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Peter van Eijkelenburg

“Meteen na de bevrijding kwam ik bij de politie in Gouda. 
En ik ben er gebleven tot mijn pensioen, in 1983. Allerlei 
functies gehad. De gewone straatdienst,  maar ook ver-
keer, de vreemdelingendienst, de kinder- en zedenpoli-
tie, en de technische recherche. De laatste vijf jaar voor 
m’n pensioen was ik ook nog hulpofficier van justitie. 

 
Zelf kom ik uit Rotterdam, Katendrecht. Dus ik was al wel 
wat gewend voordat ik naar Gouda kwam. Als jong ventje 
deed ik boodschappen voor de hoeren, voor ’n zakcentje 
voor mezelf. In de oorlog was ik bij de verkenningsaf-
deling van de Ordedienst (OD) van Rotterdam-Zuid. Ik 
maakte er veel tekenwerk van dingen die we hadden ont-
dekt bij onze spionage-actviteiten tegen de Duitsers.

Bij dat verzetswerk kwam ik ook voor ’t eerst mensen 
uit Gouda tegen. Wout de Boer bijvoorbeeld, in Gouda 
commandant van de brandweer. Hij kwam bij ons valse 
paspoorten afleveren.

Via het verzet ontmoette ik ook de Goudse burge-
meester James, die toen in Hillegersberg ondergedoken 
zat. Later kwam ik hem in Gouda natuurlijk weer tegen, 
terug als burgemeester. Ik heb zelf nooit moeite met 
hem gehad. Hij was op en top een aristocraat. Een figuur 
apart. Voelde zich verheven boven de rest. Hij had een 
heel schappelijke, sympathieke vrouw. Haar leerden we 
ook kennen omdat James er prijs op stelde dat hij op 
dienstreizen gereden werd door een chauffeur. Dat vond 
hij wel sjiek. Hij schakelde daarvoor dan politiemensen 

Veertig jaar bij 
Goudse politie:

‘Die Chinees blééf 
maar cadeaus sturen. 
Het werd verdacht’

Piet Slagboom 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 P. van Eijkelenburg)

Piet Slagboom ( 1923 )
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in. Dat hoorde helemaal niet tot de taak van de politie, 
maar ja, dat gebeurde toen. Dus wij brachten de burge-
meester overal naar toe en ook weer naar huis en droe-
gen z’n tas uit de kofferbak het huis in. Dan voelde je je 
soms net een veredelde dorpsveldwachter.

Bijl de Vroe

In het verzet leerde ik ook m’n latere commandant bij 
de OD kennen, W.C. Bijl de Vroe. Die was inspecteur van 
politie in Gouda, maar zat in de oorlog gevangen in Sint-
Michielsgestel. Daaruit is hij op zeker moment ontvlucht 
en via-via in verzetskringen was hij aan het adres van 
mijn ouders gekomen. Zodoende stond hij ineens bij ons 
voor de deur, zonder veters in z’n schoenen. We heb-
ben hem een poosje onderdak gegeven terwijl hij zich 
aansloot bij het verzet in Rotterdam-zuid, waar hij leider 
van de OD werd.

Bijl de Vroe ging na de oorlog weer terug naar de po-
litie in Gouda. Als jonge jongen was het mijn ideaal ge-
weest om naar Indonesië te gaan, de landbouw in. Maar 
dar kwam dus de oorlog tussen. Misschien door m’n ver-
zetswerk en door de contacten met Bijl de Vroe nam ik 
me daarna voor om bij de politie te gaan. Maar de politie 
in Rotterdam wees mij af.

Toen dacht ik: weet je wat, ik bel Bijl de Vroe in Gou-
da, misschien weet hij raad. Die zei onmiddellijk: kom 
maandagmorgen maar hierheen!

Ervaren diender

Dus ik die vroege ochtend op de fiets naar Gouda. Kreeg 
er een blauw pak aan met een grote P er op, en kon met-
een beginnen. Met een diender mee de straat op, om te 
kijken hoe dat ging en om veel te leren. Een politie-op-
leiding was er nog niet. Je moest het al doende ontdek-
ken.

Een paar maanden na onze komst kwam er een groep 
van 15 nieuwe aspirant-agenten binnen. Die moesten 
een toelatingsexamen doen. Ik had dat niet hoeven 
doen, omdat ik een ulo-diploma had.

Ik moest toen, voor de eerlijkheid en de rechtvaardig-
heid, toch nog maar even dat examen doen, vond de po-
litie. Dat examen was natuurlijk flauwekul, qua niveau. 

Op 2 februari 1983 krijgen zes inwoners van Gouda het Verzetskruis uit-
gereikt. Vlnr. Piet Slagboom, Leen Cornelisse, mevr. Hofstede, dhr Ben-
nis, echtpaar Erwich, burgemeester Broekens (Collectie Slagboom)  

De fotocamera waarmee verdachten op de plaat gingen (Collectie 
Slagboom)
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We kregen tussen het gewone dagelijkse werk door al-
lerlei bijspijkerles: over de historie van Gouda, over de 
openbare gebouwen, stratenkennis, wetskennis en der-
gelijke.

Daarnaast heb ik door de jaren heen zelf allerlei cur-
sussen gevolgd. Voor elke cursus stond ik vooraan, alle 
diploma’s gehaald. Ook nog extra Duits en Engels erbij 
gestudeerd. Zodat ik  later, toen het buitenlands toe-
risme naar Gouda een beetje op gang kwam, in de zomer 
vaak op de Markt te vinden was als politieman. Om de 
toeristen te helpen en wegwijs te maken, leuk werk ui-
teraard.

In het begin was ik hulpagent, aan het handje van een 
ervaren politieman op straat. Daarna ging ik zelfstan-
dig de straatdienst in, een jaar of twee. Altijd vanaf de 
Markt, waar toen het politiebureau was. Je werkte over-
dag, in de avond of je had nachtdienst.

Vervolgens heb ik lang bij de verkeerspolitie gezeten.
Ik deed er vooral veel tekenwerk. Mede natuurlijk om-
dat tekenen een van mijn grote hobby’s was. Technische 
tekeningen, van verkeerssituaties, bijvoorbeeld bij het 
bepalen van de loop van verkeersstromen  op nieuwe 
kruispunten, verkeerspleinen en rotondes.

Drugs  

Er kwam een vacature bij de kinder- en zedenpolitie. 
Daar had men mij voor in gedachte. Ik had zwaar de pest 
in, want het leek me niks. Ik heb het toch gedaan, heb er 
heel veel geleerd en heb het werk met enorm plezier ge-
daan. Ik heb het altijd mezelf naar de zin kunnen maken. 
Het was soms wel lastig en zwaar. Veel ellende gezien, in 
ontspoorde gezinnen bijvoorbeeld, kindermisbruik, pro-
blemen met alcohol enzovoort.

Gelukkig kon ik alles kwijt bij Jeanne, mijn fantastische 
vrouw. Die kon erg goed luisteren. Jammer genoeg is zij 
vijf jaar geleden gestorven, 82 was ze. Zij was ook een 
Rotterdamse.

In die tijd gaf ik op scholen voorlichting over verdo-
vende middelen. Daar wist ik eerst helemaal niets van, 
maar we merkten dat er veel onzekerheid over was. Ik 
ben veel gaan lezen over die dingen, met artsen gepraat 

en zo. Veel spullen verzameld om die te laten zien, ik 
trok met een koffertje met van alles langs de scholen, tot 
in de verre omgeving aan toe.

Niemand wist toen nog wat de gevaren waren van die 
middelen. Ik heb iemand meegemaakt die na het nemen 
van lsd enorm goed kon tekenen en schilderen. Maar ik 
heb ook gezien hoe drugsverslaafden die in de cel kwa-
men, leden door de ontwenningsverschijnselen. Dat was 
soms zo verschrikkelijk, dat wil je niet geloven.

 

Slagboom in z’n tijd bij de kinder- en zedenpolitie, hier met demonstratie-
spullen voor de voorlichting over verdovende middelen (Collectie Slagboom)
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Leeftijdsgrens

We moesten er op letten dat bioscopen de leeftijds-
grenzen handhaafden. Nou, dat vond ik een beetje on-
zin, met mijn Katendrechtse afkomst. Ik lag soms een 
beetje dwars ten opzichte van de rest van het Goudse 
politiekorps. Toen ik ’n keer zo’n oppasbeurt had, ben ik 
aan de overkant van de straat lekker in het zonnetje gaan 
staan. En ik rapporteerde dat er geen enkele te jongere 
bezoeker was geweest. Vanaf dat moment hoefden we 
nooit meer te controleren op leeftijd, en m’n collega’s 
waren me allemaal zeer dankbaar!

De jongerensociëteiten wilden af van het toegangsbe-
leid met pasjes voor de leden. Daar waren wij als politie 
tegen. We waarschuwden dat het veel overlast aan de 
voordeur zou geven. Maar zij hielden vol, ze wilden van 
dat strenge gedoe af. Nou, probeer het dan één winter, 
zeiden wij uiteindelijk. Het mislukte jammerlijk, ze kon-
den de toestand niet in de hand houden. Kijk, zo kweek 
je ook respect voor de politie.   

 
Bij de technische recherche heb ik ook veel geleerd, 
maar was het soms zwaar. Als mensen bij de buren een 
gaslucht hebben geroken en je treft in dat huis een dood 
gezin aan, dan gaat je dat niet in je kouwe kleren zitten.

Sporenonderzoek, sporen vastleggen, de oorzaak van 
een brand vaststellen, allemaal dingen die je al doende 

leert. Van dat soort technische kennis heb ik nog steeds 
profijt, bijvoorbeeld als lid van de renovatiecommissie 
en het stichtingsbestuur hier in de Zuidrandflat. Ik heb 
altijd gezegd: van alles wat je leert, kun je later plezier 
hebben.

Marokkanen

Bij de vreemdelingendienst was mijn standpunt: buiten-
landers blijven altijd buitenlander. Dat is niks bijzonders. 
Nederlanders die geëmigreerd zijn naar Canada of Au-
stralië blijven ook Nederlander. Die zoeken elkaar daar 
ook op.

Verder heb ik altijd gezegd: het blijven mensen, wat 
ze ook gedaan hebben. Gebruik je Hollandse mondje 
en een beetje humor, daar kom je ver mee. En eerlijk 
blijven. Voorheen had de politie af en toe te maken met 
vervelende Nederlanders. Later kwamen daar wel eens 
vervelende Marokkaanse Nederlanders bij.

Nu is Gouda zoveel groter geworden, de mentaliteit is 
anders, en alles komt sneller en breder in de publiciteit. 
Vroeger kwam de chef van de redactie van de Goudsche 
Courant elke ochtend bij ons het politienieuws halen. 
Tevoren namen we dan het dagrapport door en gaven 
onze selectie daaruit mee aan de journalist. Dat kwam 
dan in de krant.

Nu gaan de media er zelf op uit en komen er veel gro-
tere stukken in de krant. Daar voelen die jongens in Oos-
terwei zich natuurlijk door uitgedaagd en aangespoord 
om door te gaan.

Bovendien: hoe reageer je als je elke dag beticht wordt 
van iets dat je helemaal niet gedaan hebt? Dan gooi je je 
kont tegen de krib, dat lijkt me niet zo gek eigenlijk

Vergeet ook niet het grote cultuurverschil tussen Ma-
rokko en Nederland. Bij mijn pensioen kreeg ik van de 
Marokkaanse gemeenschap hier een reisje naar Marokko 
aangeboden. Dat was dus in 1983. Daar zag ik dat het 
heel gewoon was dat op elke straathoek een politieman 
met een machinepistool stond. Nou, dan houd je je waf-
fel wel. Hier heb je dat niet, dus kunnen jongeren die 
zich vrij willen vechten, ruimer hun kans grijpen.

Sporenonderzoek (Collectie Slagboom)
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Marokkaanse jongeren krijgen van huis uit ook weinig 
begeleiding en sturing. Als ze niet willen deugen, sturen 
de ouders hun kinderen de straat  op. Terwijl Turkse ou-
ders hun stoute kinderen een pak slaag geven en thuis 
houden.

Voorzittershamer van de burgemeester

James had speciaal een voorzittershamer laten maken. 
Op een kwaaie dag was de hamer onvindbaar. James 
vond dat we er alles aan moesten doen om het ding terug 
te halen. Dat lukte niet. Hij heeft deze foto toen in het 
Algemeen Politieblad laten opnemen, zodat alle korpsen 
er naar konden speuren. Nooit boven water gekomen. Ik 
denk dat een toerist ‘m gewoon heeft meegenomen uit 
het stadhuis.      

Lekke banden

Ach, vroeger hadden we ook te doen 
met vervelende types. Wat dacht je van 
de woonwagenkampen? Elke maandag-
ochtend ging ik er langs, kopje koffie 
drinken en helpen met simpele dingen. 
Aanvraag voor kinderbijslag of zo invul-
len, daarmee kreeg je een goede naam 
en vertrouwen, niks aan de hand. Goe-
de verstandhouding laten groeien vond 
ik belangrijk. Mijn fietsbanden zijn er 
nooit lek geprikt. Maar de ambtenaren 
van de sociale dienst durfden er niet 
naar toe.

De mensen van de woonwagens kwa-
men wel zelf naar de sociale dienst toe. 
Zeiden ze bijvoorbeeld dat ze geld no-
dig hadden vanwege een kapotte band 
van hun auto. Maar die hadden ze zelf 
voor de deur leeg laten lopen. In de 
auto hadden ze dan uiteraard een voet-
pompje liggen…..

De diverse groepen buitenlanders in de stad hielden 
hun eigen gewoonten. Zo was er een Chinees restau-
rant waarvan we steeds weer kleine en grotere cadeau’s 
kregen. Wij zeiden dan dat dit niet gepast was en lieten 
de spullen weer terughalen door die Chinees. Maar hij 
leerde er niets van en op zeker moment sommeerde ik 
hem naar het bureau te komen. Ik verbood het sturen 
van nieuwe dingen. Toch zag ik ’n keer een groot pakket 
op het bureau staan, dat van diezelfde restauranthouder 
afkomstig bleek. Het werd verdacht, de hardnekkigheid 
warmee hij door bleef gaan.

Toen zijn we met een grote ploeg naar het restaurant 
gegaan, aan voor- en achterkant naar binnen. En ja hoor: 
in de keuken troffen we illegale werknemers aan. Meteen 
daarna is het restaurant gesloten en de familie is volgens 
mij ergens in Limburg doorgegaan.

Bedrijven gingen niet altijd lekker om met hun buitenland-
se werknemers. Unilever deed het vaak wel goed. Dat 
bedrijf had bijvoorbeeld hier Portugezen, die eerder al 
bij Unilever-vestigingen in hun geboorteland hadden 
gewerkt. Daar waren ook Kaapverdianen bij. Voor hen 
regelde Unilever een programma om geld in te zamelen 
voor een waterproject op de Kaapverdische eilanden. 

Echtbaar Slagboom krijgt van de Marokkaanse gemeenschap in Gou-
da een reisje naar Marokko aangeboden (Collectie Slagboom )

De vermiste voorzittershamer (Collectie Slagboom)
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Dat project loopt nog steeds, als ik het goed heb.
Maar een ander bedrijf wilde Spaanse en Portugese 

werknemers samen in één pension stoppen. Dat wordt 
matten, waarschuwden wij, uit ervaring. Gelukkig is dat 
plan toen niet doorgegaan.

Leuke dingen

Als de commissaris van de koningin naar Gouda kwam, 
was het traditie dat een motoragent de auto opwachtte 
aan de gemeentegrens en dan begeleidde naar het stad-
huis. De afspraak was dat de chauffeur van de provin-
cie-auto met z’n koplampen een seintje gaf als-ie er aan 
kwam, zodat de motoragent de escorte kon beginnen. 
Dat overkwam een keer ‘n collega van ons. Die zag een 
grote zwarte limousine aankomen die met de koplampen 
knipperde. Dus op pad naar het stadhuis. Maar onder-
weg verloor hij die volgauto uit het oog. Wat bleek ach-
teraf: het was een kennis van die agent die gewoon even 
had willen groeten.

De betreffende collega hebben we nog jarenlang ge-
pest om dit voorval. 

Ik heb in Gouda lang gewerkt onder Hess, comman-
dant van de Goudse politie. Dat was een goeie vent. Hij 

kon je ongezouten op je donder geven, maar als hij dat 
deed was het ook nodig, dan had je het wel verdiend.

Op zeker moment moest hij naar Leerdam voor een 
bijeenkomst van politiecommissarissen. In Schoonhoven 
zou hij de pont nemen en al het verkeer ging daar toen 
nog door de oude stadspoort. Die was geblokkeerd om-
dat een vrachtwagen er klem zat. Hess riep uit zijn au-
toraampje: “Een beetje opschieten graag, want ik moet 
de pont nog halen!” Waarop de chauffeur van die vracht-
wagen terugriep: “Als jij je klauwen nou ook eens laat 
wapperen!”

Dokter Zeldenrust, de toen zeer bekende patholoog-ana-
toom, kwam eens sectie doen op het dodelijk slachtoffer 
van een schietpartij. Het was een bekende van de politie. 
Op een gegeven moment kwamen daarbij de hersenen 
bloot te liggen. Zeldenrust zei goedkeurend: ‘Dat ziet 
er mooi uit.” Waarop m’n collega meteen zegt: ‘’Geen 
wonder, nooit gebruikt.” Daar moest die Zeldenrust zo 
vreselijk om lachen dat hij bijna niet meer bij kwam.

Vechtpartijtjes

In de oorlog had ik dus in Rotterdam al Wout de Boer 
leren kennen, de brandweercommandant uit Gouda die 
actief was in het verzet. Later had hij in de Korte Groe-
nendaal een winkel in comestibles, een groentenzaak 
zouden we nu zeggen. Omdat het politiebureau om de 
hoek van die straat lag, aan de Markt, liep hij regelmatig 
bij ons binnen voor een praatje.

Dat gebeurde ook op een warme zaterdagavond toen 
wij het heel druk hadden, met allerlei gedoe en vecht-
partijtjes op de Markt en in het centrum van de stad. 
Zelfs de telefonist van dienst was eigenlijk nodig om de 
straatploeg te helpen.

Ik ga zolang wel achter die telefoon zitten, zei Wout. 
En zo heeft hij een groot deel van die avond het politie-
bureau in z’n eentje bemand. Ja, dat kon toen allemaal 
nog.’’

Commissaris van Politie B.A. Boender neemt afscheid (Collectie Slag-
boom )


