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Peter van Eijkelenburg

‘In mijn tijd waren de arbeidsvoorwaarden in de aar-
dewerkindustrie ronduit slecht. Lage lonen, stukloon, 
ongezond werk, onzekerheid of je je werk kon houden. 
Altijd op de schopstoel. Veel verkassen naar andere 
werkgevers. Ik heb bij zoveel bedrijven en bedrijfjes in 
Gouda gewerkt, ik ben de tel kwijt geraakt. Soms moest 
ik tijdelijk m’n heil zoeken in een andere bedrijfstak om-
dat er te weinig werk was in het plateel.

De vakbonden konden weinig verbetering bereiken. Ik 
ben altijd lid van het cnv geweest, nu nog steeds trou-
wens. Maar de bestuurders van de vakbond konden niet 
veel doen. Ik heb het nooit goed begrepen. We hadden 
vaak ruzie met die bondsbestuurders. Je had weinig rech-
ten, geen cao, je was aan de goden overgeleverd. Ik was 
zelf ook niet de makkelijkste. Maar dat was wederzijds. 
Zo kreeg ik te horen van een werkgever: ben jij ziek? Dat 
kan helemaal niet op jouw leeftijd!

Het rare is: de kleine bedrijven betaalden meestal 
een vast loon, terwijl de grotere, de bekende namen als 
Goedewaagen en de Zuid-Holland, met stukloon werk-
ten. Maar als je productiviteit hoog was, betekende dat 
niet automatisch dat je met meer geld naar huis ging. De 
productielijsten van elke werknemer gingen steeds naar 
kantoor. En als het dan opviel dat je ineens meer wand-
borden beschilderd had, deden ze je stukloon per bord 
gewoon omlaag. Dus in de kleinere bedrijven kon je met 
het vaste weekloon hoger uitkomen dan met het stuk-
loon bij de grote jongens.

Een leven lang plateelschilder:

‘Vroeger waren het 
echte heertjes.
 Zij hebben het voor 
ons verziekt’

Nico de Wit vertelt
De historie van Gouda, verteld door mensen die het 
verleden 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

Piet Slagboom (Foto Tidinge)

Nico de Wit ( 1926 )

Bovendien zat je altijd in het stof, van het kwarts in de 
klei. Dat kwarts was nodig om de klei genoeg vastigheid 
te geven. Het duurde lang voordat er wettelijke verplich-
tingen kwamen om dat stof af te zuigen. Bij kleifabriek 
Vingerling was vroeger gemiddeld de helft van het per-
soneel thuis, ziek door het stof. 
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Zilveren knop

Een eeuw geleden, dus ver vóór mijn tijd, waren de ver-
houdingen tussen de werknemers in het plateel heel an-
ders. De plateelschilders stonden toen binnen de bedrij-
ven in hoog aanzien. Zij waren de kunstenaars, zij voelden 
zich heel wat, en ze kregen ook veel meer betaald dan de 
andere arbeiders in de fabriek. In hun vrije tijd liepen die 
schilders toen rond te stappen met hoge hoed op, en 
sommigen met wandelstok met zilveren knop, heb ik me 
wel eens laten vertellen.

Datzelfde verhaal zegt ook dat de werkgevers de hoge 
lonen voor de heertjes op een gegeven te gortig gingen 
vinden. Er kwam een geheimzinnige dame uit Den Haag 
om de bedrijfstak te saneren. Daarna gingen de lonen 
van de plateelschilders flink terug. Dus die hoge hoeden 
hebben het met hun dikke lonen mooi verziekt voor ons, 
de generatie schilders die na hen kwam.

Rebel

Mijn vader, Joop de Wit, was sigarenmaker. In mijn jong-
ste jeugd woonden we aan de PC Bothstraat, later aan de 
Peperstraat 102. Een katholiek gezin, veel kinderen, niet 

ongezellig. Vader en moeder waren heel erg kerks. Op 
zondagmiddag was het verplicht wandelen met z’n allen. 
In het huishouden was ik van jongs af aan het hulpje van 
mijn moeder. Maar ik was ook de rebel in huis. Toen ik 
zeventien of achttien was, heb ik het katholicisme verla-
ten en ben gereformeerd geworden. Niet streng natuur-
lijk. Ik vond het katholieke geloof raar en dat vind ik nog 
steeds. Het roomse was het enige ware geloof, alle an-
dere richtingen deugden niet. Zo werden wij opgevoed. 
We mochten niet eens met protestantse kinderen spe-
len. Dat stuitte me tegen de borst.

Mijn lagere school was aan de Spieringstraat, de Sint 
Anthonieschool. Ik zat natuurlijk aan de klompenkant. 
Daarna ben ik één jaar naar de technische school aan de 
Graaf Florisweg geweest, vooral voor schilderen en teke-
nen. Want dat deed ik als kind ook al veel. Die hobby had 
ik van mijn vader overgenomen. Ik heb hier in de woon-

In de oorlogsjaren bij Goedwaagen: pijpekoppen beschilderen. Nico 
de Wit: ‘Ik zette er landschapjes op. Op zo’n rek lagen 75 pijpekoppen. 
Ik deed drie rekken per dag. Per rij een ander landschapje, dat ik zelf 
bedacht had.’  (foto: Goedewaagen) 

Nico de Wit fileert een kannetje op de handschijf, bij De Jong aan de 
Turfmarkt. (foto: Fa. De Jong)



170

Ti
di

ng
e 

20
09

kamer nog twee tekeningen van het Goudse stadhuis 
hangen, die mijn vader ooit voor mij heeft gemaakt.

Ondanks dat tekenen ben ik toch om een of andere re-
den begonnen als bakkersjongen, bij Van der Starre aan 
de Graaf van Bloisstraat. Brood en koek maken, vanaf ’s 
morgens heel vroeg. En daarna brood uitventen op de 
fiets, met zo’n grote mand voorop. Vanaf tien uur, vroe-
ger op de ochtend mocht niet. Dat heeft anderhalf jaar 
geduurd. Toen wilde Van der Starre dat zijn zoon in de 
bakkerij kwam, en moest ik er dus uit.

Ondergedoken

Mijn vader bedacht dat het ‘n goed idee was als ik met 
mijn tekeningen naar de Zuid-Holland zou gaan, toen 
een van de bekendste plateelfabrieken in Gouda. Daar 
werd ik aangenomen als leerling-plateelschilder. Begin 
van de oorlog, ik was vijftien.

In 1943 ging ik over naar Goedewaagen, de grote fa-
briek bij het Jaagpad. Ik was toen al aardig bedreven, 
want op de foto zit ik met een heel klein penseeltje land-
schapjes te schilderen op pijpenkoppen. Die foto is uit 
’43 of ’44, hij staat in een standaardboek over Goede-
waagen.

In die fabriek heb ik ook tot het eind van de oorlog 
ondergedoken gezeten, samen met een leeftijdgenoot, 
later zelfs met twee. We hadden een schuilplaats in de 
turfschuur achter op het terrein. Daar sliepen we en 
verstopten we ons als er overdag Duits gevaar dreigde. 
Onze matrassen waren jute zakken, die we zelf met stro 
hadden opgevuld.

Vier broers van mij zijn wel naar Duitsland geweest 
voor de Arbeitseinsatz. Gelukkig zijn ze allemaal terug-
gekomen.

In die Goedewaagen-jaren heb ik mijn latere vrouw 
leren kennen. Dingena de Waard, ofwel Dinie. Dochter 
van de sloper aan het Jaagpad, achter het erf van Goe-
dewaagen. Daar zagen we elkaar ook elke dag. Zij was 
pas vijftien. Haar familie was protestants. Dus mijn vader 
praatte niet meer met me. Hij gaf me ook geen toestem-
ming om met haar te trouwen.  

Havenstaking

Meteen na de oorlog moest ik in militaire dienst. Infan-
teriesoldaat. Eerst hier in Gouda, later  ook in Woerden, 
Schoonhoven, Vught en Rotterdam. Veel wachtlopen op 
de kazernes. Ik moest ook vaak helpen bij herbegrafe-
nissen van mensen die gefusilleerd waren door de Duit-
sers. De lichamen van die slachtoffers werden in de eigen 
woonplaats herbegraven. Bij elke begrafenis was een in-
fanteriepeloton aanwezig, drie man links en drie rechts.

In mijn diensttijd heb ik ook nog tijdens een haven-
staking in Rotterdam in de Keilehaven gewerkt. Schepen 
lossen en laden. Die staking van havenwerkers was door 
de communisten opgezet. Wij soldaten moesten het 
werk doen zo lang de staking duurde.

Tot 1949 heb ik opnieuw bij de Zuid-Holland gewerkt. 
Maar ik kreeg tbc. Daarmee heb ik drie jaar in sanatori-
um Zonnestraal in Hilversum gelegen. Vervolgens was ik 
weer welkom bij de Zuid-Holland, op de Raam. Maar na 
een jaar of drie ging mijn salaris daar achteruit. Dat was 
voor mij het eerste teken van de onzekerheid waarmee je 
moest leven in het plateel.

Wandbord naar eigen ontwerp (foto: Tidinge)
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Voor een beter salaris kon ik terecht bij de Jumbo. Een 
kleiner fabriekje, ondanks de naam.

Ontario

Begin jaren zestig zijn we ons geluk gaan beproeven in 
Canada. Familie van mijn vrouw woonde en werkte daar 
al, en zij zeiden dat het iets voor ons zou zijn. We gin-
gen met het vliegtuig. Via Shannon en NewFoundland, en 
dan Toronto, een dure reis.

Ik pakte er alles aan. Fruit geplukt, aardappelen ge-
rooid, huizen geschilderd, wat heb ik niet gedaan? Later 
zijn we verhuisd naar het Erie-meer, waar ik vast werk 
kon krijgen als scheepsschilder op een werf. Dat was bij 
het sluizencomplex tussen Lake Ontario en Lake Erie. 
Het viel niet altijd mee. Die winters in Canada kunnen 
verschrikkelijk zijn, dat moet je niet uitvlakken. Mijn 
vrouw kreeg bovendien heimwee. Haar familie woonde 
250 kilometer verderop, dus daar ging je niet snel even 
naar toe. Op zeker moment is zij terug gevlogen naar Ne-
derland en ben ik nog een half jaar door blijven werken 
daar. Ik moest eerst nog wat verdienen! Daarna ik met 
de Maasdam teruggevaren. Alle dagen storm op zee, dus 
ook niet leuk, maar het was goedkoper dan vliegen.

Terug in Gouda kwam ik bij de Goudse Zeefdruk Indu-
strie, toen gevestigd in een voormalige timmerfabriek 
aan de Kattensingel. Leuk werk, eenmalige opdrachten, 
dus geen serieproductie. Veel reclameschilderen deed 
ik, allerlei speciale dingen.

Handschijf

Volgende werkgever was De Jong op de Turfmarkt, in het 
pand waar nu een dansschool zit. Op deze foto zit ik te 
schilderen op de draaischijf. Een handschijf, je moest ‘m 
met je vingers ronddraaien. Zo kon je makkelijk lijnen 
schilderen op de producten die je liet ronddraaien op het 
schijfje. Fileren heet dat.

Ook daar kwam een eind aan, ik denk toen ik een jaar of 
55 was. Ik vond op dat moment  nergens anders werk als 

plateelschilder. Maar ik was niet voor één gat te vangen, 
dus ik begon bij Gouda’s Glorie, als onderhoudsschilder 
voor de bedrijfsgebouwen. Die boter- en kaasfirma zat 
aan de Lage Gouwe, maar verhuisde later naar Lopik. 
Daar gingen we met een personeelsbusje naar toe.

Tot ik plotseling een aanbieding kreeg om zetbaas te 
worden in een winkeltje naast ons huis in de Sint Antho-
niestraat. Dat was De Verfton, in schildersmaterialen en 
glas. Precies in mijn straatje dus, ook letterlijk. De win-
kel was van iemand uit Zandvoort. Verf aanmaken, glas 
snijden, verkopen, ik deed er alles. Maar die Zandvoorter 
doekte de winkel van de ene dag op de andere op.

De Goudse Zeefdruk had toch weer werk voor mij. 
Bierpullen beschilderen, die Heineken bij prijsvraagjes 
weggaf. Ik moest de naam van de winnaar er op schilde-
ren, eerste tweede of derde prijs, etcetera. Ik deed dat 
in half-Gothische letters, dat zag er bijzonder uit en is 
beter leesbaar dan echt Gotisch. Dat half-Gotisch had ik 
mezelf zo’n beetje aangeleerd.

Mijn broer Jack had een plateelfabriekje van iemand 
overgenomen, dat was Van Katwijk aan de Walestraat. 
Daar heb ik ettelijke duizenden zettingen gemaakt voor 
ringen en broches, Ze waren voor de Amerikaanse markt. 
Maar Jack overleed tamelijk jong. Zijn twee zoons Peter 
en Hans hebben de zaak nog even voortgezet, tot ook 
die markt inzakte.

Nico maakte altijd eigen ontwerpen (foto: Tidinge)
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Vreemde snuiters

Mijn laatste betrekking was bij GeWi aan de Lage Gouwe, 
vlakbij de hoek met de Nieuwehaven. Daar heb ik veel 
grote wandborden beschilderd. Helaas ging deze zaak 
over de kop, iets waar de eigenaren toch wel zelf de hand 
in hadden. Vreemde snuiters waren het, die wel eens 
vergaten dat de winkel ook nog moest draaien.

Natuurlijk heb ik ook thuiswerk gedaan. Fabrieken brach-
ten hele series kaststellen en wandborden bij me thuis. 
Ik bedacht de decors meestal zelf. Als het er maar goed 
uitzag, vonden die fabrikanten het best. Dus je had veel 
vrijheid. Zet er maar een landschapje op, zeiden ze dan. 
Ik had veel illustratiemateriaal thuis. Daaruit nam ik din-
gen over en ik gebruikte het om ideeën op te doen. Of ik 
verzon het helemaal zelf.
Voor mezelf heb ik zo later ook nog veel geschilderd, 
waarvan je voorbeelden hier in de woonkamer ziet. Ik 
zou het wel opnieuw willen gaan doen. Ik kan het nog 
best. Een vaste hand is geen probleem. Maar je vindt te-
genwoordig heel moeilijk ‘n adresje waar je de spullen 
nog kunt laten bakken.

Beroepsziekte

We wonen nu drie jaar in de Savelberg. Mijn vrouw woon-
de eerst twee jaar in de Riethoek. Zij heeft veel pech ge-
had met haar gezondheid. Al 35 jaar suikerziekte. Ope-
raties, hernia.  En een paar zware herseninfarcten. Hier 
in Savelberg woont ze nu in de gesloten afdeling. Tussen 
de middag ga ik haar daar altijd helpen met eten. Daarna 
blijf ik de hele middag bij haar zitten. Af en toe herkent 
ze me, dan ben ik blij.
Onze drie kinderen herkent ze niet meer, de vijf kleinkin-
deren ook niet. Twee van die kleinkinderen zijn trouwens 
professioneel danser in de VS.

Ikzelf heb alleen een kraakje in de nek. Krijg ik twee keer 
per maand therapie voor. Een bekende beroepsziekte, 
van het tientallen jarenlang in dezelfde houding zitten bij 
het beschilderen van aardewerk. Grote vaas, decoratie ook eigen ontwerp (foto: Tidinge) >

Van al mijn jaren in het plateel krijg ik 92 euro per 
drie maanden pensioen. En van die luttele paar jaar dat 
ik onder de schilders-cao viel, vang ik 51 euro per drie 
maanden. Zie eens wat een verschil! Dat bedoel ik ook, 
als ik het over slechte arbeidsvoorwaarden in de aarde-
werkindustrie heb.

Bovendien: m’n plateelpensioen wordt al maar min-
der. Ik begon destijds met 100 euro per drie maanden. 
Ik begrijp ook niet hoe dat kan, maar zo is het. Van die 
paar Canadese jaren krijg ik ook nog wat pensioen. Alle 
beetjes helpen. 

En dat pottenbakkersfestival op de Markt? Ach, leuk 
voor de toeristen. Maar elk jaar zie je veel van hetzelfde. 
Af en toe iets leuks of origineels, maar een jaar later zie 
je dat dan opnieuw.’

beknopte loopbaan 
plateelschilder Nico de Wit (1926)
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