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Lezing 18 mei 2015: Rinus van Dam over de 

Tweede Wereldoorlog  

Als oud-Gouwenaar komt Rinus van Dam nog graag in onze 

stad. Eens in de tien jaar -bij een jubileumherdenking van de 

bevrijding in 1945- doet hij dat met een speciaal doel. Hij geeft 

dan een lezing voor de Historische Vereniging over Gouda in de 

Tweede Wereldoorlog. Dit jaar op 18 mei jl. in sociëteit 

Concordia; de voorgaande keren in de Agnietenkapel, 

respectievelijk het Trefpunt. Het is nooit een herhalingsoefening 

en wat dan nog…...? Nog steeds is het standaardwerk dat Rinus 

van Dam over dit onderwerp schreef niet bij iedereen 

bekend. (zie www.diegoude.nl onder publicaties).  

Allereerst ging de spreker in op publicaties die de 

laatste 10 jaar nieuw zijn verschenen over de oorlog in 

Gouda. Denk aan het boek over Balvert, de 

artikelenreeks in de Goudse Post, of de lijst met 

Goudse oorlogsslachtoffers. Rinus van Dam maakte 

een kanttekening bij de daarvoor gekozen definitie. In 

zijn visie mag je een ieder die in Gouda geboren is 

(zoals hijzelf) blijven betitelen als Gouwenaar. 

Vervolgens nam hij de meidagen van 1940 in Gouda 

door. Daarvan zijn veel minder beelden en verslagen 

vastgelegd dan van de bevrijding. Gouda ontsnapte aan 

de 

positie 

van 

frontst

ad, 

terwijl hier toch het COVH, het Commando Oostfront Vesting 

Holland, gevestigd was. Van Dam ging speciaal in op de 

moeizame verhouding burgemeester James, gemeentesecretaris 

Pot en politiecommissaris Hess; drie grote ego’s met 

kwaliteiten, maar ook met minder voorbeeldige kanten. Dat 

werd een probleem toen zij op 5 mei 1945 dachten hun oude 

functie weer op te pakken. Spreker nam ook andere kopstukken 

onder de loep, zoals de NSB-burgemeesters Liera en Acket, de 

moordenaars Balvert en Oudenaarden en de Ortskommandanten Piepenbrock, Stimme, Strümpler en Major 

Schmidt. Laatstgenoemde werd betiteld als een ‘goede Duitser’ die meewerkte een geweldloze overdracht van 

het gezag aan de Binnenlandse Strijdkrachten. Als uitsmijter kwam Rinus van Dam met een kritisch woord over 

het Bevrijdingsglas in de Sint Jan (28a) van Charles Eijk. Hij begreep niet waarom de opdrachtgevers zijn 

vergeten in het bestek op te nemen dat ook een van de wereldberoemde Goudse bouwwerken te zien moest zijn. 

Tenslotte deed hij een oproep om onderzoek te doen naar de betekenis van de politionele acties in Indië voor stad 

en bevolking van Gouda. Naar zijn oordeel was de oorlog daarna pas echt voorbij.  

Namens de Lezingencommissie zegde Marian Heeringa dank voor de heldere en unieke presentatie.  

In mei 2016 komt Rinus van Dam weer, zonodig achter de rollator. Of wellicht eerder, bij 75 jaar bevrijding? 

Misschien is het een idee om dan de aandacht te richten op ervaringen van gewone Gouwenaars, opgetekend in 

het project Eeuwelingen van SAMH?  
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