
Gouwe Verhalen
De historie van Gouda, verteld door mensen die het verleden zelf hebben beleefd
en er mede aan gebouwd hebben, dat is de essentie van deze interviews.

2. Pieter Dirh Broer (1914)

Peter yan Eiihelenburg

Vanaf zijn veertiende jaar was Pieter Broer plateel-
schilder. Zelfs na zijn pensioen ging hij thuis nog
door. Hij schat dat hij wel tegen de miljoen stenen
klompjes heeft beschilderd met een Nederlands
molentje. Tegen stukloon: twee cent per molentje,
honderd stuks per avond. De klompjes gingen als sou-
venir rraar de KLM en de Holland Amerika Lijn.
Broer praat vol geestdrift en humor over zijn werk bij
vele Goudse plateelfabrieken, waar de arbeidsomstan-
digheden lang niet altijd prettig waren.

Lachen en huilen bij Plateelfabriek Regina
'Als 

klein jongetje zat rk altgd al te tekenen. Daarom
dacht mUn moeder dat het een goed idee was als ik pla-
teelschilder zou worden. Ze stapl-e naar Yan der Want
toen ik veeïtien was om te vragen of daar een plekje voor
mij was als leerlÍng. En dat kon. De gebroeders Gerrit en
Dirk van der Want hadden de bekende aardewerkfabriek
Regina, aan de Oosthaven. Ze deden dat samen met de
ouwe Barras, die in Den Haag woonde.
De werkweek was 48 uur en ik begon met een weekloon Broer als ongeveer dertigarige plateel-
van vier gulden. Om half acht beginnen, tot twaalf uur. schilder bij Regina; stropdas verplicht!
Dan naar huis lopen om te eten. We begonnen weeï om Collectie Nobel.
half twee, en dan tot half zes. Op zaterdag werkten we
door tot één uur 's middags. Daarna moesten we op de gang soms lang wachten op ons
weekloon.
Ik kon natuurhjk niet meteen uit de hand schilderen. Je werkte met een soort mal. Een
vel doorschr.lnend vetvrij papier ging om een vaas heen die al beschiiderd was. Op dat
papier tekende je de h;nen van het decor op die vaas over. Daarna moest je in het
papier gaatjes prikken, precies op de lqnen natuurli.1k. Dan deed je het papier om een
nog kale vaas heen. Vervolgens wÍeven we houtskool of norit over het papier heen. Zo
kwam het decor dus in zwarte stipjes op de vaas te staan. En die stipjes kon je dan met
de kwast volgen. Zo maakte je dus een kopie van de tekening op de nieuwe vaas.
Daarna ging de vaas de oven in en werd-ie drie keer gebakken.
Na een poosje mocht ik wel uit de hand schilderen. "Op de pink", noemden we dat.
Toen kreeg ik vijf gulden in de week. Op mrjn twintigste verdiende ik inmiddels elf gul-
den. Ik weet dat nog zo goed, omdat ik toen trouwde, met Neeltje Lorjaard . Zr1 rs pas
kort geleden overleden, we zllnT2jaar getrouwd geweest. Ik verwachtte dat ik als
getrouwd werknemer wel meer loon zou krijgen. Maar ik kreeg geen cent extra van
meneer Gerrit. Dat was een echt Coh.1n-mannetje. Het botste natuurlijk, want ik was al
heel jong lid van de vakbond. Ben altrld een rooie geweest. Veel later, toen ik vrlftig jaar
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Getuigschrift van Regina voor Píeter Dírh Broer.

lid was van de bond,
mochten. mUn vrouw
en ik een week gratis
in een hotel in
Egmond aa:n Zee.
Maar de heen- en
terugreis moesten we
zelf betalen!'.

Rot-pelihddn
'We hebben brj
Regina veel gelachen.
Ik herinneï me mr.;n
maatleJan van Delft.
Na de recordvlucht
van de Pelikaan
bracht de fabriek
tabaksprlpen op de
markt met een plak-

plaatje van een vliegtuigle erop. Daaronder moesten wg in heel kleine lettertjes de tekst
"Goed gedaan, Pelikaan" schilderen. Têlkens hetzelfde, dagenlang die drie woorden
schilderen, tot vervelens toe. Op zeker moment spraken Jan en ik af dat we op een paar
van de pupen de tekst zouden veranderen. "Goed gedaan, rot-Pelikaan", werd het toen,
uit ergernis over dat eentonige werk. Dat werd later in de winkel pas ontdekt, weet ik
nog.
Of we gniffelden om de ontwerpers bij Regina. Die voelden zich hele artiesten en liepen
met zorn baret op.Ja, die lui hadden het hoog in de bol.
En er werd vreseh;k gestolen. Voor een kop en schotel van Regina kon je in die tijd veel
geld knlgen. Dus er verdween wel eens wat. Een van de mannen had er een heel sys-
teem in. Hij had onder zlln bloes een soort constructie met haakjes. Daaraan kon hr.;
meerdere kopjes onzichtbaar ophangen onder zr.ln kleding en zo de fabriek uit smokke-
len aan het eind van de dag. Maar met schoteltjes ging dat niet, die kon je niet ophan-
gen. Dus liet hr.1 de schoteltjes te water in het grachtje van de SpieringstÍaat-, aan de ach-
terkant van de fabriek. 's Avonds, als het donker was en het laag water was in de gracht,
kwam hr.1 dan die schotels opvissen. Tot Gerrit van der Want daar een keer water ging
halen en die dingen op de bodem van de gracht zag schemeren. Witheet was-ie. Dat is
natuurh.ik nog een hele toestand geworden.
Diezelfde Gerrit stond ook om iets anders bekend, namehjk zrjn niet te frisse adem.
Daarover deed een vast grapje de ronde onder het personeel. De twee broers waÍen eens
uit wandelen. De ouwe Barras was er ook br3. In de Willens kwamen ze Iangs een var-
kenskot. Wat stinkt dat verschrikkelijk, zeiden ze tegon elkaar. Wie durft daar naar bin-
nen te gaan? Barras liet zich niet kennen maar kwam er meteen weer uit en zei: pfuh,
afschuwelijk! Toen Dirk: zelfde verhaal. Gerrit ging als dus laatste. Nu gebeurde iets
onverwachts: vrq snel kwam het varkerl rtaaÍ buiten gestoven. Want Gerrit stonk nog
veel  hardeï. .  . . r .

Crisistijd
'Ook toen mijn taken een uitbreiding kregen geen ik geen loonsverhoging. Ik moest brj-
voorbeeld gaarr glazuren. Maar nee, het was volop crisistr.ld, er vielen veel ontslagen, er
was voor Regina geen aanleiding om een hoger salaris te betalen.
Later in die jaren heb ik zelf ook wel in de steun gelopen. En in de werkverschaffingI
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gezeton. Zand kruien brjvoorbeeld, vanaf het schip naar een piek die opgehoogd moest
worden voor een nieuw deel van de wrjk Korte Akkeren. Zeventren of achttien gulden
had je dan. Er waren ook mensen die we de hardlopers noemden. Die renden echt met
die volle kruiwagens zand. Z4 kregen vier of vgf gulden meer in de week. Maar veel van
hen hebben daar later veei last van gekregen, die hadden zrchzelf helemaal afgebeuld.
Ikzelf kreeg in het begin veel blaren op mqn handen van dat sjouwen met de kruiwa-
gen. Want als plateelschilder had ik nogal fijne, zachte handen, bepaald geen ruwe
werkhanden. Iemand ried me aan om mijn handen voortaan met groene zeep in te wnl-
ven. Nooit meer blaren gekregen!
Ik heb ook achter het Rode Dorp in de werkverschaffing geiopen. Daar was een vuilnis-
beit, die geëgaliseerd moest worden. Ook daar rook het niet fris, en als ik thuiskwam
hing die lucht nog om mr; heen. Voor dat zware werk had ik ook geen goede schoenen.
Dus ging ik Robinsons kopen br.1 Kalmeqer. ik moest een kwartje aanbetalen, en de rest
kon ik met een kwartje per week afbetalen
In de crisistqd heb ik korte perioden gewerkt b5 Zenith en brj Goedewagen, ook beken-
de namen in het Goudse aardewerk.
En op zeker moment kon ik weer terugkomen bq Van der Want. Ene Bol was toen mUn
chef. Die vertrok en ik moest chef worden van de gieterg en de afwerken;. Weer dacht
ik meer ioon te zullen knlgen. Maar dat ging niet door. Het was inmiddels oorlog. Dus
kon Gerrit dreigen dat hq
me aan zou geven bU de
Duitsers. Gerrit, dat was
echt de roÍzak van die
twee broers. Ik vond dat
een paar dingen in het
productieproces verbeterd
konden worden. Die voer-
de ik dus door en dat
vond-ie fr.1n. Ik wilde daar-
voor natuurlqk weer
loonsverhoging. Kon hr.1
niet betalen, was het ant-
woord. Dan ga ik korter
werken, zer rk. Dreigde hq
weer met de Duitsersr.

Oorlog
'Nou goed, ik moest later
natuurlijk toch onderdui-
ken, thuis. Totdat de
Duitsers voor de deur
stonden en me kwamen
halen. We werden biieen-
gebracht in de fabriek van
Dobbelman in
Waddinxveen en later in
het Jozefpaviljoen aan de
Florisweg. We zouden op
transport worden gesteld
naar Duitsland, om daar te
gaan werken. Maar de Bij de oyen yan Regina: Broer tweede van linhs. Collectíe Nobel.
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Aardewerh beschílderd door Píeter Dirh Broer Collectie
Nobel.

nonnen van het Jozefpavrljoen hebben mrl
en anderen gered. Zekwamen in de gang
om me heen staan, zodat ik tussen die
wgde zwarte rokken onzichtbaar was voor
de Duitsers. Een van de nonnen siste:
"bukken", en ik werd zo door een luik de
kelder in geduwd. Van daaruit kon ik
ongezien naar buiten vluchten en weer
naar huis.
MrJr oudste zoon Wim had eerder een
besmettelqke ziekte gehad, difteritis.
Daarom was zijn kamer destr.lds ontsmet
geweest. En dat was aangegeven door een
plakkaat op de ruit. We hebben dat plak-
kaat weer opgehangen. Zo heb ik in ons
eigen woonhuis het eind van de oorlog
kunnen afwachten.
En over die ontsnapping uit het

Jozefpavrljoen heeft meteen na de bevnl-
ding nog een clankbrief e gestaan tn De
Vrije Pers. Hier heb ik het, de krant van
2 ;uni 1945. lk zaI het even voorlezen:

was aan de Graaf Florisweg, op het
huurde het voor tien gulden per

"Hiermede betuigen wij onzen hartelqken dank aan de Eerw. Zusters van het St. Jozef
Paviljoen te Gouda, voor de verleende hulp brJ de ontsnapping uir het St. Jozef
Paviljoen en uit den greep der vijand tr.ldens de razzra's hier ter stede. Een aantal dank-
bare vluchtelingen"'.

Amsterdam
'In L946 kon ik terecht br.; plateelfabriek Excelsior, van D. van der Kist, aan de
Zeugstraat 36, het pand waar veel later giashandel Aerts kwam. Inmiddels zat rk op een
weekloon van veertig gulden. Ik was er chef-schilder, met een man of tien onder me.
Ook vrouwen en meisjes trouwens. Ik mocht zelf nieuwe decors uitzoeken of ontwer-
pen. Voor inspiratie ging ik daarvoor we1 naar het Rrlksprentenkabinet in Amsterdam
om geschikte versiermotieven te vinden. Têr plekke schetste ik die dan na en nam ze
mee naar Gouda.
De nieuwe decors waren nodig voor bijvoorbeeld huweh.;ksborden en voor geboorte-
bordjes. We maakte er ook ontzettend veel souvenirwerk. Maar het duurde niet lang,
want de zoons van Van der Kist bestalen hun vader enorm. Die hebben de fabriek
gewoon naar de bliksem geholpen
Daarna heb ik nog gewerkt bq Lorjee, aan het Buurtje. Daar moesr ik vanaf ansichtkaar-
ten uit Brussel het beeidje Manneke Pis naschilderen op bordjes. Een bepaald lichaams-
deel wilde dan wel eens iets te groot uitvallen. Dat accepteerde Lor.lee natuurlryk niet, en
dan moest ik m'n werk overdoen.
Tênslotte bq De Bruin aan de Nieuwehaven, tot aan mijn pensioen tn 7979. Têgenover
De Bruin zaL eon hoerenkast, zoals nu nog steeds. Op zeker moment zagenwe dat daar
een invalide man naar binnen gedragen werd. Een half uur later kwam hrj weer naar
bu i ten ,  \a . . . ' .

Fietsen
'Ik heb heel erg lang een grote volksruin gehad. Dat
stuk land waar later wasserij \àn Straaten kwam. Ik
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jaar. Wrj hebben dus altijd groenren van
eigen grond gehad.'Larer had ik een ruin
aan de \óorwillens. Dat tuinwerk ben ik
altr.ld blqven doen, ook nog veel op de
Heemtuin in de Goudse Hout. Daar sta ik
bekend als de spitter.
MtJr vrouw en ik waren ook sportief. Op
zondagochtend klommen we op onze fietsen
en maakten we samen tochten van wel hon-
derd kilometer. Naar de Biesbosch, of bin-
nendoor naar KatwSk en dan bg eb over het
strand tot Zandvoort. Na m'n pensioen had-
den we de 65+-kaart. Gingen we met de
trein op pad, huurden we in Zuid-Limburg
een fiets en maakten dagtochten, Duitsiand
in.
In de vakanties gingen we met de bus naar
Zwitserland, Oostennjk of ltalië, om in de
bergen te wandelen. Mer de kabelbaan
omhoog en dan naar beneden lopen. Zeker
dertig jaar hebben we dat samen gedaan'.

Típs voor deze rubneh zijn welhombij de
redactie.

Peter yan Eijhelenburgwoont sinds 1973 in Gouda en was
en het Rotterdams Daeblad.

Pieter Broer nu, thuis in Zorgcentrum Goyerwelle.

dertíg jaar dagbladverslagever bij Het Vrije Volk
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