Utrecht maakte 
de trein een eerste stop. Er werd gegeten in het Jaar-
beursgebouw. Volgens de krant was het een een ‘voor-
treffelijke maaltijd’ begeleid met muziek. Hier werden 
de kinderen ook verdeeld over de diverse bestemmin-
gen: St. Gallen, Bern, Luzern en Zürich. 

Van deze eerste uitzending zijn ons geen verhalen be-
kend. Dat is wel het geval bij de uitzendingen van 1946. 
De Goudse Elly Stolwijk-Bruijstens mocht in februari 
1946 naar Zwitserland. Haar ouders hadden haar vooraf 
veel over de reis verteld. Zij brachten Elly op 28 februari 
naar het station, waar zij haar 29 groepsgenoten ont-
moette. Zij kende er geen een. Ook Elly ging aan boord 

Zweden

Van Denemarken naar Zweden is een kleine stap. Maria 
van de Heuvel was een van de Goudse bleekneusjes die 
naar Zweden werd uitgezonden. In 1945 had ze al een 
paar maanden bij Nederlandse pleegezinnen doorge-
bracht. Kort na de oorlog werd ze opnieuw uitgezonden. 
‘Ik was nogal lastig thuis, en mijn vader had er geen be-
zwaar tegen dat ik opnieuw werd uitgezonden.’ Via ver-
schillende kampen in Denemarken kwam ze uiteindelijk 
bij een pleeggezin in Kalskrona terecht. Zij ging daar ook 
naar school en leerde Zweeds. Maria bleef acht maanden 
in Zweden.

Maria van der Hoeven bij haar pleegezin in Zweden (Collectie Maria 
van der Hoeven)

Zwitserland

Net als in Denemarken leefde een groot deel van de 
Zwitserse bevolking mee met de bevolking in het  be-
zette Europa. In het laatste oorlogsjaar had het land al 
22.500 kinderen uit het bevrijde Frankrijk en België op-
genomen. Ook het lot van de Nederlandse kinderen was 
de Zwitserse bevolking niet ontgaan. In de winter van 
1944/1945 hadden protestants-christelijke verenigingen 
tal van steunacties georganiseerd. Zij haalden grote be-
dragen op. Bovendien hadden meer dan duizend Zwit-
serse gezinnen zich aangemeld om Nederlandse kinde-
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een besmettelijke ziekte te hebben. De hele groep ging 
in quarantaine. Iedereen werd medisch onderzocht, ont-
smet en ontluisd. Meerdere dagen mochten zij het ter-
rein, dat met hekken was afgezet, niet af. Omwonenden 
kwamen af en toe snoep brengen.  

Pas na twee weken zwermden de kinderen uit naar de 
pleeggezinnen. Elly ging naar een pleeggezin in de om-
geving van Wolfertswil. Het gezin, de familie Bernhart, 
stond haar op te wachten op het station van Flawil. Elly 
voelde zich er allerminst prettig bij. 

‘Ik vond de vrouw er te oud uitzien. Ik heb twee maal 
geprobeerd om weg te lopen van het station. Achteraf 
vraag je je af waar je dan naar toe moest in dat vreemde 
land. Ik moest natuurlijk toch mee. In een vrachtauto 
reden we naar de boerderij.’

Het gezin bezat een boerderij en bestond behalve de 
beide ouders uit twee dochters en twee zoons. Elly had 
bepaald geen vakantie. In die zin was de situatie geheel 
anders dan die van de kinderen die naar Denemarken 
waren uitgezonden. Net als zoveel andere bleekneusjes 
in Zwitserland, moest zij meewerken op de boerderij. De 
eerste dagen werd ze nog ontzien. Ze hoefde nog niet 
voor dag en dauw op te staan. Als zij uit bed kwam waren 
de anderen al weg en moest zij alleen met het zoontje 
van vijf jaar eten. Dat waren de moeilijkste momenten. 
Zeker in het begin toen zij nog amper Duits sprak. Dan 
had zij last van heimwee. 

Na enkele weken draaide Elly volop mee in het bedrijf. 
Zij raakte gewend aan de boerenarbeid. Al snel sprak ze 
ook een beetje Duits. Eigenlijk was er was geen betere 
manier om de taal te leren. Ze kreeg een jurk en twee 
schorten. Ze noemde haar pleegouders Vater en Mutter. 
Haar ouders hadden haar opgedragen dat te doen. Ze 
deed het niet met tegenzin. Elke zondag ging ze met het 
hele gezin naar de Rooms Katholieke kerk in Magdenau. 
Het was een wandeling van ruim een uur. 

De ellende van de hongerwinter liet Elly moeilijk los. 
Zo verzamelde zij in de eerste weken steeds koekjes en 
stukken brood. Die stopte ze in haar koffer voor thuis. 
Toen mevrouw Bernhart het hamsteren ontdekte, legde 

van een speciale Zwitserse trein, al merkte ze weinig 
van de luxe. Ze sliep op de harde vloer tussen de ban-
ken, omdat ze haar plaats had afgestaan aan een ander 
meisje. De trein stopte in Bazel waar de kinderen in een 
opvangkamp werden ondergebracht. De ruimte had iets 
weg van een sporthal. Hier zouden zij over de pleegge-
zinnen worden verdeeld. Helaas bleken enkele kinderen 

De familie Bernhart. Rechts voor staat Elly Stolwijk-Bruijstens (Collectie 
Stolwijk-Bruijstens)

Wolfertswil, de boerderij van de familie Berhart bevindt zich bij het kruis-
je (Collectie Elly Stolwijk-Bruijstens)

29.  Groot Gouda, 24 augustus 1945. 
30.  Maartensdijk, 125-127.
31.  Groot Gouda, 24 augustus 1945, Groot Gouda was de krant die 
na de bevrijding verscheen. De Goudsche Courant  zou pas in de 
zomer van 1946 weer verschijnen. 
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Voor Els bestond de groep geheel uit onbekenden. 
Slechts één ander meisje kwam uit Gouda. Els kende haar 
niet. Na drie dagen kwam de groep in Grindelwald aan. 
Het dorp ligt aan de voet van de imposante bergtoppen 
Eiger, Jungfrau en Mönch. Dit overweldigende hoogge-
bergte maakte een diepe indruk op Els. Het Kinderheim 
was ondergebracht in Hotel Regina, een luxe alpenhotel. 
Al bij aankomst werden de meisjes verrast met een ge-
heel nieuwe garderobe, bestaande uit een jurk een cape, 
een schort, twee stel ondergoed, een wollen vest, drie 
paar kousen een paar pantoffels, en een paar bergschoe-
nen. Elly sliep met drie andere meisjes op een kamer. 
Overdag kreeg ze een paar uur school om niet te ver ach-
terop te raken. Tussen de middag werd er verplicht ge-
rust. De dokter wilde echter dat de tijd zoveel mogelijk 

zij Elly uit dat ze dit beter niet kon doen. Het eten zou al 
zijn bedorven als ze thuis kwam.

Elly ontdekte ook dat niet alle kinderen hoefden te 
werken. In hetzelfde dorp verbleef een meisje uit Krom-
menie. Zij was ondergebracht bij een gezin dat een café 
had. Deze mensen hadden het aanzienlijk beter dan de 
Bernharts en Annie hoefde niet eens te helpen. 

Ook de achtjarige Els van Elk-IJsselstein die in juni 1946 
naar Zwitserland ging, hoefde niet te werken. Haar reis 
was georganiseerd door het Christelijk Nationaal Vakver-
bond in het kader van de actie ‘Draagt elkanders lasten’. 
De bond had al aan het begin van 1946 een uitnodiging 
gekregen van de svea, de Zwitserse tegenhanger van de 
bond, om een groep van 130 kinderen onder te brengen 
in Kinderheim Grindelwald, een preventorium voor tu-
berculose patiënten. Om onduidelijke redenen werd de 
reis enige maanden uitgesteld.32 Pas op 18 juni vertrok 
Els met een hospitaaltrein naar Zwitserland. 

De groep van Els-Van Elk-IJsseltein (tweede van links op haar hurken) 
tijdens een van de vele bergwandelingen. (collectie Els van Elk-IJssel-
stein)
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in de buitenlucht werd doorgebracht en stelde daarom 
voor om bij goed weer de lessen te laten vervallen en 
deze bij regen weer in te halen. Dat was organisatorisch 
niet altijd mogelijk. 

Els had een fijne tijd in Grindelwald. Het eten was 
goed en er werden regelmatig uitstapjes gemaakt. Dan 
trok de groep met de nieuwe wandelschoenen de bergen 
in. De leidsters waren op een enkele uitzondering na al-
lemaal Nederlands. Daarom leerden de kinderen nauwe-
lijks Duits. Een van de weinige nare herinneringen is die 
aan de Zwitserse kinderen. In het begin van haar verblijf 
werden de Nederlandse bleekneusjes een paar maal uit-
gescholden, omdat de kinderen uit Grindelwald dach-
ten dat zij uit Duitsland kwamen. Els kwam in december 
1946 terug in Nederland.

 Engeland

De laatste groep Goudse bleekneusjes ging naar Enge-
land en vertrok op 20 juni 1946. Een van hen was Stein 
Wolfs-Bosman, toen nog Stientje genoemd. Ze woonde 
in de Walestraat, waar haar vader een schoenmakerij 
had. Stein was net als de anderen om gezondheidsrede-
nen aangewezen om weer op krachten te komen in het 
buitenland. Haar moeder moedigde de uitzending aan. 
Zij was zelf als 12-jarige Hongaarse na de Eerste We-
reldoorlog met een kindertransport naar Nederland ge-
komen. Steins eerste reisdoel was het Stanley Hostel in 
Wakefield, een stad in West Yorkshire. Het gehele verblijf 
zou drie maanden duren. Stein zag er niet tegenop. In-
tegendeel, zij was een ondernemend kind en verheugde 
zich op de reis. Dat blijkt wel uit haar dagboek, dat zij 
elke dag nauwkeurig bijhield. Het zal zeker hebben ge-
holpen, dat zowel haar nichtje Jeanette als haar vrien-
dinnetje Mineke ook naar Engeland gingen.

En ook deze reis verliep niet vlekkeloos. De bussen die 
om vijf uur ’s middags uit Gouda zouden vertrekken wa-
ren te laat. In Hoek van Holland konden de kinderen nog 
niet meteen aan boord. Ze mochten zolang in een grote 
loods wachten. De tijd werd gedood met spelletjes. De 

boot was een Engels stoomschip, de rms Prague. Omdat 
het al laat was moesten de kinderen meteen naar bed. 
Een aantal werden flink zeeziek. De Prague meerde om 
tien uur ’s ochtends in Engeland aan. Van daaruit ging de 
reis verder per trein naar Wakefield en daarna met de bus 
naar het kamp. Het waren dubbeldekkers. Die kenden de 
kinderen alleen van plaatjes. Het was haast vechten wie 
er bovenin mocht zitten. 

Stanley Hostel in Wakefield was een voormalig leger-
kamp. Het kamp stond onder leiding van Nederlanders: 
een hoofd, groepsleiders, een arts, een pastoor en enke-
le leerkrachten. De leidsters werden aangesproken met 
tante. Alleen het keukenpersoneel was Engels. 32.  Sintmaartensdijk, 160.

De RMS Prague. Met dit schip voeren de Goudse bleekneusjes naar En-
geland. 

Sportdag in Wakefield. Stien Bosman zit links voorin.(Collectie Wolfs-
Bosman)
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ook de groep waar ze de komende maanden mee zou 
doorbrengen. Haar nichtje en haar vriendinnetje waren 
in een andere groep geplaatst, maar dat mocht de pret 
niet drukken. Dat blijkt wel uit haar dagboek. Al snel had 
ze haar draai in het nieuwe groepje gevonden. Dat was 
ook wat de leiding stimuleerde. Het idee was dat een 
die onderlinge verwevenheid of vriendschap het verblijf 
zou vergemakkelijken. De meeste kinderen waren im-
mers vreemden van elkaar. De groepjes kregen namen 
en moesten een eigen vlag maken en bij sport en spel 
streden zij tegen elkaar. Steins groep heette Tom Poes, 
naar de gelijknamige stripfiguur van Maarten Toonder. 
De slimme kat prijkte op de donkerblauwe groepsvlag. 
Ook werd er een lied gemaakt: 

Zeg raad eens hoe wij heten
Tom Poes is onze naam
Dat zullen wij nooit vergeten
Tom Poes is zeer befaamd
Tom Poes, Tom Poes
Tom Poes miauw miauw
We zullen je nooit vergeten 
En blijven je altijd trouw

Elke dag werden alle groepsvlaggen gehesen en op zon-
dag ook de Nederlandse en de Engelse vlag. Ieder groep 
zong dan zijn lied. 

De dagen waren goed gevuld. Na een typisch Engels 
ontbijt met roereieren en gebakken spek werd de och-

tend voortgezet met school, sport en spelletjes. Het 
onderwijs bestond uit Engels, Nederlands, rekenen, 
aardrijkskunde, geschiedenis en zangles. Met de Engelse 
les werden de kinderen al voorbereid op het verblijf in 
het pleeggezin. Tussen de middag moesten de kinderen 
anderhalf uur rusten. Net als in Denemarken en Zwitser-
land verbleef de groep veel in de natuur. Er werd gewan-
deld in de bossen. Stein was vooral dol op zwemmen. 
Hiervoor was alle gelegenheid. Elke dag was er high tea 
en dat maakte het verblijf in ieder geval voor Stein tot 
een groot feest. Op het menu stonden dan melk, cake 
of krentenbrood, brood met jam of chedder. Daarnaast 
kreeg zij regelmatig snoep: repen chocola en toffees. 
Een keer per week werd er een uitstapje gemaakt naar 
de film of naar een andere voorstelling. Wat haar bijbleef 
was dat na iedere filmvoorstelling het publiek uit volle 
borst het Engelse volkslied meezong. 

Uit haar dagboek blijkt ook dat de zij en haar kamerge-
noten de leiding nog wel eens tot wanhoop dreven. Met 
name het warm eten was zo’n moment. Regelmatig werd 
er met eten geknoeid:

Wij krijgen ’s avonds ook middageten. Nou en gister-
avond had ik 20 aardappels. Die luste ik allemaal niet. 
En Lientje zit tegenover mij. Die luste er wel een paar 
van mij. De juf keek niet en ik mikte een aardappel. Die 
kwam niet d’r bord maar op d’r bloes en viel toen op de 
grond. Toen zei de juf tegen Lientje, wat ziet je bloes 
eruit. Lientje veegde het af. Wij stikten van het lachen. 
Telkens als ik naar de bloes keek, schoot ik in de lacht. 

De leiding van het Stanley Hostel (Collectie Stien Wolfs-Bosman)Stanley Hostel in Wakefield (collectie Stien Wolfs-Bosman)
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Het verblijf bij het pleeggezin beviel goed. Regelma-
tig maakte de familie uitstapjes, naar het circus en naar 
feestjes. Eigenlijk draaide Stein volop mee in het gezins-
leven. Belangrijk was in ieder dat er regelmatig ijs werd 
gegeten. Soms wel vijf op een dag. De huisbezoekster 
die Stein op 19 september bezocht constateerde dan ook 
dat zij was aangekomen. 

Op 1 oktober 1946 begon de thuisreis. Die ging via 
Londen, daar zag Stein voor het eerst weer haar mede-
Tom Poezen. Londen was een belevenis op zich. Na een 
bezoek aan de Zoo, ging de hele club met de metro naar 
de bussen. In haar dagboek schrijft Stein hoe spannend 
dit wel niet was. ‘Terug gingen we met den ondergrond-
se spoor. Daar gingen we eerst met den roltrap. In de 
trein moest je vlug in en uitstappen, want de deuren gin-
gen vanzelf open en vanzelf dicht.’.   

En toen wij de borden op moesten stapelen, zegt Lientje 
opeens: O, juf, er leg een aardappel op de grond. Wij 
stikten van het lachen.

Ook ’s avonds ging de pret onverminderd voort. Ook als 
het vanwege slapen gaan stil moest zijn. Voor straf ston-
den Stein en Lientje menig keer op de gang.    

Na nog een kort verblijf in een kamp in het mijnwer-
kersstadje Askern, kwam Stein in een pleeggezin in Staf-
ford. De kinderen werden opgehaald in het stadhuis. 
Daar werden de namen afgeroepen ‘en dan kwam er een 
Mevrouw naar voren waar je bij kwam. Ik en nog een 
meisje van groep B gingen mee. Wij werden met een auto 
afgehaald. Die was van die mensen zelf. Toen reden wij 
naar het huis. Het was een villa. Ze hadden een meisje. 
En ik kon ze al aardig verstaan.’

Kinderen die waren ondergebracht bij pleegezinnen in de omgeving van Chesterfield. Rita Slobbe-Hertog is de vijfde van rechts. Achter haar staat haar 
pleegmoeder mevrouw Robinson. (Collectie Rita Slobbe-Hertog)
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Na de uitzendingen

De uitzendingen lieten bij de bleekneusjes een diepe in-
druk na. Alles was nieuw. De meeste kinderen hadden 
nog nooit van hun leven gereisd, laat staan dat ze in het 
buitenland waren geweest. Dat kwam niet alleen door de 
oorlog. Ook in vredestijd was vakantie in het buitenland 
beslist geen vanzelfsprekendheid. Dat was alleen voor de 
rijke Gouwenaars weggelegd. 

Ieder kind beleefde de uitzending op zijn eigen ma-
nier. Maar allemaal waren zij een belangrijke levenserva-
ring rijker geworden. Zij hadden spannende momenten 
meegemaakt. Dat begon al bij het vertrek. Velen kwamen 
in groepen terecht waarvan ze niemand kenden. Ook het 
reisdoel was één groot vraagteken. Wat viel te verwach-
ten? Niemand wist hoe de kampen eruit zagen, hoe het 
kampleven was ingericht en wie de leiders waren. Het 
was überhaupt de vraag of deze wel Nederlands spraken. 

Voor de kinderen die naar een pleeggezin gingen was 
het vaak nog moeilijker. In de kampen hadden de kin-
deren elkaar nog. In het pleeggezin stond je alleen. Je 
moest maar afwachten of het klikte. En dan was er nog 
de duur van het verblijf. Veel kinderen van deze leeftijd 
zijn na een week kamp vaak al blij dat ze terug naar huis 
mogen. De bleekneusjes waren minimaal drie maanden 
van huis. Het enige contact verliep via de post. Dat veel 
kinderen last hadden van heimwee en dat sommigen 
soms de neiging hadden om weg te lopen, was dan ook 
beslist niet verwonderlijk. 

Na de uitzending was het niet zo makkelijk om weer 
in het Hollandse ritme te komen. De kinderen die bij En-
gelse en Zwitserse pleeggezinnen waren ondergebracht, 
hadden zelfs moeite om weer gewoon Nederlands te 
praten. Ook de aansluiting met school was geen succes. 
Hoewel er in de kampen wel wat tijd aan onderwijs was 
besteed, bleek dit vaak onvoldoende te zijn. Het ac-
cent lag immers op het herstel, op beweging en rust. De 
bleekneusjes dus een flinke leerachterstand opgelopen. 
Dat was ook de reden dat een groot aantal bleekneusjes 
het schooljaar over moesten doen.

Niettemin lieten veel kinderen maar al te graag weten 

Ook de achtjarige Rita Slobbe-Hertog kwam via het 
kamp Askern bij een pleeggezin terecht. Het was de fa-
milie Robinson in Chesterfield. Ze hadden een zoon die 
militair was en een dochtertje, Margaret, die net als 
Rita acht jaar oud was. Rita kreeg een nieuwe garderobe 
waaronder drie nieuwe jurken. Eén met een Schotse ruit. 
Ze kreeg elke week tien pence zakgeld. Ze kocht er in het 
winkeltje onder aan de weg winegums van. Het kostte 
haar wel wat moeite om  het snoep met Margaret te de-
len. Anders dan zoveel andere bleekneusjes ging Rita sa-
men met haar pleegzusje gewoon naar school. Dat kwam 
onder meer omdat haar pleegmoeder tussen de middag 
in de eetzaal van de school werkte. 

Einde van de kinderuitzendingen

Op 7 juli 1946 hield de Nationale Commissie voor de 
Uitzending van Nederlandse Kinderen het voor gezien. 
Daarmee kwam er ook een eind aan de werkzaamheden 
van mevrouw James en haar medewerkers en medewerk-
sters van de Werkcommissie Kinderuitzendingen van 
de nvh. De lopende uitzendingen naar Zwitserland en 
Engeland werden uiteraard nog keurig afgewerkt. In to-
taal had de werkcommissie de uitzending van bijna 1400 
Goudse kinderen en nog eens zo’n 600 uit de omliggen-
de gemeenten. 

Rie Nispeling-Boom en Annie van der Wal-Berendsen (foto Tidinge)
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Bernhart gebouwd. Het project kostte hem volgens een 
Zwitserse krant ruim 230 uur. De Hollandse molen staat 
nu pontificaal in de tuin van de boerderij in Wolfertswil, 
als blijvend symbool van dankbaarheid. 

De Bleekneusjes-reünie van 16 mei 2013 werd gespon-
sord door:

Banketbakkerij van Dijk & zn. Doelenstraat 22-32
Gildeslagrij C. van Sprang, Lange Tiendeweg 28
‘t Kaaswinkeltje Lange Tiendeweg 30

dat zij in het buitenland waren geweest. Menig kind dat 
terugkwam uit Denemarken paradeerde ostentatief door 
de stad in het trainingspak van Red Barnet.

De stad toonde zijn dankbaarheid op geheel Goudse 
wijze. Zowel voor de Zwitserse als voor de Deense or-
ganisatie werd door de Firma Goedewagen een platelen 
bord beschilderd met woorden van dank voor de gast-
vrijheid en de goede zorgen, waarmee men de kinderen 
had opgevangen. 

Veel van de voormalige bleekneusjes hebben zelf ook 
contact gehouden met hun begeleiders of pleegouders. 
Sommigen deden dat door  middel van jarenlange cor-
respondentie. Anderen gingen terug om hun voormalige 
begeleiders of pleegouders persoonlijk op te zoeken. 
Onder hen Rie Nispeling-Boom die in 1947 een jaar lang 
bij de familie van een haar voormalige leidsters verbleef. 
Ook Arnold van Tok is zijn leiders nog meerdere malen 
gaan opzoeken. Omgekeerd brachten de Deense bege-
leiders nog meerdere malen een bezoek aan Gouda. 

Ook zijn er duurzame vriendschappen ontstaan. Annie 
van der Wal-Berendsen en Rie Nispeling-Boom zoeken 
elkaar nog regelmatig op. Stein Wolfs-Bosman deed 
een oproep via het kro-programma Spoorloos en 
kwam zo na jaren in contact met enkele groeps-
genoten. De Witt-Wijnen raakte zo verknocht 
aan Deenemarken dat hij er als consul nog 
lange tijd heeft gewoond.

Een aantal ging op zoek  naar de kinder-
kampen. Kamp Raabjerg is omgebouwd tot 
gevangenis. Van de Engelse kampen in Wa-
kefield en Akern is niets meer over. Hotel 
Regina in Grindelwald is nog steeds in ge-
bruik. 

Een mooi verhaal is dat van Elly Stolwijk-
Bruijstens. Eerst hield zij alleen contact met 
haar pleegouders via de post. Met kerst en 
verjaardagen stuurden zij elkaar steeds trouw 
een kaart. Nadat zij was getrouwd heeft zij samen 
met haar man de familie Berhart voor het eerst weer 
bezocht. Daar bleef het niet bij. Haar man bouwde 
molens op schaal. Hij heeft er ook een voor de familie 

Gedenkbord vervaardigd door de firma Goedewagen. 
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‘Bende stal geen bijbel, maar beitel’

Adri den Boer

In het huis-aan-huisblad Hart van Hollend 
publiceerde ik op 19 juni 2013 een column 
met bovenstaande kop. Dit was deels een re-
actie op een stuk dat eerder in de Tidinge 
van 1989 is gepubliceerd, over een doodstraf 
die voltrokken werd in 1756 op het schavot 
van het stadhuis. Hierin staat een merk-
waardige fout, die ik in dit volgende stuk zal 
rechtzetten.

De bende van Jan van Santen was een berucht drietal in 
Holland. Jan zelf werd op 13 november 1756 terechtge-
steld. Over de misdaden en de executie is veel geschre-
ven. Op 9 november 1756 verscheen in Amsterdam al een 
pamflet van twaalf pagina’s met de sententie oftewel het 
vonnis. In 1949 kwam in een bundel van de Oudheidkun-
dige kring Die Goude een stuk van G.J.J. Pot, getiteld 
‘Uit de oude rechtspleging’, met over Van Santen zelfs 
de declaratie van de ingehuurde beul. In 1989 verscheen 
van Theo de Jong in het blad Tidinge van Die Goude het 
verhaal ‘Misdadig drietal terroriseerde in 1754 Goudse 
streek’. 
Dat laatste artikel bevat die merkwaardige passage, 
waarin wordt gesproken over een gestolen bijbel. Ook 
duurde het terroriseren langer dan een jaar! Vanaf 1736 
heeft Jan van Santen de regio onveilig gemaakt. Tegen 
1750 braken de broers Jan en Willem van Santen in Nieu-
werkerk in. Uit een schuur namen zij ‘een bijbel, een es-

sen stok en een plank’ mee, aldus het artikel van 1989. 
Wie daaruit concludeert dat Nieuwerkerkers toen zelfs 
in de schuur een bijbel hadden liggen zit er naast. Wie 
ter controle de gedrukte sententie uit 1756 leest consta-
teert dat het geen bijbel, maar een ‘Bytel’ was die in de 
schuur lag... De gestolen plank gebruikten de broers Van 
Santen om over een sloot naar het huis van schipper Ary 
Bos te komen. Daar braken ze met die beitel het kelder-
raam open. Jan hield het slapende echtpaar Bos met een 
pistool onder schot. Willem haalde uit de rok van vrouw 
Bos een sleutel. Deze bleek op een kast te passen. Ze 
stalen daaruit een zilveren snuifdoos en een Eau de la 
Reinedoosje. De bedreigde Ary Bos sprong toch uit bed 
en liep naar boven om zijn zoon te halen. Hij sloeg op 
een ketel en de inbrekers sloegen op de vlucht. 
Zo ging het maar door. Na een diefstal in Lekkerkerk op 
24 september 1756 werd Jan van Santen in Gouda gear-
resteerd. Hij droeg een paar zilveren gespen van die dief-
stal op zijn schoenen.... Het doodvonnis van de Goudse 
schepenen bevatte naast vergelding het stellen van een 
afschrikwekkend voorbeeld. Het was bij de bende niet 
alleen bij inbraak gebleven, ook mishandeling en zelfs 
een moord hadden ze op hun kerfstok. Broer Willem 
werd later in Rotterdam terechtgesteld.

Martelwerktuigen in Museum Gouda. In de 18e eeuw was het martelen 
van verdachten gebruikelijk om bekentenissen af te dwingen.
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Stad van de Gouwenaars, deel 3
de wijken van de wederopbouw

Han Breedveld

Op 10 oktober 2013 verscheen opnieuw een 
deel van ‘Stad van de Gouwenaars’. Het is 
het derde deel van het vierdelige Straatna-
menboek dat onze vereniging uitgeeft ter 
gelegenheid van zijn 80-jarig bestaan. Dit 
nieuwe deel beschrijft de vroeg-naoorlogse 
Goudse stadsuitbreidingen, namelijk Ouwe 
Gouwe, Vreewijk, Oosterwei en Achterwil-
lens.

De Tweede Wereldoorlog die in Europa miljoenen men-
sen het leven had gekost, had ook in materiële zin een 
verschrikkelijke ravage achtergelaten. Veel steden had-
den zwaar te lijden gehad van het oorlogsgeweld. Com-
plete stadsdelen waren plat gebombardeerd. In de eer-
ste plaats moest er dus hersteld worden. Bovendien was 
er op economisch en maatschappelijk gebied een grote 
achterstand in te lopen. 

Het was de tijd van de wederopbouw. Er waren grote 
investeringen nodig, maar kort na de oorlog was er geen 
geld. De wederopbouw kwam pas in 1947 goed op gang 
met het Marshallplan, een economisch hulpprogramma 
vanuit de Verenigde Staten voor zestien West-Europese 
landen, met een totale waarde van 12,4 miljard dollar. 
Desondanks waren de middelen beperkt.

Korte Tiendeweg, richting de Markt, in 1968 met volop autoverkeer (sahm) 

Verkeer en vervoer: de binnenstad 

De wederopbouwtijd wordt niet alleen gekenmerkt door 
het herstel van wat vernield was, en door het inlopen van 
een achterstand. Er was ook iets gaande wat eenieder 
nogal verraste. In de jaren vlak na de oorlog vond er een 
explosieve ontwikkeling plaats in het verkeer en vervoer. 
Eigenlijk was dat al geruime tijd voorzien. Meteen nadat 
de Woningwet van 1903 in werking was getreden, bleek 
de overheid aandacht te hebben voor de toename van de 
mobiliteit in ons land. Maar niemand kon toen vermoe-
den dat het verkeer en vervoer zo’n grote vlucht zouden 
nemen. Het was alsof meteen na de oorlog alle remmen 
er af gingen. De grootste gangmaker was daarbij niet de 
trein of de tram, zoals verwacht, maar de auto. Ook het 
langzame verkeer maakte, met de introductie van de So-
lex en de bromfiets, een geweldige ontwikkeling door.

De toename van het autoverkeer had vooral binnen de 
bebouwde kom grote gevolgen. Ook in Gouda was dat 
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Nieuw in het straatverkeer: de Solex (sahm) 

het geval. De auto werd aanvankelijk juichend binnen-
gehaald. In de periode van 1950 tot 1965 heette de auto 
de ‘leven brengende factor’, waarvan de middenstand 
veel voordeel zou mogen verwachten. Daarom moest 
dit vervoermiddel ruim baan krijgen. De middeleeuwse 
straten werden verbreed en de landelijke wegen werden 
opgeblazen, alles ter verbetering van de bereikbaarheid 
voor de auto van de voorzieningen in de oude stad. Het 
dempen van grachten en zijlen, al ver vóór de Tweede 
Wereldoorlog ingezet ter verbetering van de hygiëne, 
werd nu driftig voortgezet teneinde de auto ruim baan 
te verschaffen.

De Gouwenaars werden daarbij geholpen door de Wa-
tersnoodramp van 1953, waarbij de stad nog maar juist 
droog was gebleven. Dit mocht niet meer gebeuren, 
vonden de bestuurders. Het IJsselfront moest herme-
tisch worden afgesloten van ons kwetsbare woonmilieu. 
In combinatie daarmee werd in 1956 vóór de Goudse 
binnenstad langs een stedelijke hoofdweg, de Nieuwe 
Veerstal aangelegd. Hiervoor moest de Havensluis wij-
ken, zodat het meteen was afgelopen met de doorvaart 
door de stad. Ter verdere ontsluiting van de binnenstad 
werd een verkeerstracé ontworpen vanaf het Bolwerk, 
via het terrein van de voormalige Gasfabriek, de Raam en 
de Bogen, aansluitend op de Nieuwe Veerstal. De Raam 
werd vooruitlopend op de definitieve uitvoering van dit 

tracé in 1956 gedempt, waarbij meteen ook maar het 
Nonnenwater, de Verlorenkost en de Korte Raam werden 
meegenomen. Dwars daarop werden de Aaltje Baksteeg 
en de Lange Noodgodssteeg verbreed, zodat dit echte 
straten werden en daarom ook van naam moesten veran-
deren. En er werden nog veel meer doorbraken voorzien, 
die uiteindelijk niet zijn doorgegaan.

Men kreeg al gauw spijt van al die dempingen en door-
braken. Want de auto bleek niet alleen leven te brengen, 
hij eiste ook een parkeerplek op. Zo kwamen de grachten 
vol te staan met geparkeerde auto’s, zodat men vanaf 
de straat het grachtwater nog nauwelijks kon zien. Daar 
schrok men van. Het besef drong door dat de auto eer-
der verstikte, dan leven bracht. Hoewel er toch nog veel 
weerstand was bij een deel van de middenstand in de 
binnenstad, leidde dat in het begin van de jaren zeventig 
tot het autovrij maken van het kernwinkelgebied. Gouda 
was daarmee één van de eersten in het land. Het leidde 
tot een geweldige opleving. De panden aan de Kleiweg 
waren gedurende de volgende tien jaar de duurste win-
kelpanden van Nederland.

De Bernadottelaan (Foto Nico Boerboom)



150

Ti
di

ng
e 

20
13

de voorzieningen en de scholen werden geconcentreerd, 
zodat er in de nieuwe wijken alleen nog maar gewoond 
behoefde te worden. In het huishouden bracht dit grote 
veranderingen met zich mee. Dat de warme maaltijd van 
de middag naar de avond verschoof, was nog de minste. 
Overdag bleef de vrouw des huizes eenzaam achter om 
het huis te stofzuigen en de ramen te zemen, en om voor 
de opvang van de kinderen en de bereiding van het eten 
te zorgen. Zij werd een ‘groene weduwe’ genoemd. De 
kort-naoorlogse uitbreidingswijken waren volledig op 
dit nieuwe gebruik afgestemd. Voor de auto werden er 
brede wegen en voldoende parkeerplaatsen aangelegd. 
Voor het spelende kind waren er ruime speelplekken. En 

Wederopbouw en maatschappelijke verandering

Ook de stadsuitbreidingen die kort na de Tweede We-
reldoorlog tot stand kwamen, droegen alle kenmerken 
van de toenemende mobiliteit. Om te beginnen diende 
zich een nieuw verschijnsel aan: dat van de ontmenging. 
Het was niet meer nodig om wonen en werken te com-
bineren of in elkaars nabijheid te situeren. Een korte reis 
per bromfiets, per auto of in het uiterste geval per trein 
was genoeg om het werk te bereiken. Zo ontstond het 
forensisme. Dat had gevolgen. Er werden gespecialiseer-
de bedrijventerreinen ontwikkeld. Het bedrijventerrein 
Kromme Gouwe was daarvan de eerste in ons land. Ook 

Beeld van Jo Uiterwaal in de geven van het station (foto Nico Boerboom) 
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het oude stationsgebouw, waarvan er een deel is her-
plaatst op het nieuwe gebouw. Voor de echte liefhebber: 
het andere deel van het oeuvre van Jo Uiterwaal is opge-
steld op het voorterrein van de vroegere Remonstrantse 
Kerk op de aansluiting van de Keizerstraat op de Hoge 
Gouwe.

Ook is in Gouda de omgevingskunstenaar Berend Hen-
driks bekend. Hij vervaardigde het baksteenmozaïek op 
de gevel van het voormalige gymnasium aan de Joubert-
straat. En hij was ook de maker van de mozaïeken op 
de vier kopgevels van de appartementengebouwen in 
Oosterwei. 

Zo vormden, ondanks de weinig beschikbare midde-
len, de nieuwe uitbreidingswijken van Gouda de aankon-
diging van een periode van welvaart. Men kan vaststel-
len dat alle zuinigheid tot een nieuwe expressie leidde. 
De wederopbouwstijl verdient daarom grote waardering. 
De wijken Ouwe Gouwe, Vreewijk, Oosterwei en Ach-
terwillens, die in de eerste decennia na de oorlog ont-
stonden, hebben Gouda een nieuw gezicht gegeven. Het 
zijn wijken met een verhaal en met een eigen gezicht dat 
schoonheid en eigenwaarde uitstraalde.

De wederopbouwperiode is een deel van de geschie-
denis die nog maar nét geschiedenis is geworden. Wel-
licht daarom is de tijd van de wederopbouw nog niet 
genoeg gewaardeerd en wordt de wederopbouwstijl nog 
niet voldoende erkend. Dat maakt onze nieuwe tijd ook 
een tikkeltje gevaarlijk. De verleiding is groot om dit re-
cente verleden, dat zich niet zo gemakkelijk laat aanpas-
sen aan de nieuwste wensen en verlangens, maar een-
voudig af te breken en door nieuwbouw te vervangen. 
En dat gebeurt dan ook. Grote delen van Oosterwei val-
len inmiddels onder de slopershamer. En dat is, hoe dan 
ook, een verlies.

Veel van de leden van onze vereniging zijn in deze kort-
naoorlogse wijken geboren en opgegroeid. Ze zullen 
daarom veel herkennen van wat in het derde deel van 
‘Stad van de Gouwenaars’ daarover wordt verteld. Mis-
schien maken ze wel, al lezend en foto’s bekijkend, een 
wandeling, straat na straat, foto na foto, door hun wijk 

de nieuwe woningen waren van alle gemakken voorzien. 
Er was een woonkamer met een zit- en een eethoek. Er 
was een keuken met een aanrecht, een geiser en plaats 
voor een fornuis. En  met een beetje geluk was er ook 
nog plaats voor zo’n echte moderne koelkast die de 
klanten van Albert Heyn konden opsparen met bonnetjes 
van de PMC, de Premie-van-de-maand-club. Ook waren 
er meerdere slaapkamers, zodat ouders en kinderen vol-
doende privacy hadden. Er was een berging voor de fiets 
en de wasmachine. En, wat een geweldige luxe was, er 
was een cel met een wastafel en een douche, zodat men 
niet meer in het schuurtje z’n rug hoefde te wassen.

Zo, met al deze nuttige aanvullingen op de vroegere 
woonsituatie, ontwikkelde zich een nieuwe bouwstijl, 
die de wederopbouwstijl wordt genoemd. Het was een 
zuinige stijl, zonder toeters en bellen. Alleen rond de 
voordeur werd een raamwerk van gepolijst kunststeen 
aangebracht. En boven het voorgevelraam werd een 
sierstrook gemetseld. Maar voor de rest was alles even 
zuinig, omdat er nog steeds maar weinig geld beschik-
baar was. Wel had ieder huis een eigen schoorsteen. Dat 
was niet uit luxe-overwegingen, maar omdat centrale 
verwarming in die tijd nog niet aan de orde was. Er wer-
den cokes en antraciet gestookt, waarvoor volgens voor-
schrift in iedere berging een hok met een inhoud van tien 
mud moest zijn getimmerd. Al het bouwen werd netjes in 
voorschriften geregeld.

Kunstig bouwen

De wederopbouw bracht ook nieuwe kunstenaars voort. 
In deze tijd maakten Appel en Corneille faam als verte-
genwoordigers van de CoBra-beweging. Ook werd hier 
de kiem gelegd voor de moderne literatuur met groot-
heden als Vestdijk, Hermans en Mulisch. Misschien had 
u wel ‘De Diamant’ op uw boekenlijstje staan, het eerste 
boek van de toen achttienjarige Harry Mulisch, met de 
voor die tijd ongehoord provocerende subtitel “Dit is 
een meesterwerk; u bent gek als u het niet leest”. 

In Gouda is de beeldhouwer Jo Uiterwaal bij iedere fo-
rens bekend. Hij vervaardigde de beeldengroepen voor 
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en herbeleven ze een stukje van hun jeugd. Ze vernemen 
dan ook hoe het allemaal ontstaan is en hoe de situatie is 
geweest voordat ze hier geboren werden. Dat alles wordt 
in dit derde deel beschreven en geïllustreerd.

‘Stad van de Gouwenaars’, het is een prachtig boek. 
Vooral het derde deel zal u aanspreken. In de woorden 
van Harry Mulisch: ‘U bent gek als u het niet koopt’.

Siermetselwerk van Berend Hendriks op de gevel van de huidige Park-
school voor zmok (foto Nico Boerboom)

Willem Barentszhof • Tweede Woudesteinhof • Twijnstraat • Uiterwaardseweg • Uiverplein • Van Baerlestraat • Van Bergen IJzendoornpark • Van Beverninghlaan • Van de Puttestraat 
• Van den Boschstraat • Van der Duyn van Maasdamstraat • Van der Palmstraat • Van Dethpad • Van Dethstraat • Van Hallstraat • Van Henegouwenstraat • Van Henegouwentunnel 
• Van Heuven Goedhartsingel • Van Hogendorpplein • Van Itersonlaan • Van Limburg Stirumplaats • Van Limburg Stirumstraat • Van Middelantstraat • Van Oldenbarneveltstraat • 
Van Persijnstraat • Van Roijenstraat • Van Strijenstraat • Van Swietenstraat • Van Vreumingenstraat • Vasco da Gamalaan • Veenenburg • Veenzoom • Veerstal • Veerstraat • 
Venkelgaarde • Venkelpad • Venroystraat • Verdistraat • Verkeersplein Stolwijkersluis • Verkennerspad • Verlorenkost • Verspuystraat • Verzetslaan • Vest • Vestingweg • Vierde 
Abel Tasmanhof • Vierde Heesterhof • Vierde kade • Vierde Sporkenhouthof • Vijfde Heesterhof • Vijverstraat • Vijzelmolenerf • Vincent Hamanstraat • Vinkeveldpoldersingel • 
Violagaarde • Vissteeg • Vivaldistraat • Vlamingstraat • Vlaserf • Vliegenstraat • Vlierpad • Vlietenburg • Vlietpolderstraat • Vlinderpad • Vlinderplein • Vogelenzang • Vogelkersgaarde 
• Vogelplein • Volmolenhof • Voltaweg • Von Suttnerstraat • Vondelstraat • Voorwillenseweg • Vorstmanstraat • Vossenburchkade • Vossiusstraat • Vredebest • Vreelust • 
Vrijenhoefpolderweg • Vrijheidslaan • Vroonlandpolderstraat • Vrouwepoort • Vrouwesteeg • Vrouwevestesteeg • Vuurdoornlaan • Vuurvlinderstraat • Waarsmanslag • Wachtelstraat 
• Waddinxveensepad • Wagenaarstraat • Walestraat • Walmolenerf • Walraven van Halllaan • Walvisstraat • Warmoezierskade • Watergangpolderplein • Watergras • Watergraspad • 
Waterkers • Waterklaver • Waterlelie • Waterlustlaan • Watermolenhoek • Waterpeper • Waterruit • Wederikplantsoen • Weegbreegaarde • Weegbreepad • Weerestein • Weidelust 
• Weigelialaan • West Traverse • Westerkade • Westerom • Westhaven • Westhoef • Westmolenpad • Wethouder Venteweg • Wiardi Beckmanstraat • Wibautstraat • Wielewaalstraat 
• Wijde Poort • Wijdstraat • Wijnruitgaarde • Wijsmullerstraat • Wilde bertrampad • Wilde wingerdlaan • Wilgepad • Wilhelmina van Pruisenlaan • Wilhelminastraat • Willem 
Barentszlaan • Willem Bontekoesingel • Willem de Zwijgersingel • Willem en Marialaan • Willem Idenburgpad • Willem Tombergstraat • Willem Vroesenpad • Willem Vroesenplein • 
Willem Vroesentuin • Willenskade • Willensplein • Wilsonplein • Wiltenburg • Windhoek • Windmolenerf • Winterdijk • Wipmolenerf • Woudestein • Woudstraat • Wouter Jacobszerf 
• Zaagmolenkade • Zaagmolenpad • Zanddijk • Zandpolderpad • Zebraweg • Zegelvlinderstraat • Zesde Heesterhof • Zeugstraat • Zevende Heesterhof • Zijdepolderpad • Zomerdijk 
• Zomerlust • Zoutmanplein • Zoutmanstraat • Zuidelijk Halfrond • Zuidelijke Burgvlietkade • Zuidelijke Steijnkade • Zuidelijke Zwarteweg • Zuider IJsseldijk • Zuiderwerf • Zuidhoef 
• Zuidpool • Zuidwal • Zwaansgat • Zwarteweg • Zwartewegtunnel • Zwenkgras • Zwolleweg • A.A.W. Versluispad • Aakwerf • Aalberseplein • Aaltje Bakstraat • Aardewerkpad • Aart 
Luteijnstraat • Abel Tasmanlaan • Acaciaplein • Achter de Boomgaard • Achter de Kerk • Achter de Schouwburg • Achter de Vismarkt • Achter de Waag • Achterwillensebocht • 
Achterwillenseweg • Achthovenpolderpad • Achtste Heesterhof • Aderpolderweg • Adriaan Vlackstraat • Adriaen Gerridsz de Vrijestraat • Aernout Drostkade • Agatha Dekenstraat 
• Agnietenstraat • Akeleistraat • Akkerlust • Albert Plesmanplein • Albrechtsveld • Allendestraat • Ambachtspolderpad • Ambachtsstraat • Amundsenlaan • Anemoonpad • 
Anijsgaarde • Ankerpad • Anna Hoeve • Anna van Burenstraat • Anna van Hensbeeksingel • Anna van Meertenstraat • Antwerpseweg • Arie Kerssensteegje • Arnhemweg • Arthurpad 
• Aschpotpad • Aureliastraat • Azaleasingel • Bachstraat • Baden Powellplantsoen • Baliemolenerf • Baljuwslag • Balsemienstraat • Balthazar de Moucheronlaan • Bastion • Beatrix 
Hoeve • Beekpolderpad • Beekpoldersingel • Beemdgras • Beethovenhof • Begoniapad • Beinsdorppolderweg • Bellamystraat • Belle van Zuylenpad • Bentpoldererf • Bentpolderpad 
• Bereklauwpad • Beringlaan • Bernardottelaan • Bernhardhof • Bertelmanstraat • Beukehof • Beukelaan • Beukmolenplantsoen • Bieslookgaarde • Bieslookpad • Bilderdijkstraat • 
Binnenkade • Binnenpolderweg • Blauwstraat • Blekerspoort • Blekerssingel • Bleulandpad • Bleulandweg • Bleysstraat • Blikslagershof • Bloemendaalpassage • Bloemendaalseweg 
• Bloklandpolderstraat • Blommesteinsingel • Bockenbergstraat • Bodegraafsestraatweg • Boegpad • Boelekade • Boelhouwerstraat • Boerensloot • Bogen • Bolwerk • 
Boomgaardstraat • Borsteeghstraat • Bosboom Toussaintkade • Boschlust • Boschpolderstraat • Bosrankhof • Bosranklaan • Bosweg • Boterbloemstraat • Bothastraat • Botterwerf 
• Bouwlust • Bouwmeesterplein • Brahmsstraat • Brandsmastraat • Breevaarthoek • Bremlaan • Briandstraat • Brittenburg • Broekweg • Bruggenpad • Brugmanshof • Büchnerweg • 
Buitenlust • Bunchestraat • Burgemeester Gaarlandtsingel • Burgemeester Jamesplein • Burgemeester Jamessingel • Burgemeester Martenssingel • Burgemeester Martensstraat • 
Burgemeester Mijssingel • Burgemeester van Dijkesingel • Burgemeester van Hofwegensingel • Burgemeester van Reenenpad • Burgemeester van Reenensingel • Burglust • 
Burgvlietkade • Burgvliettunnel • Buurtje • C. Busken Huetstraat • Callunalaan • Calslaan • Cappenerhof • Cappenersteeg • Catharina Hoeve • Catsveld • Cederweg • Chopinstraat • 
Christiaan de Wetstraat • Cipresweg • Citroenvlinderstraat • Claespolderstraat • Clarissenhof • Clematislaan • Clementpolderstraat • Coenecoopbocht • Coenecooprotonde • 
Colijnstraat • Columbushof • Columbuslaan • Componistenlaan • Coniferensingel • Constantijn Huygensstraat • Conventstraat • Coornhertstraat • Cornelis Ketelstraat • 
Corssenpolderstraat • Cort van der Lindenstraat • Crabethpark • Crabethstraat • Crocuspad • Cronestein • Cronjéstraat • D.O.N.K.-straat • Da Costakade • Dagpauwoogstraat • 
Dammaspolderpad • De Andel • De Baan • De Clerstraat • De Genestetstraat • De Groene Vork • De Groene Wal • De Groene Zoom • De Kempenaerstraat • De Kortestraat • De 
Korverplantsoen • De Kwekerij • De la Reylaan • De Lange van Wijngaarden- • straat • De Rijkestraat • De Savornin Lohmansingel • De Schopschijf • De Tuinderij • De Visserstraat • 
De Wissel • Deborah Hoeve • Denneweg • Dercksenstraat • Derde Abel Tasmanhof • Derde Blommesteinhof • Derde Coniferenhof • Derde Cronesteinhof • Derde Gravesteinhof • 
Derde Heesterhof • Derde Hugo de Vrieshof • Derde Hulkesteinhof • Derde kade • Derde Sporkenhouthof • Deventerweg • Diepenbrockhof • Dijkgraafslag • Dijkstraat • Dillegaarde 
• Dillenburgsingel • Distelvlinderstraat • Dobbestraat • Doelenstraat • Doesburgweg • Domela Nieuwenhuisstraat • Doorslag • Dotterplantsoen • Dr. Leydsstraat • Drapiergang • 
Drapiersteeg • Dreef • Driehoeven • Drieweghof • Driewegpad • Driewegplein • Drossaardpad • Drossaardslag • Dubbele Buurt • Dunantsingel • Dutoitstraat • Dwarsslag • Edisonstraat 
• Eendrachtsweg • Eerste Abel Tasmanhof • Eerste Blommesteinhof • Eerste Coniferenhof • Eerste Cronesteinhof • Eerste E.J. Potgieterstraat • Eerste Gravesteinhof • Eerste 
Heesterhof • Eerste Hieronymus van Alphenstraat • Eerste Hugo de Vrieshof • Eerste Hulkesteinhof • Eerste kade • Eerste Loevesteinhof • Eerste Magalhaeshof • Eerste Moordrechtse 
Tiendweg • Eerste Palensteinhof • Eerste Papaverhof • Eerste Poldermeesterhof • Eerste Schoolstraat • Eerste Sporkenhouthof • Eerste Vuurdoornhof • Eerste Weeresteinhof • 
Eerste Willem Barentszhof • Eerste Woudesteinhof • Egelantierlaan • Eikelaan • Elburgplein • Elburgweg • Elckerlycstraat • Elfde Heesterhof • Eline Verestraat • Elisabeth Hoeve • 
Elizabeth Wolffstraat • Elsgeestpolderpad • Elzenburg • Elzepad • Emmastraat • Erasmusstraat • Ereprijsstraat • Ericalaan • Esdoornstraat • Esmoreitstraat • Estafetteweg • 
Eurotonde • Evenaar • F.W. Reitzstraat • Ferdinand Huyckstraat • Fluwelensingel • Forsythialaan • Fourieweg • Francisca Hoeve • Frederik Hendriklaan • Frederikspolderstraat • 
Freesiapad • Fugalaan • Gaardepad • Gaarderslag • Gaffelaarwerf • Gandhiweg • Gansstraat • Ganzenburg • Garenerf • Gaspeldoornlaan • Gasthuispolderweg • Gedenklaan • 
Geerpolderweg • Geertje den Bultsteeg • Geertruida Hoeve • Gentiaanstraat • Gentseweg • Geraniumhof • Geraniumstraat • Gerard Leeustraat • Gerbrandyweg • Gerrit Raesenerf 
• Gershwinstraat • Getijmolenerf • Geuzenstraat • Gildenburg • Gladiolenpad • Globepad • Gloriantplantsoen • Gloucesterstraat • Gnephoekpolderstraat • Goejanverwelledijk • 
Goeman Borgesiusstraat • Googerpolderstraat • Gorbatjovstraat • Gortmolenerf • Gouderakse Tiendweg • Gouderaksedijk • Goudkade • Goudse Houtsingel • Goudse Poort • 
Goudseweg • Goudvlinderstraat • Goverwellepad • Goverwellepassage • Goverwellesingel • Goverwelletunnel • Graaf Adolfstraat • Graaf Florisrotonde • Graaf Florisweg • Graaf 
Hendrikstraat • Graaf Lodewijkstraat • Graaf van Bloisstraat • Gravestein • Gravin Beatrixstraat • Gravin Jacobastraat • Gregorius Coolstraat • Grietpoldersingel • Groen van 
Prinsterersingel • Groeneweg • Groenheuvel • Groenhovenpark • Groenhovenweg • Groenlust • Groningenweg • Grote Lot • H.J.A.M. Schaepmanstraat • H.J. Nederhorststraat • 
Haastenburg • Hagewindestraat • Halewijnplein • Hammarskjöldhof • Hamstergat • Han Hollanderweg • Hanzeweg • Harderwijkweg • Harlekijnpad • Hartenerf • Hazelaarlaan • 
Hazepad • Heempad • Heemraadslag • Heemskerkstraat • Heenpolderplantsoen • Heesterlaan • Helena Hoeve • Helena Rietbergstraat • Hélène Servaesstraat • Helmersstraat • 
Hendrick Barystraat • Herenstraat • Herpstraat • Hertzogstraat • Het Klooster • Heuvellaan • Hillesumstraat • Hoefbladstraat • Hoefslagpad • Hoefsteeg • Hoevenlust • Hof van 
Adriaan • Hof van Jansenius • Hof van Tams • Hofpoldersingel • Hofstedenpad • Hoge Gouwe • Hollandse Tuin • Honkbalpad • Hoogaarswerf • Hoogenburg • Hoogstraat • 
Hoornbloemstraat • Hopgaarde • Hortensiasingel • Houtenstraat • Houtmansgracht • Houtmanspad • Houtmansplantsoen • Houtsingelrotonde • Hovenierskade • Hovenierstunnel 
• Hudsonlaan • Hugo de Vrieslaan • Hulkestein • Ida Hoeve • Idenburgstraat • Iepelaan • IJkerwerf • IJsselkade • IJssellaan • Industriestraat • Ingelandslag • Isoldestraat • J.H. van 
Linschotenlaan • J.P. Heyestraat • Jaagpad • Jaap Edenlaan • Jac.P. Thijsselaan • Jacob Catsstraat • Jacob Lemairelaan • Jacob Roggeveenhof • Jacob Roggeveenlaan • Jacob van 
Lennepkade • Jakob van Necklaan • James Wattstraat • Jan Compagniestraat • Jan den Boerplein • Jan Dommeringlaan • Jan Kottenerf • Jan Kottensteeg • Jan Luykenstraat • Jan 
Mayenlaan • Jan Philipsweg • Jan van Beaumontstraat • Jan van der Heijdenstraat • Jan van Renesseplein • Jan van Riebeecklaan • Jan Verzwollestraat • Jantjeserf • Japieserf • 
Jasmijnlaan • Jeruzalemstraat • Jeu de Boulespad • Johan de Wittlaan • Johan den Haenstraat • Johanna Hoeve • Johannes Poststraat • John Mottstraat • John Rosslaan • Jolwerf • 
Joost de Hondtlaan • Joris van Spilbergenlaan • Joubertstraat • Juliana van Stolbergstraat • Julianahof • Julianasluispad • Julianasluisterrein • Justus van Effenpad • Kaagpoldererf • 
Kaagwerf • Kadeplantsoen • Kale jonkerpad • Kalmoesgaarde • Kalmoespad • Kameraarslag • Kamgras • Kamillegaarde • Kamillepad • Kampenringweg • Kamperfoelielaan • Kanaaldijk 
• Kanaalstraat • Kandeelstraat • Kaneelpoort • Kannenburg • Karekietstraat • Karel Lotsystraat • Karnemelksloot • Kastanjestraat • Kattenburcht • Kattensingel • Kazernestraat • 
Keenwerf • Keerkring • Kees Faessens Rolwagensteeg • Keizerstraat • Kerkhoflaan • Kerkpolderpad • Kerksteeg • Kerstroosgaarde • Kervelgaarde • Kesperstraat • Kievitstraat • 
Kikkerpad • Kingstraat • Klazina Hoeve • Klein Amerika • Kleine Johannesstraat • Kleiweg • Kleiwegplein • Kleiwegstraat • Klimopstraat • Klipperwerf • Kluitmanstraat • Knipmolenweg 
• Koekoekplein • Koekoekstraat • Koepoort • Koerierspad • Kolfwetering • Kolkmanstraat • Komijnsteeg • Kongsbergstraat • Koningin Wilhelminaweg • Koningsmantelstraat • 
Koolwitjestraat • Kornoeljelaan • Korte Dwarsstraat • Korte Groenendaal • Korte Kampenpad • Korte Noodgodsstraat • Korte Raam • Korte Tiendeweg • Korte Vest • Koster 
Gijzensteeg • Kraaiheidelaan • Kramersweg • Krugerlaan • Kruidenburg • Kuiperstraat • Kwartslag • Lafeberhof • Lage Gouwe • Lakerpolderplein • Landluststraat • Landmeterslag • 
Lange Dwarsstraat • Lange Groenendaal • Lange Noodgodsstraat • Lange Tiendeweg • Lange Willemsteeg • Lanseloetstraat • Larixweg • Laura Hoeve • Lavendelgaarde • Lazaruskade 
• Lazarussteeg • Leenmanslag • Leeuwenburg • Leeuwerikstraat • Lekkenburg • Leliepad • Lem Dulstraat • Lepelaerstraat • Lethmaetstraat • Ligusterlaan • Lijsterbesstraat • 
Lindelaan • Lisplantsoen • Livingstonehof • Livingstonelaan • Loevestein • Lombardsteeg • Looierspoort • Louise de Colignystraat • Lunette • Lutulistraat • Madeliefstraat • 
Madrigaalhof • Magalhaeslaan • Magdalenapoort • Majoor Fransstraat • Manege • Marathonlaan • Marco Pololaan • Marconistraat • Marendijkpoldersingel • Marga Klompépassage 
• Marga Klompéstraat • Margrietplein • Markt • Marshallpad • Mastpad • Max Havelaarstraat • Meerburgstraat • Meidoornstraat • Meivlinderstraat • Melkerssteegje • Mercatorhof 
• Mercatorpad • Mercatorsingel • Meridiaan • Merijntje Gijzenstraat • Merlijnstraat • Messenmakerssteegje • Middenmolenlaan • Middenmolenplein • Middenwillenseweg • 
Minderbroederssteeg • Moerbeistraat • Molendoorgang • Moleneind • Molenmeesterslag • Molenomloop • Molenpad • Molenwerf • Mondlanestraat • Moordrechtse Verlaat • 
Moreauhof • Mosstraat • Motetplein • Mozartstraat • Mr. D.J. van Heusdestraat • Muidenweg • Muilenpoort • Muizengat • Muntgaarde • Muziekpad • Naaierstraat • Nachtegaalstraat 
• Nansenstraat • Negende Heesterhof • Negenhoeven • Nessepolderstraat • Nicolaas Beetsstraat • Nieburg • Nieuwe Broekweg • Nieuwe Donkstraat • Nieuwe Gouwe Oostzijde • 
Nieuwe Gouwe Westzijde • Nieuwe Markt • Nieuwe Parkerf • Nieuwe Veerstal • Nieuwehaven • Nieuwe-Marktpassage • Nieuwenhuisenpad • Nieuwstraat • Nijverheidsstraat • 
Nobelstraat • Nonnenwater • Noord Ringdijk • Noordelijk Halfrond • Noorderhout • Noorderstraat • Noorderwerf • Noordhoef • Noordpool • Noordveenpolderstraat • Noordwal • 
Noothoven van Goorstraat • Oleanderlaan • Olieslagerssteegje • Olivier van Noorthof • Olivier van Noortlaan • Olympiadeplein • Omloopkade • Omlooppad • Ommeslag • Onder 
de Boompjes • Onder de Zebra • Oost Ringdijk • Oost Traverse • Oostboezemkade • Oosterwerf • Oosthaven • Oosthoef • Oostlangekade • Oostmolenpad • Operalaan • Oranje-
Nassaulaan • Oranjehofje • Oranjeplein • Oranjepoldererf • Orteliuslaan • Oudebrugweg • Ouverturelaan • Overburg • P.C. Bothstraat • P .C. Hooftstraat • Paardenburg • 
Paganinistraat • Palenstein • Papaverstraat • Paradijs • Parelmoervlinderstraat • Park Atlantis • Parkstraat • Patersteeg • Pelmolenerf • Pepermolenerf • Peperstraat • Petuniahof • 
Petuniastraat • Philips Willemsingel • Piersonweg • Piet Moeskopsstraat • Piet Retiefstraat • Pieter Langendijkpad • Pieter Pourbusstraat • Pijnboomweg • Pijpenpad • Pim Mulierlaan 
• Pinksterbloemstraat • Planciuslaan • Plaswijckweg • Plataanstraat • Plateelstraat • Platteweg • Plazuidplein • Pluutwerf • Poldermeesterslag • Poldermolendreef • Poldermolenplein 
• Poonwerf • Populierepad • Pottenbakkerssteegje • Pottersplein • Praamwerf • Pretoriaplein • Prins Hendrikstraat • Prins Mauritsstraat • Prinses Julianastraat • Provincialeweg • 
Prunuslaan • Puccinistraat • Punt • Punterwerf • R.C. Bakhuizen van den Brinkstraat • R.F. Burtonlaan • Raaigras • Raam • Raaphorstpolderweg • Raesbergenstraat • Ranonkelplantsoen 
• Raoul Wallenbergplantsoen • Ravelijn • Ravelplein • Ravelstraat • Reeuwijkpolderplantsoen • Reeuwijkse Verlaat • Regentesseplantsoen • Regoutstraat • Regulierenhof • 
Reigerstraat • Reinaertplein • Rentmeesterslag • Rhijnvis Feithstraat • Rhododendronsingel • Ribeslaan • Ridder Dirkstraat • Ridder van Catsweg • Ridderpad • Rietvinkpolderstraat 

A.A.W. Versluispad • Aakwerf • Aalberseplein • Aaltje Bakstraat • Aardewerkpad • Aart Luteijnstraat • Abel Tasmanlaan • Acaciaplein • Achter de Boomgaard • Achter de Kerk • 
Achter de Schouwburg • Achter de Vismarkt • Achter de Waag • Achterwillensebocht • Achterwillenseweg • Achthovenpolderpad • Achtste Heesterhof • Aderpolderweg • Adriaan 
Vlackstraat • Adriaen Gerridsz de Vrijestraat • Aernout Drostkade • Agatha Dekenstraat • Agnietenstraat • Akeleistraat • Akkerlust • Albert Plesmanplein • Albrechtsveld • 
Allendestraat • Ambachtspolderpad • Ambachtsstraat • Amundsenlaan • Anemoonpad • Anijsgaarde • Ankerpad • Anna Hoeve • Anna van Burenstraat • Anna van Hensbeeksingel • 
Anna van Meertenstraat • Antwerpseweg • Arie Kerssensteegje • Arnhemweg • Arthurpad • Aschpotpad • Aureliastraat • Azaleasingel • Bachstraat • Baden Powellplantsoen • 
Baliemolenerf • Baljuwslag • Balsemienstraat • Balthazar de Moucheronlaan • Bastion • Beatrix Hoeve • Beekpolderpad • Beekpoldersingel • Beemdgras • Beethovenhof • Begoniapad 
• Beinsdorppolderweg • Bellamystraat • Belle van Zuylenpad • Bentpoldererf • Bentpolderpad • Bereklauwpad • Beringlaan • Bernardottelaan • Bernhardhof • Bertelmanstraat • 
Beukehof • Beukelaan • Beukmolenplantsoen • Bieslookgaarde • Bieslookpad • Bilderdijkstraat • Binnenkade • Binnenpolderweg • Blauwstraat • Blekerspoort • Blekerssingel • 
Bleulandpad • Bleulandweg • Bleysstraat • Blikslagershof • Bloemendaalpassage • Bloemendaalseweg • Bloklandpolderstraat • Blommesteinsingel • Bockenbergstraat • 
Bodegraafsestraatweg • Boegpad • Boelekade • Boelhouwerstraat • Boerensloot • Bogen • Bolwerk • Boomgaardstraat • Borsteeghstraat • Bosboom Toussaintkade • Boschlust • 
Boschpolderstraat • Bosrankhof • Bosranklaan • Bosweg • Boterbloemstraat • Bothastraat • Botterwerf • Bouwlust • Bouwmeesterplein • Brahmsstraat • Brandsmastraat • 
Breevaarthoek • Bremlaan • Briandstraat • Brittenburg • Broekweg • Bruggenpad • Brugmanshof • Büchnerweg • Buitenlust • Bunchestraat • Burgemeester Gaarlandtsingel • 
Burgemeester Jamesplein • Burgemeester Jamessingel • Burgemeester Martenssingel • Burgemeester Martensstraat • Burgemeester Mijssingel • Burgemeester van Dijkesingel • 
Burgemeester van Hofwegensingel • Burgemeester van Reenenpad • Burgemeester van Reenensingel • Burglust • Burgvlietkade • Burgvliettunnel • Buurtje • C. Busken Huetstraat 
• Callunalaan • Calslaan • Cappenerhof • Cappenersteeg • Catharina Hoeve • Catsveld • Cederweg • Chopinstraat • Christiaan de Wetstraat • Cipresweg • Citroenvlinderstraat • 
Claespolderstraat • Clarissenhof • Clematislaan • Clementpolderstraat • Coenecoopbocht • Coenecooprotonde • Colijnstraat • Columbushof • Columbuslaan • Componistenlaan • 
Coniferensingel • Constantijn Huygensstraat • Conventstraat • Coornhertstraat • Cornelis Ketelstraat • Corssenpolderstraat • Cort van der Lindenstraat • Crabethpark • Crabethstraat 
• Crocuspad • Cronestein • Cronjéstraat • D.O.N.K.-straat • Da Costakade • Dagpauwoogstraat • Dammaspolderpad • De Andel • De Baan • De Clerstraat • De Genestetstraat • De 
Groene Vork • De Groene Wal • De Groene Zoom • De Kempenaerstraat • De Kortestraat • De Korverplantsoen • De Kwekerij • De la Reylaan • De Lange van Wijngaarden- • straat • 
De Rijkestraat • De Savornin Lohmansingel • De Schopschijf • De Tuinderij • De Visserstraat • De Wissel • Deborah Hoeve • Denneweg • Dercksenstraat • Derde Abel Tasmanhof • 
Derde Blommesteinhof • Derde Coniferenhof • Derde Cronesteinhof • Derde Gravesteinhof • Derde Heesterhof • Derde Hugo de Vrieshof • Derde Hulkesteinhof • Derde kade • 
Derde Sporkenhouthof • Deventerweg • Diepenbrockhof • Dijkgraafslag • Dijkstraat • Dillegaarde • Dillenburgsingel • Distelvlinderstraat • Dobbestraat • Doelenstraat • Doesburgweg 
• Domela Nieuwenhuisstraat • Doorslag • Dotterplantsoen • Dr. Leydsstraat • Drapiergang • Drapiersteeg • Dreef • Driehoeven • Drieweghof • Driewegpad • Driewegplein • 
Drossaardpad • Drossaardslag • Dubbele Buurt • Dunantsingel • Dutoitstraat • Dwarsslag • Edisonstraat • Eendrachtsweg • Eerste Abel Tasmanhof • Eerste Blommesteinhof • Eerste 
Coniferenhof • Eerste Cronesteinhof • Eerste E.J. Potgieterstraat • Eerste Gravesteinhof • Eerste Heesterhof • Eerste Hieronymus van Alphenstraat • Eerste Hugo de Vrieshof • 
Eerste Hulkesteinhof • Eerste kade • Eerste Loevesteinhof • Eerste Magalhaeshof • Eerste Moordrechtse Tiendweg • Eerste Palensteinhof • Eerste Papaverhof • Eerste 
Poldermeesterhof • Eerste Schoolstraat • Eerste Sporkenhouthof • Eerste Vuurdoornhof • Eerste Weeresteinhof • Eerste Willem Barentszhof • Eerste Woudesteinhof • Egelantierlaan 
• Eikelaan • Elburgplein • Elburgweg • Elckerlycstraat • Elfde Heesterhof • Eline Verestraat • Elisabeth Hoeve • Elizabeth Wolffstraat • Elsgeestpolderpad • Elzenburg • Elzepad • 
Emmastraat • Erasmusstraat • Ereprijsstraat • Ericalaan • Esdoornstraat • Esmoreitstraat • Estafetteweg • Eurotonde • Evenaar • F.W. Reitzstraat • Ferdinand Huyckstraat • 
Fluwelensingel • Forsythialaan • Fourieweg • Francisca Hoeve • Frederik Hendriklaan • Frederikspolderstraat • Freesiapad • Fugalaan • Gaardepad • Gaarderslag • Gaffelaarwerf • 
Gandhiweg • Gansstraat • Ganzenburg • Garenerf • Gaspeldoornlaan • Gasthuispolderweg • Gedenklaan • Geerpolderweg • Geertje den Bultsteeg • Geertruida Hoeve • Gentiaanstraat 
• Gentseweg • Geraniumhof • Geraniumstraat • Gerard Leeustraat • Gerbrandyweg • Gerrit Raesenerf • Gershwinstraat • Getijmolenerf • Geuzenstraat • Gildenburg • Gladiolenpad 
• Globepad • Gloriantplantsoen • Gloucesterstraat • Gnephoekpolderstraat • Goejanverwelledijk • Goeman Borgesiusstraat • Googerpolderstraat • Gorbatjovstraat • Gortmolenerf 
• Gouderakse Tiendweg • Gouderaksedijk • Goudkade • Goudse Houtsingel • Goudse Poort • Goudseweg • Goudvlinderstraat • Goverwellepad • Goverwellepassage • Goverwellesingel 
• Goverwelletunnel • Graaf Adolfstraat • Graaf Florisrotonde • Graaf Florisweg • Graaf Hendrikstraat • Graaf Lodewijkstraat • Graaf van Bloisstraat • Gravestein • Gravin Beatrixstraat 
• Gravin Jacobastraat • Gregorius Coolstraat • Grietpoldersingel • Groen van Prinsterersingel • Groeneweg • Groenheuvel • Groenhovenpark • Groenhovenweg • Groenlust • 
Groningenweg • Grote Lot • H.J.A.M. Schaepmanstraat • H.J. Nederhorststraat • Haastenburg • Hagewindestraat • Halewijnplein • Hammarskjöldhof • Hamstergat • Han 
Hollanderweg • Hanzeweg • Harderwijkweg • Harlekijnpad • Hartenerf • Hazelaarlaan • Hazepad • Heempad • Heemraadslag • Heemskerkstraat • Heenpolderplantsoen • Heesterlaan 
• Helena Hoeve • Helena Rietbergstraat • Hélène Servaesstraat • Helmersstraat • Hendrick Barystraat • Herenstraat • Herpstraat • Hertzogstraat • Het Klooster • Heuvellaan • 
Hillesumstraat • Hoefbladstraat • Hoefslagpad • Hoefsteeg • Hoevenlust • Hof van Adriaan • Hof van Jansenius • Hof van Tams • Hofpoldersingel • Hofstedenpad • Hoge Gouwe • 
Hollandse Tuin • Honkbalpad • Hoogaarswerf • Hoogenburg • Hoogstraat • Hoornbloemstraat • Hopgaarde • Hortensiasingel • Houtenstraat • Houtmansgracht • Houtmanspad • 
Houtmansplantsoen • Houtsingelrotonde • Hovenierskade • Hovenierstunnel • Hudsonlaan • Hugo de Vrieslaan • Hulkestein • Ida Hoeve • Idenburgstraat • Iepelaan • IJkerwerf • 
IJsselkade • IJssellaan • Industriestraat • Ingelandslag • Isoldestraat • J.H. van Linschotenlaan • J.P. Heyestraat • Jaagpad • Jaap Edenlaan • Jac.P. Thijsselaan • Jacob Catsstraat • 
Jacob Lemairelaan • Jacob Roggeveenhof • Jacob Roggeveenlaan • Jacob van Lennepkade • Jakob van Necklaan • James Wattstraat • Jan Compagniestraat • Jan den Boerplein • Jan 
Dommeringlaan • Jan Kottenerf • Jan Kottensteeg • Jan Luykenstraat • Jan Mayenlaan • Jan Philipsweg • Jan van Beaumontstraat • Jan van der Heijdenstraat • Jan van Renesseplein 
• Jan van Riebeecklaan • Jan Verzwollestraat • Jantjeserf • Japieserf • Jasmijnlaan • Jeruzalemstraat • Jeu de Boulespad • Johan de Wittlaan • Johan den Haenstraat • Johanna Hoeve 
• Johannes Poststraat • John Mottstraat • John Rosslaan • Jolwerf • Joost de Hondtlaan • Joris van Spilbergenlaan • Joubertstraat • Juliana van Stolbergstraat • Julianahof • 
Julianasluispad • Julianasluisterrein • Justus van Effenpad • Kaagpoldererf • Kaagwerf • Kadeplantsoen • Kale jonkerpad • Kalmoesgaarde • Kalmoespad • Kameraarslag • Kamgras • 
Kamillegaarde • Kamillepad • Kampenringweg • Kamperfoelielaan • Kanaaldijk • Kanaalstraat • Kandeelstraat • Kaneelpoort • Kannenburg • Karekietstraat • Karel Lotsystraat • 
Karnemelksloot • Kastanjestraat • Kattenburcht • Kattensingel • Kazernestraat • Keenwerf • Keerkring • Kees Faessens Rolwagensteeg • Keizerstraat • Kerkhoflaan • Kerkpolderpad 
• Kerksteeg • Kerstroosgaarde • Kervelgaarde • Kesperstraat • Kievitstraat • Kikkerpad • Kingstraat • Klazina Hoeve • Klein Amerika • Kleine Johannesstraat • Kleiweg • Kleiwegplein 
• Kleiwegstraat • Klimopstraat • Klipperwerf • Kluitmanstraat • Knipmolenweg • Koekoekplein • Koekoekstraat • Koepoort • Koerierspad • Kolfwetering • Kolkmanstraat • Komijnsteeg 
• Kongsbergstraat • Koningin Wilhelminaweg • Koningsmantelstraat • Koolwitjestraat • Kornoeljelaan • Korte Dwarsstraat • Korte Groenendaal • Korte Kampenpad • Korte 
Noodgodsstraat • Korte Raam • Korte Tiendeweg • Korte Vest • Koster Gijzensteeg • Kraaiheidelaan • Kramersweg • Krugerlaan • Kruidenburg • Kuiperstraat • Kwartslag • Lafeberhof 
• Lage Gouwe • Lakerpolderplein • Landluststraat • Landmeterslag • Lange Dwarsstraat • Lange Groenendaal • Lange Noodgodsstraat • Lange Tiendeweg • Lange Willemsteeg • 
Lanseloetstraat • Larixweg • Laura Hoeve • Lavendelgaarde • Lazaruskade • Lazarussteeg • Leenmanslag • Leeuwenburg • Leeuwerikstraat • Lekkenburg • Leliepad • Lem Dulstraat 
• Lepelaerstraat • Lethmaetstraat • Ligusterlaan • Lijsterbesstraat • Lindelaan • Lisplantsoen • Livingstonehof • Livingstonelaan • Loevestein • Lombardsteeg • Looierspoort • Louise 
de Colignystraat • Lunette • Lutulistraat • Madeliefstraat • Madrigaalhof • Magalhaeslaan • Magdalenapoort • Majoor Fransstraat • Manege • Marathonlaan • Marco Pololaan • 
Marconistraat • Marendijkpoldersingel • Marga Klompépassage • Marga Klompéstraat • Margrietplein • Markt • Marshallpad • Mastpad • Max Havelaarstraat • Meerburgstraat • 
Meidoornstraat • Meivlinderstraat • Melkerssteegje • Mercatorhof • Mercatorpad • Mercatorsingel • Meridiaan • Merijntje Gijzenstraat • Merlijnstraat • Messenmakerssteegje • 
Middenmolenlaan • Middenmolenplein • Middenwillenseweg • Minderbroederssteeg • Moerbeistraat • Molendoorgang • Moleneind • Molenmeesterslag • Molenomloop • Molenpad 
• Molenwerf • Mondlanestraat • Moordrechtse Verlaat • Moreauhof • Mosstraat • Motetplein • Mozartstraat • Mr. D.J. van Heusdestraat • Muidenweg • Muilenpoort • Muizengat • 
Muntgaarde • Muziekpad • Naaierstraat • Nachtegaalstraat • Nansenstraat • Negende Heesterhof • Negenhoeven • Nessepolderstraat • Nicolaas Beetsstraat • Nieburg • Nieuwe 
Broekweg • Nieuwe Donkstraat • Nieuwe Gouwe Oostzijde • Nieuwe Gouwe Westzijde • Nieuwe Markt • Nieuwe Parkerf • Nieuwe Veerstal • Nieuwehaven • Nieuwe-Marktpassage 
• Nieuwenhuisenpad • Nieuwstraat • Nijverheidsstraat • Nobelstraat • Nonnenwater • Noord Ringdijk • Noordelijk Halfrond • Noorderhout • Noorderstraat • Noorderwerf • 
Noordhoef • Noordpool • Noordveenpolderstraat • Noordwal • Noothoven van Goorstraat • Oleanderlaan • Olieslagerssteegje • Olivier van Noorthof • Olivier van Noortlaan • 
Olympiadeplein • Omloopkade • Omlooppad • Ommeslag • Onder de Boompjes • Onder de Zebra • Oost Ringdijk • Oost Traverse • Oostboezemkade • Oosterwerf • Oosthaven • 
Oosthoef • Oostlangekade • Oostmolenpad • Operalaan • Oranje-Nassaulaan • Oranjehofje • Oranjeplein • Oranjepoldererf • Orteliuslaan • Oudebrugweg • Ouverturelaan • 
Overburg • P.C. Bothstraat • P .C. Hooftstraat • Paardenburg • Paganinistraat • Palenstein • Papaverstraat • Paradijs • Parelmoervlinderstraat • Park Atlantis • Parkstraat • Patersteeg 
• Pelmolenerf • Pepermolenerf • Peperstraat • Petuniahof • Petuniastraat • Philips Willemsingel • Piersonweg • Piet Moeskopsstraat • Piet Retiefstraat • Pieter Langendijkpad • 
Pieter Pourbusstraat • Pijnboomweg • Pijpenpad • Pim Mulierlaan • Pinksterbloemstraat • Planciuslaan • Plaswijckweg • Plataanstraat • Plateelstraat • Platteweg • Plazuidplein • 
Pluutwerf • Poldermeesterslag • Poldermolendreef • Poldermolenplein • Poonwerf • Populierepad • Pottenbakkerssteegje • Pottersplein • Praamwerf • Pretoriaplein • Prins 
Hendrikstraat • Prins Mauritsstraat • Prinses Julianastraat • Provincialeweg • Prunuslaan • Puccinistraat • Punt • Punterwerf • R.C. Bakhuizen van den Brinkstraat • R.F. Burtonlaan • 
Raaigras • Raam • Raaphorstpolderweg • Raesbergenstraat • Ranonkelplantsoen • Raoul Wallenbergplantsoen • Ravelijn • Ravelplein • Ravelstraat • Reeuwijkpolderplantsoen • 
Reeuwijkse Verlaat • Regentesseplantsoen • Regoutstraat • Regulierenhof • Reigerstraat • Reinaertplein • Rentmeesterslag • Rhijnvis Feithstraat • Rhododendronsingel • Ribeslaan 
• Ridder Dirkstraat • Ridder van Catsweg • Ridderpad • Rietvinkpolderstraat • Rietzoom • Rijnenburg • Rijnlust • Rijsselseweg • Ringvaartrotonde • Rinkelaarwerf • Robaarstraat • 
Rodenburg • Roemer Visscherstraat • Roerdompstraat • Rolandstraat • Romerostraat • Rondohof • Ronssepad • Ronsseplein • Ronsseweg • Roompolderstraat • Roos van 
Dekemastraat • Rossinistraat • Rotterdamseweg • Rozemarijnpoort • Rozendaal • Rugbypad • Ruige Weteringpad • Ruigenburg • Runmolenerf • Rutgersstraat • Ruys de 
Beerenbroucklaan • Sacharovstraat • Saffraanpoort • Samuel Munckerstraat • Satiehof • Savelberghof • Scarlattistraat • Schaftstraat • Scharroosingel • Scheltemastraat • 
Schermerhornpad • Schielands Hoge Zeedijk • Schilkerpolderstraat • Schokkerwerf • Scholenpad • Schooltuinen • Schoonhovenseweg • Schouwburglaan • Schouwburgplein • 
Schouwwerf • Schubertplein • Schweitzerplein • Scottlaan • Sevenhuysen • Simon van der Stelhof • Simon van der Stellaan • Singelstraat • Sint Anthoniestraat • Sint Jobstraat • Sint 
Josephstraat • Sint Mariewal • Sjahrirsingel • Slachthuiserf • Slapperdel • Sleedoornsingel • Slotemaker de Bruïnestraat • Sluisdijk • Sluismeesterslag • Sneeuwbeslaan • Snoystraat 
• Snuifmolenerf • Söderblomstraat • Solingenstraat • Sonatepad • Sophiastraat • Spaanse ruiterpad • Sparreweg • Speelmoleneiland • Speenkruidstraat • Speldenmakerssteeg • 
Spieringstraat • Spinnerijpad • Spoorlaan • Spoorstraat • Sporkenhoutlaan • Sportlaan • St. Barbarahof • Stadhouderslaan • Stadspolderstraat • Stanleylaan • Staringstraat • 
Statensingel • Stationsplein • Stavorenweg • Steeckterpolderstraat • Steijnkade • Steijnpad • Steijntunnel • Steinenburg • Steinse Tiendweg • Stellingweg • Stoepviertel • 
Stolpenburg • Stoofkade • Stoofsteeg • Strausserf • Stresemannpad • Strookpolderstraat • Struisgras • Swadenburg • Swanenburghshofje • Sweelinckstraat • Symfoniehof • 
Symfonielaan • ‘t Groene Eiland • ‘t Oude Halletje • ‘t Spinnewiel • ‘t Weegje • Tak van Poortvlietstraat • Talmastraat • Taxushof • Taxusweg • Techniekstraat • Tegelbakkerssteegje 
• Teldersstraat • Telemannpad • Tempelpolderstraat • Ten Boomstraat • Terwenstraat • Terwindtplein • Tesselschadestraat • Teunisbloemstraat • Thorbeckelaan • Thorbeckeveld • 
Tielweg • Tiende Heesterhof • Tijmgaarde • Tijmpad • Tjalkwerf • Tjotterwerf • Tobbepad • Tobias Asserstraat • Tollensstraat • Torenmolenerf • Torenstraat • Tournooiveld • Trilgras 
• Tristanstraat • Troelstralaan • Trompenburg • Tuinkersgaarde • Tuinstraat • Tulpenpad • Tunnelhof • Tunnelpad • Tunnelpoort • Turfmarkt • Turfsingel • Tweede Abel Tasmanhof 
• Tweede Blommesteinhof • Tweede Coniferenhof • Tweede Cronesteinhof • Tweede E.J. Potgieterstraat • Tweede Gravesteinhof • Tweede Heesterhof • Tweede Hieronymus van 
Alphenstraat • Tweede Hugo de Vrieshof • Tweede Hulkesteinhof • Tweede kade • Tweede Loevesteinhof • Tweede Magalhaeshof • Tweede Moordrechtse Tiendeweg • Tweede 
Palensteinhof • Tweede Papaverhof • Tweede Poldermeesterhof • Tweede Schoolstraat • Tweede Sporkenhouthof • Tweede Vuurdoornhof • Tweede Weeresteinhof • Tweede 

stad van de
gouwenaars
een beschrijving van de goudse wijken,  
straten, bruggen en waterlopen

3
ouwe gouwe, vreewijk/oosterwei, 
achterwillens/de goudse hout 
en westergouwe

Na het verschijnen van de straatnamenboeken van  
A. Scheygrond in 1979 en 1981 zijn er in Gouda veel nieuwe 
straten bijgekomen. Tijd voor een nieuw straatnamenboek 
vond het bestuur van de Historische Vereniging die 
Goude. Gekozen is voor een andere opzet dan bij de vorige 
straatnamenboeken. Gouda bestaat uit verschillende wijken, 
elk met een eigen karakter. Die eigenheid komt onder meer 
tot uiting in de naamgeving van de straten. De wijken zijn 
onderverdeeld in buurten. Van elke wijk of buurt is in een 
van de vier delen van dit straatnamenboek een beschrijving 
opgenomen. De beschrijvingen schetsen verleden en heden 
van de wijken in een lopend verhaal. Niet alleen tekst, maar 
ook tekeningen, foto’s en kaarten maken de ontwikkeling 
van de wijken zichtbaar. Na elke wijkbeschrijving volgt 
een verklaring van de namen van de straten in die wijk. 
Aansluitend is – eveneens per wijk – een verklaring van de 
namen van de bruggen en waterlopen opgenomen.

historische vereniging die goude 
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Peter van Eijkelenburg

‘Mijn geboorte was al een wonder. Ik was een nako-
mertje. De jongste boven mij was Wim, acht jaar eerder 
geboren. Toen mijn moeder zwanger was van mij, kreeg 
ze nierbekkenontsteking.  Dat kind zou niks worden, zei 
de dokter. Ze kunnen me nog meer vertellen, dacht mijn 
moeder. Bij mijn geboorte was ik een stekkie. De cou-
veuse bestond natuurlijk nog niet. Maar ik heb het ge-
red. Hoewel diezelfde dokter later zei: dat kind zal nooit 
naar een gewone school kunnen.

Mijn geboortehuis was aan de Martenssingel. Toen ik 
anderhalf of zo was, verhuisde het gezin naar de Jou-
bertstraat, het huis waarin ik nu nog steeds woon, als 
enig overgeblevene. Ik woon dus al ruim tachtig jaar op 
hetzelfde adres.

Als peutertje kwam ik nooit het huis uit. Ooit nam ie-
mand me mee naar de Herenstraat. Dat was voor mij aan 
het eind van de wereld. Ik kreeg meteen heimwee. Maar 
vanaf dat ik vijf of zes jaar was, ging ik zoveel mogelijk 
naar buiten. Langs de IJsseldijk stond een werkkeet. En 
tegen die keet stonden rails van het Schoonhovenlijntje 
schuin omhoog. Via die rails kon ik op het dak van die 
keet klimmen. Dat deed ik heel vaak. Het was mijn re-
sidentie. Ik zat er een keer toen een agent langs kwam. 
Ga terug naar je moeder en met je poppen spelen, zei 
hij. Daar ontkwam ik natuurlijk niet aan. Maar zo gauw ik 
kon, ging ik weer terug naar die keet.

Bij de begraafplaats IJsselhof was een uitgestrekt 
rietveld, met allerlei paden en holen. Dat was ook mijn 

Janny Dercksen 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.

gouwe verhalen Janny Dercksen ( 1930 )

‘Vier Nico’s en vier 
Jannen had ik.
 Gelukkig ben ik alleen 
gebleven.’

(foto: Cornelis de Keizer, Empire Imaging)

wereld. Op marktdag hoorde je daar de krakende kar-
ren langskomen van de boeren die uit de richting van 
Haastrecht hun waren naar Gouda brachten. En waar nu 
Goverwelle is, gingen wij schaatsen op de boerenslootjes 
en vaarten. Mijn ouders vertrouwden me, gaven me veel 
vrijheid om weg te gaan. Ik kwam altijd wel weer terug, 
dat wisten ze kennelijk. Ik was een eigenzinnig kind. Ik 
schijn ’n keer gezegd te hebben: als de zon schijnt, moe-
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ten grote mensen hun kinderen niet naar school sturen. 
Nog steeds ga ik graag naar buiten, wandelen of fietsen 
als het mooi weer is. Die Nederlandse stapelwolken te-
gen de blauwe lucht, prachtig.

Verzet

We hadden een melkboer vanaf de Karnemelksloot, die 
kwam langs met paard en wagen. Hogenelst heette hij, 
een man met een bocheltje. Ik vond het prachtig om een 
stukje mee te rijden, naast hem op de bok. Soms liet 
z’n paard een enorme scheet en dan had Hogenelst heel 
grote lol. Hier schuin tegenover zat kruidenier Baas. Hij 
was zo’n beetje de burgemeester van de buurt. Hij was 
lichtelijk theatraal en heel vroom, hervormd. Op zondag-
ochtend liet hij de psalmen vanuit z’n open raam over de 
straat schallen. 

Gouda was een stadje van menselijke maat, overzich-
telijk. Er waren vijf huisartsen, die per fiets naar de men-
sen gingen. Dokter Bik was een grote kindervriend.

Mijn oudere broer Wim nam me ook vaak mee naar 
buiten. Hier verderop in de straat was een flat in aan-
bouw. Na werktijd van de bouwvakkers gingen we daar 
naar toe, spannend. Hij heeft mij geleerd kattekwaad uit 
te halen. Mocht ik thuis natuurlijk niks over vertellen. La-
ter is hij in het verzet gegaan. Vooral in de omgeving van 
Alphen aan de Rijn. Hij heeft er nooit iets over willen ver-

tellen. Hij ging vroeg dood, aan de complicaties tijdens 
een operatie. Toen we zijn huis opruimden, vonden we 
een dankbrief aan hem, afkomstig van Prins Bernhard. 
Hij is altijd zeeman geweest, eerst op de grote vaart, en 
later bij het loodswezen, in Rotterdam. Hem mis ik nu 
het meest.

Onderduiken

Net voor de oorlog brak kinderverlamming uit in Gouda. 
De kinderen mochten niet meer bij elkaar, de scholen 
gingen dicht. Mijn vriendinnen en ik hadden een tentje 
bij de IJsseldijk staan, maar daar mochten we niet samen 
in. Ik had de oplossing: we lagen rondom de tent. Met 
alleen onze hoofden naar binnen, onder het zeil door. Zo 
lag ik dan verhalen te vertellen, toen al.

Ik was tien jaar toen de oorlog begon. Mijn broers do-
ken onder op de vliering boven de zolder van dit huis. 
Ook Bert, een vriend van m’n broer Wim, overnachtte 
daar. Mijn vriendinnetje Dinie was ’n zus van Bert. Te-
gen haar mocht ik niks zeggen. Terwijl Dinie zei dat haar 
ouders huilden omdat ze niet wisten waar Bert gebleven 
was. Later konden de jongens de nacht doorbrengen in 
het Van Itersonziekenhuis, hier vlakbij. Dan waren ze vei-
lig voor de nachtelijke razzia’s van de Duitsers. Dokter 
De Planken was directeur van het ziekenhuis en liet ze 
binnen, als het al donker was. Ik liep dan altijd met ze 
mee naar het ziekenhuis en wachtte in de struikjes totdat 
een zijdeur eventjes openging en de jongens naar binnen 
konden glippen. Als ik dan alleen weer thuis kwam, wist 
mijn moeder dat alles in orde was.

Het Spaardersbad ging dicht, voor ons, want het was 
door de Duitsers gevorderd, voor ontspanning voor hun 
soldaten. Dus ging ik zwemmen in het primitieve zwem-
bad in de Houtmansgracht.

Ik zat op de Julianaschool, aan de Martenssingel. Maar 
ook die werd gevorderd, voor huisvesting voor de Duitse 
soldaten. Meer schoolgebouwen gingen om die reden 
dicht. Dus ik werd steeds weer naar een andere school 
ingedeeld. En we hadden afwisselend alleen in de och-
tend of in de middag les. Daar hadden we niet het minste 
bezwaar tegen natuurlijk.

Bakker Dercksen, opa van Janny. 
Hij stichtte de bakkerij. (Collectie 
Janny Dercksen)
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Brandbom

Bij de brugwachter bij Stolwijkersluis was een uitdeel-
punt voor brood. Mijn moeder stuurde mij daar altijd 
naar toe voor een half broodje. Ik voel nu nog de ver-
leiding om er al vast iets van te pakken, als ik met dat 
broodje naar huis liep. En nog steeds raap ik brood of 
andere dingen op, die ik op straat zie liggen. Dat kan ik 
niet aanzien. Ook eten weggooien, wat je schoolkinde-
ren wel eens ziet doen, kan ik niet hebben. Die honger 
van in de oorlog, ik vergeet het nooit.

Mijn  oma woonde in Nieuwerkerk aan de IJssel. Daar 
ging ik soms heen, want daar was nog te eten. Maar ook 
daar kreeg ik heimwee. Een keer pakte ik m’n koffertje in 
en zei tegen oma: ik ga naar huis lopen. Maar dat hield 
mijn oma natuurlijk tegen. Uiteindelijk heeft iemand me 
toen naar Gouda terug gebracht. De nacht erna ging er 
in het huis van mijn oma een brandbom naar binnen, en 
recht door het bedje waar ik geslapen had. Dat was geen 
toeval, natuurlijk, vind ik. Noem het een wonder, dat ik 

net weg was. Maar ik geloof dat er dingen zijn die wij niet 
weten. Ieder mens wordt geboren met een opdracht, dat 
geloof ik echt.

Als ik op school straf had verdiend, moest ik die uit-
zitten in het armenkerkje aan de Peperstraat, bij koster 
Klein. In die doodstille kerk klom ik dan op de preekstoel 
en begon te oreren. Dan kwam koster Klein tevoorschijn 
en zei: o, is het weer zo ver ? En kreeg ik een koekje van 
hem.

Mijn veel oudere zus Mieke was secretaresse van bur-
gemeester James. Zodoende kwam ik al voor de oorlog 
vaak in het stadhuis op de Markt. Dat was een soort 
speelterrein voor mij, ik was er kind aan huis. De portier 
liet me altijd binnen. Een keer ben ik met een vriendin-
netje de trouwkamer binnen gegaan en hebben we ge-
speeld dat we met elkaar trouwden. Burgemeester James 
was een heel goede baas voor mijn zus, zei zij altijd.

Kus

Als klein kind kreeg ik Engelse les van een heel vrome di-
acones, Jo Ewold, de directrice van het oudemannenhuis 
op het Vroesenplein. Een klein spichtig wijffie met haar 
op de tanden. Ze had al die oude kerels onder de duim, 
ze waren als de dood voor haar. Maar naast dat werk gaf 
ze dus ook les in Engels. Eens per jaar nam ze haar leer-
lingen een weekje mee naar Zuid-Engeland. We sliepen 
in gastgezinnen, dus je was wel verplicht om Engels te 
spreken. Op een van die reisjes was Jo Ewold jarig. Wij 
natuurlijk zingen voor haar, in de bus. Ze was ontroerd. 
En daarna kreeg ze een verjaardagskus van de jonge 
chauffeur van die bus. Ze zei: ‘Voor het eerst dat ik van 
een man kus krijg. Ik zal God eeuwig dankbaar blijven.’

Zelfmoord

Mijn vader had met z’n broers een bakkerij. Banket, 
koekjes, stroopwafels. Met twee winkels, aam de Hoog-
straat en aan de Westhaven. Achter het pand aan de 
Westhaven kwam later ook nog een beschuitbakkerij, 
aan de Peperstraat. In de jaren dertig, de crisisjaren, 

Verpakking van bakkerij Dercksen. (Collectie Janny Dercksen)
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ging dat hele bedrijf ten onder. Mijn vader kon die te-
leurstelling niet verwerken. En hij kon geen ander werk 
vinden. Hij begreep ook niet dat zijn broers er wel over-
heen konden komen. Depressief. Mijn moeder zei steeds 
tegen hem zei: ‘Ach, vader toch.’ Toen verdween hij. ‘Je 
vader is ver weg en komt nooit meer terug, zei mijn moe-
der. Ik begreep er niets van. Hij was mijn voorbeeld, hij 
had me altijd vaak mee uit wandelen genomen. Was heel 
populair, bij iedereen. Een lieve man. Sprak altijd met 
heel veel mensen. Pas lange tijd later heb ik begrepen 
dat hij zelfmoord heeft gepleegd. Dat was in 1941. Hij 
voelde zich minderwaardig, door het faillissement van 
de bakkerij. Of speelde het verzet in de oorlog een rol? 
Het verhaal van mijn vader heb ik eigenlijk pas goed be-
seft toen ik al een jaar of zeventig was. Zelfmoord was 
destijds natuurlijk een groot taboe, daar werd niet over 

gepraat. Ik raakte er ook heel verdrietig en 
zwaar depressief van. En ik heb het altijd 
heel bewonderenswaardig van mijn moe-
der gevonden dat ze het zonder hem uit-
gehouden heeft in die oorlogsjaren.

Ik beloofde mijn moeder: ik zal je nooit 
alleen laten. Vanaf toen kreeg ik een heel 
sterke moederbinding. Dus ben ik altijd bij 
haar blijven wonen, in dit huis. Ze is over-
leden toen ze 75 was, dat was in 1971. Ik 
was als enige aanwezig, toen ze stierf. En 
dat is niet toevallig. Het was in het zieken-
huis. We wilden er allemaal bij zijn, als ze 
zou gaan. Maar jullie zullen haar beletten 
te sterven, zei de hoofdverpleegkundige 
tegen ons. Dus ik had dienst om bij haar 
te waken. ‘Ben je nu nog niet naar bed?’, 
zei m’n moeder. Ik zei: ga nu maar. En zei 
weer: ‘Ga je het nu echt menen?’ Ik dacht: 
God, hier is ze, zorg goed voor haar. Dus 

zo heb ik haar naar de hemel gebracht. 
Ze was lichamelijk echt op, maar haar geest was sterk. 

Tot het eind toe strijdbaar geweest. Daar heb ik wel wat 
van overgenomen, denk ik. Ik weet niet wie God is, maar 
ik geloof in hem, in z’n geestkracht. En ik heb een zen-
ding in me, van Godswege.

Kleuters 

Als jong meisje zei ik: ik wil tien kinderen krijgen. En 
ik werd kleuterleidster, dus ik heb duizenden kinderen 
gehad. Ik had altijd vriendjes genoeg, heel vaak verliefd 
geweest, maar ik kon me niet binden. Vier Nico’s en vier 
Jannen. Ben toch gelukkig dat ik alleen gebleven ben. 
Geen Spijt. Ik ben zo vrij als een vogel. En genoeg vrien-
den en vriendinnen, nog altijd. 

Kleuterleidster en schoolhoofd ben ik 33 jaar geweest, 
totdat ik kapot liep op de bureaucratie. Ik verdom het 
langer, zei ik. Zwaar overspannen door al die regels en 
andere narigheid. Je moest voortdurend onderwijsplan-
nen maken, heel gedetailleerd, en geen hond keek er 
naar om. Daar ging je kostbare tijd dan aan weg, met al 
dat regelwerk en administratie.

De huisarts erkende mijn probleem, hij wilde dat ik af-
gekeurd zou worden. Dat lukte, via een bezoek aan een 
psychiater in Rotterdam. Daarna viel ik wel in een gat, 
maar ik heb steun gezocht bij God.  

Passie

Ik heb iets pastoraals in me. Mijn huisarts zei ooit: ik 
ken een weduwnaar die hulp wil bij z’n rouwverwerking. 
Dat is iets voor jou. Dat ben ik dus gaan doen. Daarna 
wilde hij met mij op fietsvakantie door Nederland. Op de 
bonnefooi. Ik zei: leuk, samen op één kamer vind ik ook 
best, maar ik wil een eigen bed. En maak je geen illusies. 
Dat hebben we acht jaar lang gedaan. Een leuke kerel, 
en hij was straalverliefd op mij. Maar hij heeft nooit aan-
gedrongen en daar had ik respect voor. Later wilde hij 
dat ik met hem meeging op evangelische reizen. Met veel 
bidden en zo. Daar moest ik niets van hebben. Hij ging 
wel, en daar vond hij een jonge blom, een gelijkgestem-
de. Voor mij was dat een opluchting. Hij zei dat-ie van 
mij veel geleerd had. Was iets ruimdenkender geworden. 
Hij had veel humor, ontzettend veel gelachen met hem.

Het geloof is mijn passie, niet de kerk. Ik heb nooit 
belijdenis willen doen. Voor God doe ik geen examen. Ik 
geloof in hem, ervaar z’n aanwezigheid. Inspiratie haal ik 
uit de bijbel. Maar ik zoek gewoon de leukste kerk, zei ik 

Janny met haar vader (Collectie 
Janny Dercksen)
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Verhalen  

Ik vond het altijd al leuk om verhalen te verzinnen en 
te vertellen. Ruim twintig jaar geleden ben daarom be-
gonnen met een vertelkring. Na een kleine oproep in de 
krant had ik al snel acht mensen hier in huis. Dat groeide 
uit tot de verhalenkring Jade. We komen altijd bij een 
van de leden thuis bij elkaar. We hebben contacten met 
verhalenkringen in andere steden. En er is het jaarlijkse 
Verhalenfestival hier in Gouda uit ontstaan, samen met 
de bibliotheek. Historische verhalen, zelf verzonnen 
verhalen, of verhalen over mensen die er niet meer zijn. 
Bijvoorbeeld over een van de voormalige leden van onze 
kring, Albert Heetebrij, een heel bekende figuur in Gou-

als kind al tegen mijn moeder. Ik was ooit in een Capucij-
nerklooster, voor een korte retraite. Ik werd er verliefd 
op een pater die daar woonde. En het was wederzijds. 
Maar hij was overtuigd in z’n roeping als priester. En ik 
wilde niet hij z’n gelofte verbrak. 

Menno Meijer

Bij een katholieke uitvaart hier aan de Krugerlaan, heb ik 
ooit de voorbede gedaan. Op verzoek van de kinderen 
van de overledene. De pastoor was me erg dankbaar en 
bewonderde mij. En bij het Oecumenisch Initiatief Go-
verwelle ga ik een paar keer jaar voor. Ook in de Oud-
Katholieke kerk aan de Hoge Gouwe ben ik actief.

In De Veste ben ik elke zondag, daar komen steeds 
ongeveer veertig kinderen op af. En op verzoek van do-
minee Mooy van de Vredeskerk ben ik in de kerkenraad 
gekomen. Ook evangelisatie-ouderling. Omdat ik zoveel 
mensen kende, zei de kerk. Voorzitter van de Open Deur-
groep van de Sint Jan. Dat heb ik dertien jaar gedaan. Ik 
zag ergens een expositie van Jezus-beelden, louter ge-
maakt van boomtakjes. Die wilde ik naar de Sint Jan ha-
len. Maar die kerk was toen nog te heilig voor dergelijke 
wereldse kunst. Uiteindelijk hebben we het in de galerie 
van Menno Meijer gedaan. Kreeg hij ook weer eens een 
nieuw soort publiek binnen. Hij was enthousiast.

Een katholieke kerk in Gulpen onderhield een soort 
campingpastoraat, voor toeristen. Of ik daar wilde ko-
men helpen in de zomer, was de vraag. Kreeg ik drie we-
ken lang een caravan voor mezelf op die camping. Moest 
ik op zondag een oecumenische dienst leiden, die ik zelf 
verzonnen had natuurlijk, en door de week moest ik be-
schikbaar zijn voor wie met me wilde praten.

Een clubje van vijftien jongelui nodigde me uit om iets 
te komen vertellen. Die dachten dat ik moeder-overste 
van een of ander klooster was. Maar het kwam natuur-
lijk uit, en we hebben er onbedaarlijk om gelachen. Ze 
vroegen me daar op die Limburgse camping zelfs om een 
bingo te leiden. Ik wist toen niet eens wat het was. Maar 
ze konden me wel vertellen hoe dat moest. Ach, dat was 
voor mij ook een spel. Zoals ik overal een spel van weet 
te maken. 

Janny als clown (Collectie Janny Dercksen)
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ging voor ouderen. En bij de Roei- en Zeil, net als Annie 
Maris. Ik kan nog steeds niet stilzitten. Als het draaiorgel  
op de Markt is, ga ik dansen. Toeristen filmen me dan. 
Andere mensen blijven stil naar me staan kijken, in plaats 
van dat ze mee gaan doen. Dat snap ik niet, dat lamlen-
dige gedrag.

Clown

En nu treed ik af en toe op als clown. Dat komt door Pa-
trick van de Boom. Hij kwam op de kindernevendienst 
van de kerk, waar ik altijd was. Hij was vier jaar, en hij 
zei steeds: ik wil later clown worden, net zoals mevrouw 
Dercksen is. Ik voelde me helemaal geen clown, maar 
blijkbaar zag dat kind dat in mij. Het zat er toen al in 
misschien, voordat ik het zelf wist.

Heel veel later was hij inderdaad op een clowns-oplei-
ding geweest, en daarna wilde hij hier in Gouda clowns-
les gaan geven. Hij vroeg mij advies hoe hij dat zou aan-
pakken. Dat heb ik gedaan. Al snel had hij zes of zeven 
mensen. Ik maakte dat mee en dacht: daar heb ik zelf 
ook wel zin in. Patrick kon het niet geloven.

We begonnen op de Raam, boven de Speelwinkel. La-
ter in de gymzaal van de Julianaschool. Daar hebben we 
allemaal een diploma gehaald. Patrick trouwde, verhuis-
de naar Noorwegen en heeft daar nu een clowns-school.

Wij gingen door, elke maand op een zaterdag, in de 
Plaswijkschool. Telkens hebben we een professionele 
clown als gastdocent. Voor mij is het mystiek en poë-
tisch, zonder woorden. Met mijn gezicht, ogen en han-
den probeer ik alles uit te drukken. Het is improvisatie. 
Ik hoef niets tevoren uit te denken, op te schrijven of te 
repeteren. Het is latent talent. Ik kan er helemaal mee 
uit m’n dak gaan, als clown. In het gewone leven kan ik 
dat niet.

da. Was docent aan de Vrije School in Den Haag, en altijd 
bezig met muziek. Voor iedereen volkomen onverwacht 
sprong hij voor de trein. De Sint Jan zat bomvol, bij zijn 
uitvaart.

Ik vertel ook oorlogsverhalen op basisscholen. Daar 
zijn kinderen heel gevoelig voor. Ze willen altijd dat ik 
meer vertel, en langer. Ik was bij de speciale school voor 
kinderen met taalproblemen aan de Graaf Florisweg. 
Langer dan een kwartier kun je deze kinderen niet boei-
en, werd ik tevoren gewaarschuwd. Maar ik heb het daar 
anderhalf  uur volgehouden. En ik leid een maandelijkse 
vertelkring in de Zuidrandflat, met Piet Slagboom.

Ik was op jazzballet bij Elly Pijpers, nu lichaamsbewe-

Janny Dercksen (foto Cornelis de Keizer, Empire Imaging)
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Bart Ibelings: Goudse grootheidswaan en slordigheid, Ti-
dinge 2, 2013

Pagina 45: Gouda wordt pas in 1331 voor het eerst ge-
noemd, moet zijn De Goudse tol wordt pas in 1331 voor het 
eerst genoemd
Pagina 46 rechter kolom: Alleen originele archiefstukken 
van 1449 zijn bewaard
Pagina 47 rechter kolom: zinnen luiden: Weliswaar is er 
bewijs voor een aantal (47?) kaarten dat de verhoudingen 
van de plattegronden in de atlas van Braun en Hogenberg 
daarop teruggaan (of dat voor Gouda geldt weet ik niet, 
Geselschap constateerde afwijkingen in de loop van de 
IJssel en Gouwe ten westen van de stad) maar dat hij de 
bebouwing zelf zou hebben getekend is onjuist.
Pagina 50 rechter kolom: 1497 moet zijn 1470
Pagina 52 linker kolom onderaan moet zijn ‘daar is geen 
bron bij opgegeven’

Jaartal in onderschrift afbeelding pagina 51 moet zijn 1520; 

onjuiste onderschriften bij de afb.: p.51: 1520: moet zijn: 
circa1520; pagina 52 moet zijn 1585
 

lezingen van die goude
28 november 2013
Lezing Floris V door prof. dr. Dick de Boer

27 januari 2014
Misdaad in de middeleeuwen door Dick Berents 
 
10 februari 2014
debat/discussie

De lezingen vinden plaats in het gebouw Concordia aan de 
Westhaven 27 en beginnen om 20.00 uur.

Errata

Agenda

Auteurs

Han Breedveld is architect en stedenbouwkundi-
ge. Vanaf het begin van de jaren zeventig heeft hij 
verschillende stadsuitbreidingen ontworpen. Ook 
heeft hij voor een aantal beschermde stadsgezich-
ten in Gouda bestemmingsplannen gemaakt. Hij is 
bestuurslid van die Goude, lid van het Watergilde 
en een van de auteurs van de serie Stad van de 
Gouwenaars, beter bekend als het Straatnamen-
boek. 

Peter van Eijkelenburg is vaste medewerker van 
dit blad en verzorgt de rubriek Gouwe Verhalen

Joke Kraal is stadsgids. Zij organiseerde de reünie 
van de bleekneusjes en nam een groot deel van de 
interviews af. 

Ronald van der Wal is historicus en hoofdredac-
teur van dit blad.
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Goudse bleekneusjes: kinderuitzendingen in binnen  
en buitenland 1940-1945

Ronald van der Wal m.m.v. Joke Kraal

‘Bende stal geen bijbel, maar beitel’
Adri den Boer

Stad van de Gouwenaars, Deel 3  
De wijken van de wederopbouw

Han Breedveld

Gouwe Verhalen: Janny Dercksen (1930)
Peter van Eijkelenburg
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