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Wie kent ze niet: de Delfts Blauwe of an-
ders getinte gedenkborden die een herin-
nering moeten oproepen aan een bepaalde 
gelegenheid. Een geboorte, een jubileum, de 
opening van een gebouw: al heel lang heeft 
men bijzondere gebeurtenissen op deze wij-
ze vastgelegd. Daarom zijn gedenkborden 
voor een historicus zo interessant. In één 
oogopslag heeft hij meestal veel gegevens 
bij elkaar en aan de onderzijde is vaak ook 
nog informatie te vinden over de maker. En 
die kan weer een – voorzichtige – indicatie 
zijn in welke omgeving de mogelijke op-
drachtgever gezocht kan worden. Hoe ouder 
en schaarser de borden zijn, hoe meer ze 
uitnodigen hen eens goed te bekijken.

Tot deze groep behoren verschillende gedenkborden, die 
cadeau zijn gegeven aan bepaalde inwoners van Gouda. 
De borden zijn verbonden met de Tweede Wereldoorlog, 
maar om verschillende redenen hebben die Gouwenaars 
hun geschenk pas in de loop van de tweede helft van het 
jaar 1945 in ontvangst kunnen nemen. Historisch gezien 
blijken deze gedenkborden interessante tijdsdocumen-
ten en zeer de moeite waard om ze aan een nader onder-
zoek te onderwerpen.

Gedenkborden voor het verzet en  
geschiedschrijving

C.C. de Kool-Verhoog

Herinneringsbord voor de redacteur L.J.A. van den Steenhoven (foto C.C. 
de Kool-Verhoog)

Cadeautjes voor verzetswerk

Na de bevrijding groeide hier en daar de behoefte om 
mensen uit het verzet te bedanken. De Nederlandse re-
gering waardeerde de inzet van haar krijgsmacht en die 
van de Nederlandse burgers in de achterliggende oorlog 
met onderscheidingen gebonden aan rangen en standen. 
De Landelijke Organisatie voor Hulp aan Onderduikers 
(LO) en de organisatie van het blad Trouw ontwierpen 
beide als dank voor het verzetswerk van hun mensen 
een eigen geschenk in de vorm van een verzilverde pla-
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quette.1 En de redactie van het mededelingenblad De 
Vrije Pers in Gouda bedankte een aantal medewerkers, 
hoe kan het ook anders in Gouda, met wandborden van 
Goudse makelij.

Voor deze cadeauborden zijn vier verschillende ont-
werpen gemaakt, afhankelijk van degene die ze zou 
ontvangen. Hierna volgt eerst een beschrijving van de 
borden en zal de aandacht gericht zijn op de ontvangers 
en de berichtgeving daaromheen, daarna volgt een his-
torisch-kritische toetsing.

Goudse geschenken

Een herinneringsbord voor de redacteur.
Op dit kleurige bord is veel te zien. Centraal is een grote 
gekroonde (in heraldische termen:) klimmende leeuw 
afgebeeld, met in de linkervoorpoot een bundel pijlen 
en in de rechter- een opgeheven zwaard. Het dier, on-
miskenbaar de Nederlandse Leeuw, staat met de ach-
terpoten op het stadswapen van Gouda en op een krant 
waarvan een deel van de kop nog net zichtbaar is: de 
vrije…. Boven de leeuw zien we voluit in contourletters: 
de vrije pers. Deels onder de krant slingert een brede 
band met daarop links van het wapen ‘1944’ en rechts 
‘11 aug’. De band eindigt bij ‘1945’. Daarboven lezen we 
nog een monogram van de letters ljavds. Open plaatsen 
in de voorstelling zijn opgevuld met kleine ‘strooibloe-
metjes’. Het volle middendeel van het bord is omgeven 
door een luchtige open rand, waar in een evenwichtige 
verdeling de namen zijn opgenomen van kranten die in 
de Tweede Wereldoorlog in Gouda en omgeving zijn ver-
schenen: Het Parool, De Waarheid, Vrij Nederland, De Vrije 
Gedachte, Stentor, Je Maintiendrai en Ons Volk. 

Volgens de onderzijde van het bord is het gemaakt 
bij Koninklijk Goedewaagen Gouda. Tussen drie sierlijke 
bloemtakjes en het getal 783 staat de tekst: ‘Aangebo-
den door “De Vrije Pers” Mr. A.A.J. Rijksen, H.G. Verzijl, 
B.A.H.H. Verzijl, en M.J. van Loon’.

Dit herinneringsbord was een geschenk voor L.J.A. 
van den Steenhoven als dank voor zijn werk aan twee 
illegale bladen. Het eerste was zijn eigen geesteskind 
De Vrije Gedachte geweest, dat was uitgekomen tussen 
januari 1944 tot november 1944 en het tweede was De 
Vrije Pers, een illegale krant voor Gouda en omgeving en 
de Krimpenerwaard. Deze samenwerkingskrant van o.a. 
het Parool, Vrij Nederland, Trouw, de Waarheid, Ons Volk, 
Je Maintiendrai, Stentor en De Vrije Gedachte was van 28 
oktober 1944 tot aan de bevrijding op drie stencilpos-
ten in dat gebied vervaardigd en daar verspreid. Van den 
Steenhoven was leider geweest op de post op de Rooms 
Katholieke begraafplaats in Gouda. 

Met bovenstaande gegevens is de voorstelling op het 
bord goed te lezen. Het monogram, de Nederlandse 
Leeuw uit de kop van de editie van de ondergrondse Vrije 
Pers, die op de stencilpost van Van den Steenhoven werd 
gemaakt, het stadswapen, de slingerende band met data 
en ook de halve krantenkop, die in deze entourage direct 
wordt geassocieerd met De Vrije Gedachte: alle onderde-
len van de voorstelling zijn gerelateerd aan de ontvanger 

1. Deze plaquettes zijn geleverd door Zilverfabriek A. Mesker & 
Zoon  te Schoonhoven.

Detail van de achterzijde van het herinneringsbord voor de redacteur 
(foto C.C. de Kool-Verhoog)
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van dit geschenk: L.J.A.(Lau) van den Steenhoven. Hij 
ontving zijn cadeau op zaterdag 11 augustus 1945.

De namen aan de onderzijde verwijzen naar het per-
soneel van de schenker: “De Vrije Pers”.Dat bestond uit 
Rijksen (hoofdredacteur), de gebroeders Verzijl (twee 
zwagers van Van den Steenhoven, drukkers) en Van Loon 
(administrateur). 

Een unicum

Friggo Visser, conservator van het Keramisch Museum 
Goedewaagen te Nieuw-Buinen, identificeerde het poly-
chroom beschilderde gedenkbord voor Van den Steenho-
ven als een werkstuk van de hand van Willem Hendrik van 
Norden (geboren 1883 te Amsterdam, overleden 1978 te 
Laren). Deze ontwerper en keramist was vanaf 1923 bij 
Goedewaagen hoofd van de kunstafdeling. Van Norden 
signeerde zijn werk meestal niet, maar volgens Visser is 
in de belettering op het bord Van Nordens handschrift 
te herkennen. Hij noemt het bord een uitgesproken uni-
cum. Het rood van de leeuw was erg moeilijk om te ma-
ken, daarom duur en niet geschikt voor massa-edities.

De tweede zoon van Willem Hendrik van Norden, Wim 
van Norden, was een van de oprichters van de verzets-
krant Het Parool. Dat blad was ook een van de mede-uit-
gevers van zowel de illegale Vrije Pers vóór 5 mei 1945 als 
het mededelingenblad De Vrije Pers ná 5 mei 1945. Het 
is goed mogelijk dat de opdracht aan Goedewaagen via 
deze familierelatie tot stand is gekomen. 

Twee herdenkingsborden voor de gemeente Gouda

De redactie van het mededelingenblad wilde ook de ge-
meente Gouda bedanken voor de ondervonden steun. Ze 
had twee wandborden laten maken en die op een uitge-
lezen dag feestelijk overhandigd aan de burgemeester. 
Dat was in de week van de bevrijdingsfeesten op de ver-
jaardag van Koningin Wilhelmina, op Koninginnedag 31 
augustus 1945.

‘Wandborden aangeboden. Vrijdagmorgen hebben 
de oud-redactieleden van “De Vrije Pers” namens 
de vertegenwoordigers van de bladen, die tijdens en 
na de bezetting ,,De Vrije Pers” uitgaven, aan de ge-
meente een tweetal door de firma Goedewaagen fraai 
uitgevoerde wandborden aangeboden. Deze borden, 
die door burgemeester James in ontvangst werden 
genomen, zullen in de burgemeesterskamer worden 
opgehangen, ter herinnering aan het werk van “De 
Vrije Pers” tijdens en na de bezetting.’2

Het vierde ontwerp voor de medewerkers (foto C.C. de Kool-Verhoog)

2. samh Groot Gouda  3 september 1945 nr. 16.
3. W. Bilderdijk, fragment uit gedicht ‘Afscheid’ in: Hollands Verlos-
sing (Haarlem, 1813) p. 75
4. De plateelbakkerij had aangeboden herdenkingsborden te ma-
ken voor de schoolkinderen die hadden meegelopen in de optocht 
op Koninginnedag. De eerste 1200 borden had ze pas in december 
kunnen leveren. Zie berichten in Groot Gouda dd. 17 september en 
17 december 1945.
5. C.C. De Kool-Verhoog, ‘Frits S.S.’ van Stolwijkersluis. Een Goudsche 
heer van Trouw (Ridderkerk, 2009) 132-134.
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Over deze herinneringsborden konden niet meer gege-
vens worden achterhaald. De mededeling dat de borden 
‘in de burgemeesterskamer zullen worden opgehangen’ 
maakt het echter waarschijnlijk dat ze verschillend van 
voorstelling zijn geweest. Ook de huidige verblijfplaats 
is onbekend, zowel bij het Gemeentehuis Gouda en 
museumgoudA als bij het Keramisch Museum Goede-
waagen in Nieuw-Buinen.

Een vierde ontwerp voor de medewerkers

Dit polychrome cadeaubord afkomstig van de Plateelbak-
kerij Zuid-Holland toont een rijk dragende oranjeboom 
met links en rechts van de pot ‘5 Mei … 1945’. Voor de 
stam golven twee spreukbandjes met de tekst: ‘Holland 
groeit weer! Holland bloeit weer!’ Het geheel is omgeven 
door een met oranje appeltjes gevulde sierrand. Net bin-
nen die rand is in een afwijkend groot lettertype speciaal 
voor de oud-illegale werkers nog een extra aanvullende 
tekst toegevoegd: “De Vrije Pers” 1 november 1944 - 5 
MEI 1945. Op de onderzijde staat boven ‘Zuid-Holland 
Gouda’ en het huisje als beeldmerk van de fabriek ook: 
‘Aangeboden aan de oud-illegale medewerkers van “De 
Vrije Pers”.

De oranjeboom was een basisontwerp van deze pla-
teelbakkerij. Bij bijzondere gelegenheden van ons ko-
ningshuis kreeg het al naar gelang een bijpassende tekst 
en soms werd een afbeelding toegevoegd. Dit keer heeft 
men twee bekende regels geciteerd, ontleend aan het 
gedicht ‘Afscheid’ van Willem Bilderdijk (1756-1831). Als 
oranjegezind en vaderlandslievend man had Bilderdijk in 
1810 kort na het vertrek van Koning Lodewijk Napoleon 
en de inlijving van Holland bij het Franse Keizerrijk voor-
speld, dat eens een nieuwe glorietijd voor Holland zou 
aanbreken. Die hoop had men ook na de bevrijding in 
1945 en Bilderdijks woorden nam men graag over. 

Holland groeit weêr!  
Holland bloeit weêr!  
Hollands naam is weêr hersteld!  
Holland, uit zijn stof verrezen,  
Zal op nieuw ons Holland wezen;  
Stervend heb ik ‘t u gemeld! 3 

De oud-illegale medewerkers hebben lang op hun ca-
deau moeten wachten. Al op 13 juni 1945 was er op uit-
nodiging van de redactie van het mededelingenblad een 
besloten bijeenkomst geweest voor de gehele staf van 
oud-illegale medewerkers van De Vrije Pers in een zaaltje 
van Hotel Central. Bij die gelegenheid was aangekondigd 
dat allen een herinneringsbord zou worden aangeboden. 
Twee maanden later, bij de uitreiking van het geschenk 
aan Van den Steenhoven op zaterdag 11 augustus 1945, 
moest Rijksen die belofte nog eens herhalen, want de 
levering van de cadeaus was ernstig vertraagd. Op de 
maandag daarna meldde een berichtje in het eerste 
nummer van Groot Gouda, de opvolger van het mede-
delingenblad De Vrije Pers, dat er aan het ontwerp werd 
gewerkt. Zodra de borden gereed zouden zijn, zou daar-
over worden gepubliceerd. Uiteindelijk ontvingen de 
oud-illegale werkers - waarschijnlijk in november - hun 
cadeau. Het was een bord afkomstig uit de Plateelbakke-
rij Zuid-Holland. Deze Goudse fabriek was meer gericht 
op massaproductie. Zij had de borden pas kunnen leve-
ren toen er voldoende brandstof (turf) beschikbaar was 
gekomen voor de stookovens.4 

Historische toetsing: het bord van Van Steenhoven

Het bord voor Van den Steenhoven was opgevallen bij 
een onderzoek naar de illegale pers in Gouda en de Krim-
penerwaard, omdat de gegevens op het bord op enkele 
punten niet overeenstemmen met schriftelijke bronnen.5 
De afwijkingen hebben vooral betrekking op het ontstaan 
van het ondergrondse blad De Vrije Pers en het einde van 
die krant. 

De samenstelling van het persverbond
Door gemeenschappelijke belangen van de Nederlandse 
Binnenlandse Strijdkrachten, de Landelijke Organisatie 
voor Hulp aan Onderduikers (LO) en een aantal landelijke 
en regionale verzetskranten was in het najaar 1944 een 
samenwerkingsverband ontstaan voor de uitgave van 
één ondergrondse krant in Gouda en wijde omgeving: De 
Vrije Pers.
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Over het begin van deze krant lezen we in een over-
zicht van de geschiedenis van de LO in Gouda en om-
streken6: ‘Al werkende werden de contacten uitgebreid 
met de illegale pers. Een belangrijke verbetering was de 
bundeling van alle illegale blaadjes in Gouda tot “De Vrije 
Pers”, eind september ’44. We noemen de namen van: 
van der Steenhoven (Floor), mr Nederlof (Leo), Tonny (v. 
Trouw), Wiegand Bruss (Frans van de berichtendienst), 
Piet den Edel, mevr. Hisschenmöller, M.A. de Korte (An-
ton), Langeraar jr. (Lex), Mimpen (Leo, Wehrmachtsbe-
zirkverwaltung).’ 

In het ‘Herdenkingsnummer voor het District Gouda’ 
van Trouw7 schreef Dick Vermij (‘Rens’) dat het vooral 
Trouw was die de noodzaak zag van bundeling van on-
dergrondse kranten en in navolging van Rotterdam en 
Dordrecht ook in Gouda een gezamenlijk nieuwsblad 
onder de naam De Vrije Pers wilde uitbrengen.8 Motoren 
waren C. van der Matten (‘Kees of Tonny Gouda’) en M.A. 
de Korte. 

Later schreef mevrouw Winkel in haar studie over de 
ondergrondse pers9 dat in het najaar van 1944 de in 
Gouda verschijnende bladen Trouw, De Vrije Gedachte, De 
Horizon en Stentor het besluit namen voor een gemeen-
schappelijk nieuws- en mededelingenorgaan. Daarmee 
dachten zij in Gouda een chaos in de nieuwsvoorziening 
te voorkomen. Kennelijk hebben andere illegale krantjes 
zich direct bij het initiatief aangesloten, want in de kop-
pen van de eerste uitgaven staan vermeld: De Geus, Je 
Maintiendrai, Ons Volk, Het Parool, Stentor, De Toekomst, 
Trouw, De Vonk, De Vrije Gedachte, De Vrije Katheder, Vrij 
Nederland, De Waarheid en Nieuwsorganen.

We moeten hierbij aantekenen dat Winkel waarschijn-
lijk geen helder beeld heeft gehad over de situatie met 
betrekking tot De Vrije Pers in de regio Gouda. Zo is De 
Horizon pas half november 1944 toegetreden tot het 
persverbond.10 Het blaadje staat dan ook niet vermeld in 
de koppen van de eerste edities van De Vrije Pers. Later 
- na de fusie – viel het onder de verzamelnaam Nieuws-
organen.

Redacteur van de nieuwe krant was L.J.A. van den 
Steenhoven. Voor de oplage waren aanvankelijk twee 
stencilposten nodig. Die van de voormalige Vrije Ge-

dachte op de begraafplaats kon een groot deel van Gou-
da voorzien en een tweede aan het Rotterdamse Veer 
nam het resterende deel van de stad voor zijn rekening, 
als ook Reeuwijk en de Krimpenerwaard. Deze post die 
werd geleid door een vroegere medewerker van Van den 
Steenhoven, Dick Vermij, verhuisde al gauw – na nog een 
kort verblijf aan de Burg. Martenssingel – naar Stolwij-
kersluis. Als uitbreiding volgde een derde post in Ouder-
kerk aan de IJssel. De stencilposten twee en drie stonden 
onder verantwoordelijkheid van C. van der Matten, de 
districtsleider van Trouw in dat gebied, omdat voor de 
verspreiding van beide krantjes gebruik werd gemaakt 
van het al bestaande goed functionerende koeriersnet-
werk van Trouw.

Door de toenemende druk van de Duitse bezetter, 
door middel van controles en razzia’s, verminderde het 
contact tussen de stencilposten en verschoof de redac-
tionele invloed van Van den Steenhoven op de posten in 
de Krimpenerwaard naar Van der Matten. Post één was 
goed voor ca. 200.000-250.000 ex. van De Vrije Pers en 
de posten twee en drie hebben samen ca. 270.000 ex. 
van die krant vervaardigd en verspreid.11

Uit niets blijkt dat Winkel heeft geweten van het be-
staan van de stencilpost van De Vrije Pers (en Trouw) op 
het Rotterdamse Veer, en de verplaatsing naar Stolwij-
kersluis. Bekijken we met deze achtergrondinformatie 
nog eens de rij krantennamen op het gedenkbord, dan 
valt op dat die van de belangrijke partner Trouw ont-
breekt.

Het begin van de krant
De slingerende band met de halve krantenkop wekt de 
suggestie dat De Vrije Pers een voortzetting zou zijn van 
De Vrije Gedachte en alléén De Vrije Gedachte. Dat is niet 
juist. Voorwaarde voor het persverbond was, dat alle 
meewerkende bladen zouden stoppen met hun eigen 
uitgaven. De Vrije Pers had vele ‘moeders’.

Op de band worden de data 1944 en 11 augustus 1945 
genoemd, als zouden die het begin en het einde van 
De Vrije Pers betekenen. In die periode zijn er evenwel 
twee kranten geweest met die naam. Ze verschilden on-
der andere in doelstelling, in organisatie en zeker ook in 
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6. Streekarchief Midden-Holland (samh) Collectie Oorlogsdocu-
mentatie ac 196 nr. 521. Dit anonieme stuk is door een LO-er ge-
schreven, waarschijnlijk voor het grote gedenkboek van de LO Het 
Grote Gebod, dat verscheen in 1951.
7. samh Per. nr. 32 (kast 424 G).
8. Vermij doelt hier op de landelijke organisatie van het blad 
Trouw.
9. Lydia.E. Winkel (herz. Hans de Vries) De ondergrondse pers. 1940-
1945 (Amsterdam 1989).
10. samh De Vrije Pers no. 14  d.d. 16 november 1944 (editie sten-
cilpost begraafplaats Gouda) en De Vrije Pers no 13 en 14 d.d. 16 
november 1944 ( gemerkt ‘R’, editie stencilpost Rotterdamse Veer, 
Gouda).
11. Aantallen genoemd in : J.A. van den Steenhoven Ondergrondse 
krantjes: herinneringen van een loopjongen (Gouda 1995) en : Trouw-
Herdenkingsnummer, zie noot 7.
12.  De Kool-Verhoog, ´Frits S.S.´ van Stolwijkersluis, pp. 104 -109.
13. Mondelinge informatie van M. de Kool, bevestigd door mevr. 
Boekamp-Sierink; alias ‘Frits S.S.’ en koerierster ‘Jopie’, beide van 
de stencilpost in Stolwijkersluis.
14 Winkel, De ondergrondse pers. 1940-1945;  p. 302 en p. 295.

delingenblad voor Gouda en omgeving gaan verzorgen, 
onder leiding van een nieuwe redactie. Hoofdredacteur 
werd mr. A.A.J. Rijksen, bijgestaan door de redactiele-
den Th. Arts en Van den Steenhoven. Alleen de laatste 
had meegewerkt aan de ondergrondse Vrije Pers. De 
nieuwe krant nam de naam over van het ondergrondse 
blad, anders had het vanwege het persbesluit van de Ne-
derlandse Regering niet mogen verschijnen. Het officiële 
mededelingenblad, gesteund door de gemeente Gouda, 
bleef bestaan tot 11 augustus 1945 en wijzigde toen haar 
naam in Groot Gouda.12

Historische toetsing: de borden voor de 
gemeente Gouda

Over deze wandborden kan alleen de wens worden uit-
gesproken, dat ze hopelijk eens te voorschijn zullen ko-
men. Er is wel iets te zeggen over hoe op 3 september 
in Groot Gouda is geschreven over de aanbieding van de 
borden aan burgemeester James. Deze verslaggeving is 
niet juist. De actie van de redactie van het mededelin-
genblad is buiten Trouw omgegaan en de borden zijn niet 
namens Trouw aangeboden. De Trouw-mensen wisten 
van niets.13

Historische toetsing: het bord voor de medewerkers

Op het gedenkbord voor de oud-illegale medewerkers is 
aan het ontwerp van de oranjeboom een speciale tekst 
toegevoegd: ‘de vrije pers’ 1 november 1944 – 5 mei 
1945. Hier behoeft de datum van 1 november 1944 als 
begin van de krant enige toelichting. Winkel is hierover 
niet duidelijk. Zij geeft als verschijningsperiode van de 
ondergrondse krant 28 oktober ’44 – mei ’45, maar een 
paar bladzijden eerder dateert zij de eerste uitgave op 1 
november 1944.14 De oorzaak van deze onduidelijkheid 
is, dat er twee ‘eerste’ nummers zijn verschenen van de 
illegale Vrije Pers. Op 1 november produceerde de groep 
van Van den Steenhoven een nummer 1, maar enkele da-
gen eerder – op 28 oktober – had de andere stencilpost 
aan het Rotterdamse Veer ook al een nummer 1 gedrukt, 
met een andere krantenkop. Vermij van de tweede sten-

Bericht van het uitreiken van de herinneringsborden

mentaliteit. De eerste, de ondergrondse Vrije Pers, ver-
scheen als uitgave van het eerdergenoemd persverbond 
tot en met de bevrijding op 5 mei. Daarna gingen Trouw 
en De Vrije Katheder hun eigen weg. De kleine blaadjes 
bestonden niet meer en een nieuw samenwerkingsver-
band werd gevormd. Dat zou een nieuw, officieel mede-
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cilpost gaf hiervoor de volgende verklaring (en daaruit 
blijkt dat ze eigenlijk nog eerder hadden willen verschij-
nen): ’Alles dreigde op een dood punt te komen, toen 
er een stencylmachine van ‘De Vrije Gedachte’ ontdekt 
werd. Toen er na een week wachten nog geen V.P. ver-
scheen, besloot ‘Trouw’ het ijs te breken en op Zaterdag 
28 Oktober 1944, verscheen het eerste nummer van ‘De 
Vrije Pers’ met een oplage van ongeveer 650 ex.’15 
De schenkers van het gedenkbord kozen als begin van de 
krant het eerste nummer gemaakt door Van den Steen-
hoven.

Naar ruwe schatting hebben er op de drie stencilpos-
ten samen 80 á 100 drukkers, koeriersters en versprei-
ders gewerkt aan de ondergrondse krant. Maar anders 
dan de uitnodiging en de tekst aan de onderzijde van het 
bord doen denken, hebben zij niet allen zo´n bord ont-
vangen. Deze zijn uitgereikt aan alléén de mensen die 
zijn betrokken geweest bij de stencilpost in Gouda. De 
mensen in de Krimpenerwaard rond de posten Stolwij-
kersluis en Ouderkerk aan de IJssel kregen geen bord als 
dankbetuiging. Waarschijnlijk zijn er 20 á 30 van deze 
speciale bevrijdingsborden door de Zuid-Hollandse Pla-
teelbakkerij gemaakt. 

Stille getuigen

De verschillen tussen bordteksten en geschreven bron-
nen, en het verschil tussen woord en daad van de redac-
tie van de na-oorlogse Vrije Pers waren uitingen van een 
ernstig conflict. Daarin stonden tegenover elkaar de re-
dactie van de na-oorlogse Vrije Pers en de groep mensen 
die onder leiding van Van der Matten in de Krimpener-
waard aan de ondergrondse Vrije Pers hadden gewerkt. 
Bijna onmerkbaar voor de buitenwereld kwam dat con-
flict op 5 mei tot uitbarsting en het ziekte daarna maan-
den, zo niet jaren voort. Twee speciale kranten kunnen 
de standpunten van beide partijen voor ons (iets) ver-
helderen. Daarbij laten we het licht alleen vallen op wat 
belangrijk is in het kader van de geschenkborden.

De eerste krant is het Herdenkingsnummer voor het 
District Gouda. In de periode dat Trouw een verschij-
ningsverbod was opgelegd, hebben mensen van de sten-

cilpost Stolwijkersluis het blad uitgedeeld aan de autori-
teiten van het Militair Gezag en de gemeente Gouda. Zij 
waren als genodigden op 5 juli aanwezig op de Avond der 
Illegaliteit, die was belegd door Trouw. In een voor die 
dagen grote krant legde redacteur Van der Matten in alle 
openheid verantwoording af over het werk dat voor de 
ondergrondse kranten De Vrije Pers en Trouw in Gouda en 
de Krimpenerwaard was verricht en noemde ook – voor 
zover bekend – de namen van allen die daarbij betrok-
ken waren geweest. Hij sprak echter ook over de periode 
na 5 mei, over de miskenning van het verzetswerk van 
zijn mensen, de hoon en de onheuse behandeling door 
Goudse voormannen. Het Herdenkingsnummer is op 6 en 
7 juli nog los op straat verkocht, daarna werd de straat-
verkoop van kranten door het Militair Gezag verboden.

De andere partij reageerde pas op 11 augustus, in het 
laatste nummer van het mededelingenblad. De redactie, 
die steeds de schijn had opgehouden een voortzetting 
te zijn van de ondergrondse krant met dezelfde naam, 
schreef ook over de oorlogsperiode. Ze zweeg over het 
aandeel van Trouw in de ondergrondse Vrije Pers, en ver-
meed het gebruik van de naam Trouw. Ze hekelde ‘het 
blad dat zich had losgemaakt uit de fusie’, en een in haar 
ogen misplaatste aanval had gedaan op een van haar 
redacteuren. De verschuiving/overname van het redac-
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teurschap van Van den Steenhoven naar Van der Matten 
(zonder de naam te noemen) was een andere grief. De 
krant is minder open dan het Herdenkingsnummer. Wel 
zijn de namen van ´top´mensen te lezen, maar niet die 
van de koeriersters en verspreiders. Zes vrienden uit het 
persverbond, die allen ruimte in de krant hadden gekre-
gen voor een persoonlijk dankwoord, werden hartelijk 
gegroet door de hoofdredacteur Rijksen. Daar hoorde 
Trouw niet bij.

De kranten werden gelezen en kwamen na korte of 
langere tijd bij de oude kranten terecht. Op enkele na die 
overleefden, vaak in een vergeten hoekje. De gedenk-
borden kregen een zichtbare plaats in de huiskamers, 
verbeeldend, indringend en bleven daar meestentijds 
hangen.

De macht van het zwijgen

Op grond van het bovenstaande lijkt de conclusie ge-
rechtvaardigd, dat de redactie van het mededelingen-
blad De Vrije Pers bewust heeft gewerkt aan een bepaalde 
beeldvorming van de illegale pers in Gouda en omgeving. 
In dat beeld ontbreekt de rol van Trouw in de onder-
grondse Vrije Pers. Bovendien zweeg de redactie over de 
drukplaatsen van die krant in Stolwijkersluis en Ouder-
kerk aan de IJssel en negeerde zij de vele mensen die van 
daaruit hun werk voor De Vrije Pers verrichtten. Helaas 
heeft dat misleidende spreken en schrijven gewerkt. Het 
verklaart waarom veertig jaar later een broer van Van den 
Steenhoven uit eigen herinnering een boekje heeft ge-
schreven over de verzetskrant, zonder enige verwijzing 
naar de andere posten.16 Een koerierster die in 1944/’45 

pakjes kranten ging ophalen bij de familie Van Loon aan 
de Ridder Van Catsweg, en die in de omgeving moest 
verspreiden, vertelde dat zij altijd heeft gedacht dat De 
Vrije Pers alléén was gemaakt op de begraafplaats.17 De 
brief van 31 mei 1945 waarin zij als medewerker door Van 
den Steenhoven werd uitgenodigd, sprak immers over 
een bijeenkomst voor de ‘gehele staf van oud-illegale 
medewerkers van ,,De Vrije Pers”?18 Zij was op 13 juni op 
die bijeenkomst in Hotel Central aanwezig geweest en 
had alleen Goudse mensen gezien. Bovendien meende 
zij dat de krant een r.-k. blad was, want de meeste men-
sen op die bijeenkomst waren rooms-katholiek.

De geschiedkundige waarde van de wandborden

De vraag rijst of deze gedenkborden met hun discutabe-
le teksten van betekenis kunnen zijn voor de geschied-
schrijving. Het antwoord kan duidelijk zijn. Juist omdat 
hun teksten niet overeenstemmen met de geschreven 
bronnen, zijn het waardevolle bewijsstukken. Samen 
met de misleidende krantenberichten getuigen ze van 
een bitter conflict in Gouda, dat echter pas zichtbaar 
wordt door het Trouw-Herdenkingsnummer.

Onverminderd is de waarde die de cadeauborden heb-
ben als dankbetuiging. Ze verwijzen naar moedige men-
sen die zich met inzet van hun leven een weg zochten 
naar vrijheid. Daarom hadden de mensen van de andere 
stencilposten voor hun aandeel in de ondergrondse Vrije 
Pers óók een bord als blijk van waardering mogen ont-
vangen.

Dankzij verhalen van hoogbejaarde verzetsmensen en 
koeriersters en de door hen bewaarde kranten kwamen 
deze gedenkborden weer in de belangstelling. Jacob Cats 
(1577-1660) leerde al:

De waerheyt, wat men doet, en is niet intedwingen,
Al sou de felste rots in duysent stucken springen:
De waerheyt borrelt uyt gelijck een sonneschijn,
De waerheyt, hoe het gae, wil niet begraven zijn.’ 19


