
Willem Sanders : voetbalvoo r zttter, wethouder,
vakbondsman en sociaal-dem ocraat uit roeping.
Zijn leven in vogelvlucht.

Hans Sanders

Dit verhaal gaat over mijn opa Willem Sanders. De meeste herinneringen aan hem
heb ik vanaf halverwege de jaren vijftig toen hij aI in de zestigwas en vanuit een
flatje aan de Jacob Catsstraat verhuisde naar de nieuwe (wederopbouw)wijk
Gouda Noord. Hij woonde met zijn echtgenote in een toen net nieuwe, maar
inmiddels alweer afgebroken bejaardenwoning aan de Groen van Prinsterersingel.
Ik woonde aan de overkant van deze'singel', een wat weidse benaming l,oor ""t
rechte sloot. Hij was toen een wat autoritaire, niet al te grote en magere man met
een wit kuifie, altijd in driedelig grijs met vest en stropdas mer dasspeld. Op zijn
revers droeg hij een gouden speldje van de vakbond NW en in zijn slaapkamer
hing een portret van Pieter Jelles Troelstra, de socialistische voorman. Uq frietd op
zijn tijd van een gepoederde bolknak die hij in zijn clubfauteuil in de woonkamer
van de sober ingerichte woning oprookte, een staande asbak rnet drukknop naast
hem. Aan de muur een koekoeksklok en op de schoorsteenmantel een sanieveria.
Net als bij ons thuis werd er HetVríjeVolh gelezeÍt ert toen wij HetParool erbij
namen vond hij dat maar niks. Hij typeerde dat als 'de rooie Telegraafl, te veel sen-
satie, niet serieus genoeg. Verder lag in de lectuurbak de Libelle (voor mijn oma)
en De Graficus,, het blad van de Algemene Nederlandse Grafische Bond.
De grote maatschappelijke veranderingen, ingezet in de jaren zestigvan de vorige
eeuw na de wederopbouwfase, \ruaren, vooral vanwege de wijze waarop, niet aan
hem besteed. Maar naast deze wat strenge, teruggetrokken, 'steile' o.tá"r" man
bestond er ooit ook een jonge(re) man die vastberaden en uit overtuiging stap voor
stap nieuwe \Megen zocht en verschillende vooraanstaande functies binnen de
Goudse gemeenschap vervulde. Een man die opgroeide in de tijd dat de arbeiders-
beweging opkwam en die daaraan op lokaal niveau een belangrijke bijdrage gele-
verd heeft.

Geboren in 7897 als zoon yan een pontjesbaas
Willem Sanders werd geboren op 24 augusrus 1B9l als mid-
delste zoon van een koopman-handwerksman. Zrlnvader
was onder andere pontjesbaas van het ponqe over de
Kattensin gel. Zlln oudste broer Evert werd aannemer , zrjn
jongste broer Piet bestuurder van de Bouwbond. Kort na zrJn
geboorte werd de Sociaal-Democratische Arbeiders Partr.;
(SDAP) in lB94 opgericht, een beweging die een zeer
belangrijke rol in zijn leven zou gaan spelen.
Sportbeoefening was in die jaren nog een voorrecht van de
betere kringen. Vandaar dat Gouda slechts één voetbalver-
eniging, tevens cricketclub kende, het in I886 opgerichte
Olympia. De ongeveer 55 leden van deze club waren streng
geballoteerd op gegoede afkomst en opleiding. Het gewone,
niet of nauwelgks opgeleide volk daarentegen werkte maar
liefst zestien uur per dag voor een hongerloontje en er
bestond zelfs nog kinderarbeid. Arbeiders sportten in die Willem Sanders
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dagen logischerwrjs niet of nauwehjks en lid worden van Olympia was al helemaal uit-

gesloten."Eind negentiende eeuw gingen de maatschappehjke ontwikkelingen snel; een

tijd van vernieuwingen en verbeteringen op het gebied van industrie, politiek en sociale

omstandigheden brak aan. Voor de zogeheten lagere klassen verbeterden na de nodige

stnld geleidehjk aan de leefomstandigheden en dit resulteerde onder andere in kortere

werktijden. Er kwam daarom trld vrij voor andere zaken zoals spoïten, dat werd ont-

dekt als uitlaatklep vooï de dagehjkse beslommeringen. Er werd door de jeugd dan ook

steeds vaker tegen een bal getrapt.

O prichting Yo e tb al- €, Atl e tiehv er eni ging G ouda in s chie thohj e

Een groep jongens van De Bogen en De Veerstal, later aangevuld met spelers uit de

Vorstmanstraat, Lange Dwarsstraat en Nieuwe Haven, voetbalde vaak samen. Maar waar

ze ook speelden, ze werden overal verdreven. Toch zetten ze door. Uiteindeh.lk kregen

ze íra herhaalde verzoeken toestemming van de garntzoenscommandant en het op het

garnrzoensterrein spelende Olympia om gebruik te maken van het voorste gedeelte van

het zogeheten Schietterrein, gelegen aan de Schielands Hoge Zeedrlk.

MUr opa woonde in de Lange Dwarsstraat en hoorde bij dit groepje voetballers. Tot dan

was er van enige organisatie geen sprake geweest en de jongens vonden het trjd worden

enige orde in hun voetbalactiviteiten aan te brengen. Op 5 september 1906 werd een

vergadering belegd in één van de schiethokjes op het Schietterrein van het garnrzoerr.
'Gezeten in het gat van waaruit anders de kogels naar het doelwit werden afgevuurd,

wendde Willem Sanders al zrjn welsprekendheid aan om de jongens duideh;k te maken

in welke banen de vereniging moest worden geleid'. En jongens waren het; zo was mijn

opa nét 15 laar geworden. Het eerste bestuur werd samengesteid met Sanders als voor-

zrtÍ-er. De contributie werd vastgesteld op 2 cent per week. Als clubtenue werd gekozen

voor een roodwit verticaal gestreept shirt, witte broek en rode kousen. De naam werd

Excelcior, wat 'steeds hoger' betekent en de ambitie van de oprichters goed weergaf.

Toen de club in 1914 vanuit de Goudsche Voetbalbond (GVB) naar de Nederlandsche

Voetbalbond (NVB, nu KNVB) promoveerde moest die naam weeï worden gewijzigd

omdat er in Rotterdam al een iets ouder Excelsior bestond. Er werd ook niet meer ver-

gaderd in een schiethokj e, maar in de melksalon van Verdoold, 'onder het genol van een

kop angs met een lange vinger'.

Scheidsrechter
Aangenomen mag worden dat mrin opa niet veel voetbaltalent
had, maar als 'natuurlijke leider' nam hij zowel in als buiten het

veid het voortouw. Dat uitte zich, naast het vooïzitterschap, in

het feit dat hij vanaf het begin de scheidsrechterfluit ter hand

nam. Naast het fluiten van wedstrijden en toeÍnooien van de

eigen club, klom hU op van de GVB naar de NVB. Zo heb ik

enige uitnodigingen gevonden voor het leiden van wedstnjden in

de NVB en een uitnodiging op te treden als grensrechter b5 de

wedstnld Sparta - Go Ahead op 7 mei 1916 om het kampioen-

schap van Nederland. Ook bezit ik een scheidsrechtersboekje uit

1915 en een diploma waaruit bhlkt dat hrj tevens bestuurscom-

missaris was van de Goudsche Voetbal-Bond. Tênslotte vond ik

een foto van mijn grootvader in scheidsrechterstenue met op de

achtergrond een geschilderd landschap met waterparttl, daar

neergehangen door fotograaf Van Oest van de Karnemelksloot 78.

MU^ opa droeg een lange broek, met het uiteinde van de pUpen

gestopt in hoge leren schoenen. Verder een colbert met overhemd
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en stropdas en een horloge met ketting, het hoofd gekroond met een pet waarop het
scheidsrechtersinsigne is gespeld, de scheidsrechtersfluir lostes in de rèchterhanà.

Mobilisatie en einde y o orzitter schap
In 1914 bereikte het eerste elftal van Gouda, rta een bootreis over de Gouwe en een
zwaarbevochten 1-0 overwinning op en br; concurrent Alphen, als kampioen van de
GVB de NVB. De bovenzaal van café De Harmonie aan de Markt werd de week daaroo
ter gelegenheid van het kampioenschap afgehuurd en zaterdagavond, om acht ,rrr'. *u,
een uitbundige schare leden en donateurs aanwezig toen Sanders de feestavond opende.
In datzelfde laar brak echter ook de Eerste Wereldooriog uit, waardoor Nederland
gemobiliseerd werd. Net als vele andere Gouda-leden wèrd mUn opa in dienst opgeroe-
pen. Daar trad hg ook op als scheidsrechter brj wedstn;den russergarnizoenselfiallen.
Een anekdote van mrJn vader verhaalt dat de garnrzoenscommandant, om wat voor
reden dan ook, een einde wilde maken aan een wedstnld die mr.;n grootvader leidde.'U mag de baas ziinvanhet garnrzoen, ik ben de baas op het veld',was zljnreactie.
De wedstnld werd uitgespeeld en mrln opa belandde *..t eens in de rpetoet,. Deze hou-
ding typeert hem ten voeten uit: niet bang om de stn;d aar_ te guur *.i het gevestigde
gezag.
Voor de voetbalvereniging Gouda betekende de mobilisatie een zware tijd, zowel
bestuurhjk als op het veld als wat betreft ledental. De ene vergadering werd geleid door
W Sanders, de volgende door neef P Sanders, die de voorzitt&shamá had olgenomen
en zo vinden we de namen van verschillende bestuursleden. Dit alles vond ,,,n hoogt.-
punt in de behandeling van een motie van afkeuring gericht tegen het dagelSks besóur.
Aanwezig waren twintig leden. Na een zeer bewogen discussie kwam d. àoiie in stem-
ming, die werd aangenomen met twaalf stemmen voór, twee tegen en zes blank. Het
gevolg hiervan was dat het bestuur zrln mandaat ter beschikking srelde. De vergadering
werd gehouden op zondag 5 november 1916 in café De Harmonie. Het betekende het
einde van de bestuurh;ke carrière van Willem Sanders bU de V{ÍAV Gouda en ik heb
ook geen tekenen meer gevonden van voofizettíngrun tíinscheidsrechtersloopbaan, al
wil dat niet zeggen dat h5 nooit meer floot. Zo Ieídde hq nog wel eens een beáriifswed-
stnldje.

Via arbeidersbeweging in de gemeentepolitieh
willem Sanders zat daarna bepaald niet stil. Zo rrouwde hg begin
Amsterdamse Apollonia Boerjkens die een rdienstje' had in het van
IJzendoornpark. Zij kregen twee
kinderen, zooÍrJohannes Daniël
(I92I, getuige van aangrfte was
Frans Lafeber) en dochter Johanna
Huberta, roepnaam Annie (1925).
Verder kreeg de opkomende arbei-
dersbeweging steeds meer zijn
aandacht. De SDAP was in 1915
na invoering van het algemeen
kiesrecht met één man in de
Goudse gemeenteraad gekomen. In
de jaren erna werd Sanders steeds
actiever in de partu , zodamg dat
hU bU de volgende verkiezrr.gen
als ir.lstaanvoerder optrad. Dat was
in 1919, het laar waarin het actief

1916 met  de
Bergen

ontvangst van burgemeester Gaarlandt met echtgenote. Linhs w.
Sanders.
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vrouwenkiesrecht werd ingevoerd en onder aanvoering van Willem Sanders tot ieders

verrassing een grote verkiezingsoverwinning werd behaald. De partrl kreeg de meeste

stemmen en veroverde maar liefst zes zetels. Dat kwam brj sommigen hard aan. De

Goudsche Courant, spreekbuis van de gegoede burgenj, schamperde dat de kwaliteit van

de raad, ongetwrjfeld achterulÍ. zou gaan, nu een koekenbakker, een typograaf (mijn opa,

die zr;n hele werkzame leven bq Koch en Knuttel heeft gewerkt) en een secretaris van

de Fabrieksarbeidersbond in de Raad zrttrngnamen.

Met de visie van de Goudsche Courant was lang niet iedereen het eens, want bij de voi-

gende verkiezing steeg het zetelaantal zelfs naar acht en de sociaal-democraten hebben

ót de dag van vandaageen grote rol in de Goudse gemeentepolitiek behouden. Eén van

de oorzaken van het verder stugen van het aantal zetels was de overkomst tn 1922 van

de landelijk bekende, welbespraakte en onverschrokken opererende Karel van Staal naar

Goud.a, ná d. nodige problemen in zijn woonplaats Rotterdam. Hg zou elf jaar wonen

aan d.e Westhaven 19, alvorens naar Amsterdam te vertïekken. In zrln biografre Van

muziLtant tot reclameman schn;ft hij over 'de belangen van heel de Goudse arbeidersklas-

se, die het hard te verduren heeft gehad in een kleine, duffe gemeenschap, waar kapitaal

en kastekiiek met protectie en corruptie elkaars belangen verdedigen. Och, Gouda is

geen uitzondering in dit opzicht. Er ztln meer steden, waar de leiding van de gemeente-

)akenhet voorrecht is van enkele geprivilegieerden'. Van Staal stichtte drie maanden na

zr.1n komst een krant, genaamd Het Gouds Weekblad, waarrn onder andere corruptie en

omkoperij aan de kaak werden gesteld en aangetoond, iets waar de gevestigde bladen

hun vingèrs niet aan wilden branden. Naast het feit dat deze artikelen resultaten ople-

verden, zorgde het ook voor veel aandacht voor de SDAP Ook nam de extraverte Van

Staal de leidende rol binnen de fractie van mijn grootvadeï over, die daar eigenhjk niet

zo blij mee was. Na de verkiezingen van 1927 werd Karel van Staal wethouder voor de

SDAP; evenals paÍtugenoot Frans Lafeber. Willem Sanders werd wel brj iedere verkiezing

vanaf 1919 rot en met 1939 in de gemeenteraad gekozen.In L92B volgde hr.1 zrln vriend

en zieke partUgenoot Frans Lafeber tussentUds op als wethouder van onderwrjs. Ht1

bleef wethoudàr rot in Ig44 en dat laatste is hem bepaald niet overai in dank afgeno-

men.

Het college van B€eW voor het voormalige

adjunct- dire cteur Huphes, w ethouder K.R.

Donher en wethouder A. Heerhens.

slachthuís. V.Ln.r. w ethouder

tan Staal, burgemeester E.G.

W. Sanders, directeur SIob,

G aarlandt, w ethouder J . A.
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Einde politiehe loopbaan: verstnht in het 'burgemeestersdilemmq,

Het einde van zíjn politieke loopbaan was niet al te giorieus. Oorzaak daarvan was dat
op hem het klasileke dilem*u,rur, 'de burgem..rt.in oorlogstr.ld' van toepassrng was.
In de discussie daarover beriepen sommigen zich op de 'Aanwijzingen' die letterlijk
waren achtergelaten door de gevluchte regering. Die kwamen er op neer dat het 'èigen

bestuursapparaatt zo goed als mogelijk moest bh.lven functioneren ten behoeve van de
bevolking. Ook Sanders was aanvankelqk van mening dat hr.1 door aa:n Íe bhjven nog
het meeste voor 'de mensen' kon doen, aI gaf dat ook bg hem thuis nogal eens stof tot
discussie. Maar hrj was vastberaden over de ingeslagen weg, zo was zi.1n karakter.
Een man die in meerdere opzichten in zgn voetsporen is getreden, Wim Hommels (de
enige die naast mUn opa zowel voorzitter werd van de spofivereniging Gouda als soci-
aai-democratisch wethouder) schrijft daarover rn z\n laatste column in de Goudsche
Courant van 27 augustus 2005: rlnteressant aan de uitslag van 1946 is nog het volgende.
Naast de al genoemde partlen deed er ook een lokale partU mee: de h.1st Sanders.
Willem Sanders was een SDAP-wethouder van voor de oorlog. Nadat de gemeenteraad
per I september I94I ontbonden was, bleven de wethouders aan onder leiding van de
al genoemde NSB-burgemeester Liera. Uiteindehjk neemt Sanders als laatste van de vier
wethouders na Dolle Dinsdag midden 1944 ontslag. En daarmee is al tr;dens de ooriog,
maar ook daarna, Sanders gevangen in de discussie over het bekende burgemeestersdi-
lemma: blqven zitten en br.lsturen of een rein geweten. Er volgen verhitte debatten in de
partu , waaÍ zelfs Drees bq betrokken wordt, maar uiteindeli.lk veriiest de partS het ver-
trouwen in Sanders en wordt h5 niet in de kandidatenh.lst opgenomen. Hrj haalt als
Iokale partr.l 450 stemmen brj een kiesdrempel van775, zodat hij niet gekozen is. Dit
kost de PvdA echter wel een restzetel. Zo was niemand gelukkig geworden van de affar-
re. De partu niet en Sanders evenmin. De gedachte dat h5 door sommigen schuldig
werd geacht aan zaken waar hrj part noch deel aan had, knaa gde aan hem en leveàe
hem een maagkwaal op'.
In het boek Gouda Vooruít! Honderd jaar sociaal-democratie in Gouda staat daarover onder
andere het volgende geschreven. 'Burgemeester K.FO. James raakte reeds in juni Ig4O
geinterneerd in Scheveningen en werd officieel op 19 aprrl I94I ontslagen, waarna het
Duitse gezag de NSB-er en ex-beroepsofficier E.A.A. Liera met ingang van I september
I94I tot burgemeesteï benoemde. Behalve de (liberale) wethouder H.PC.M. de Witr
Wgnen en de wethouders E.A. Polet (antirevolutionair) en C.H. Koemans (rooms-
katholiek), was er nog de sociaal-democratische wethouder Willem Sanders. Sanders
was belast met de Lichtfabrieken, het Onderwijs en met Personeelszaken en was tevens
gedelegeerd commissaris br.1 de Goudsche Waterleiding Maatschappr.l. Korr voor de
bevnlding slaagde James erin in contact te treden met de leidende figuren in de Goudse
politiek. Toen al werd overeengekomen dat zowel Polet, die geinterneerd was geweest,
als Koemans na de oorlog desgewenst in hun ambt van wethouder zouden woiden her-
steld. Ook de Witt Wrjnen kreeg zrjn wethouderschap terug. Wie niet op de nominatie
van herbenoeming stond, was Sanders. De sociaal-democraten kwamen namelijk zelf
met het voorstel in z5n plaats Van Dantzig-Melles als tr;deh.lke wethouder te bónoemen.
Aldus geschiedde'. sanders was niet blij met deze gangvan zaken.
Hoe kon het gebeuren dat drie wethouders na de oorlog wel in hun ambt konden wor-
den hersteld en Sanders als enige niet? In Gouda Vooruit!wordt dat beschreven. 'In het
midden van 1944 had er al een gesprek plaatsgevonden tussen Kees Woudenberg, lid
van het landelqke partr.lbestuur van de ondergronds werkende SDAB en vertegenwoor-
digers van het Goudse afdelingsbestuur. Ook Sanders, in wiens huis in de 2e
Hieronymus van AlphenstraaÍ 7 de bespreking plaatsvond, was daarbll aanwezrg. Toen
zou de afspraak zrjn gemaakt dat Sanders zich na afloop van de oorlog in het bálang van
de partij op de achtergrond zou houden. Sanders zou met deze regeling, weliswaar 2or,-
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WiIIem Drees

der enthousiasme, maar toch duidehlk hebben ingestemd'.
woudenberg stuurde op 14 mer 1945 een brief aan de afdeling Gouda
van de SDAP waarin hq de afdeling herinnert aan de afspraak uir
1944. Hr.1 schreef verder rn deze brief aan de afdeling, naar aanleiding
van het aanbh.lven van Sanders en drie anderen als wethouder in de
oorlog: 'Hierdoor wordt op Sanders een blaam geworpen, die hij niet
verdient, terwql het voorts de schijn kn1gt, of de veÍtegenwoordigers
van de SDAB en daarmee dus de SDAB zich meer g..orrrpromltrárd
zouden hebben dan de vertegenwoordigers van de liberale en R.K.
partljenr. ondanks deze twijfels stuurde Woudenberg een brief naar de
Goudse afdeling van de SDAP en een afschrift aan willem Sanders. Hij
deed daarin een beroep op Sanders er vanaf te zien zíchzelf het mid-
delpunt van een ernstige stnld over zí1n positie te maken, daar daÍ
voor Sanders persoonh3k en voor diens reputatie nadelig zou uitwer-
ken. Ruim een week later reageerde sanders per brief op dit schrijven

van Woudenberg. De ondertoon was bitter. Je bent dus weer op je postr, schreef hq.
tDat zalje wel voldoening geven. Hoe anders is het met mij'. En verderop: Je leeft toch
niet in de verondersteiling dat ik me schuldig voel en mr.1 daarom zonder meer aan de
kant laat zetÍ-en?'.
Sanders heeft samen met De Witt Wrjnen na de oorlog een verklaring uirgegeven waarin
werd gemeld dat ze beiden rond I september I94l om hun ontslag hadden gevraagd,
maar de net aangetreden NSB-burgemeester Liera had hieraan geen gevolg willen geven.
MtJt opa heeft aan mijn vader uitgelegd dat hr1 toen graag had willen stoppen, maar dar
hem duideh;k is gemaakt dat dit niet in het belang van zrjn gezrn zou zrjn. Hr.1 is daarop
aangebleven. Tên tSde van Dolle Dinsdag in september 1944 stopte hr.1 alsnog als wet-
houder en is gevlucht en heeft tot het einde van de oorlog ondergedoken gezeten br.1
partugenoot en ex-wethouder Pille in Waddinxveen.
Sanders legde de kwestie van zljn aI dan niet terugkeren als wethouder voor aan de
Ereraad van de SDAB het orgaan voor dit soort kwesties. De Ereraad was van mening
dat hr.1 niet meer als wethouder kon fungeren door het simpele feit dat h4 in de ooriog
was aangebleven. Die regel gold niet br.1 andere politieke partuen. Willem Drees is per-
soonlr.lk br1 Sanders thuis geweest om het standpunt van de Ereraad mee te delen.

Sanders is door de SDAP
nergens schuldig aan bevon-
den noch geroyeerd. De
vaste hjn werd echter ook in
z5n geval consequent toege-
past. Nadat hU met zijn
eigen hJst bU de gemeente-
raadsverktezingen het ver-
eiste aantal stemmen niet
wist te halen, kwam er
noodgedwongen een einde
aan een lange periode op
het voorste plan van de
Goudse gemeentepolitiek.
Dit hoofdstuk was nu voor
hem afgesloten en hrj richtte
zich meer op het vakbonds-
werk.

t

I
\

Sanders opent als yoorzitter yanhet NW een ayond met CabaretWim Ibo.

\
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Finale
In zrln lange en actieve politieke carrière (25 jaar gemeenteraadslid en wethouder, lid
van de Provinciale Staten, afdelingsvoorzitter SDAP) heeft Willem Sanders gebruik kun-
nen maken van zijn prille bestuurlijke ervaringen, opge daanais voorzitter van de V&AV
Gouda' Daarna werd hU op lokaal niveau ondèr urdli. nog voorzitrer van de Algemene
Nederlandse Typografen Bond, het NW (Nederlands Verbond van \hkvereniginíen) en
de ziekenzoï}. Maar na zljn gedwongen terugtreden als wethouder was de gláns"er wel
een beetje vanaf. Na de zogeheten Indonesië-kwesrie werd h5 alsnog lid vaà de pvdA,
overigens zonder daarin functies te bekleden, en bleef lid tot aan z5"n dood. Hij was een
man die het vestigen van de sociaai-democratie als een roepi ng zagen vanuit die positie
br.lgedragen heeft aan de verbetering van de leefomstandigËedËn,rï., veei inwoners van
Gouda. De geboren en getogen Gouwenaar was een seifmáde man, sepeus en princi-
pieel' zoheeft hij altijd geweigerd e_en leidinggevende functie te aanvaarden bg Koch en
Knuttel, want h5 wilde niet tot het kamp uur á. 'bazen'behoren. Al was hg dát uitein-
deir;k als parttime wethouder (een afspràak met zljnbaas, die zelfvoor de liberalen in
de Raad zat) natuurh.lk toch , maar 

.dan wel op ...t democratische basis. Hij is in 1973
3l:.y*","naar op B3-jarige leeftqd overleden in Rusrhuis Juliana aan de Ktningin
Wilhelminaweg.

Naschrift
Naar zijn voor-
ganger als wet-
houder
Onderwijs,
Lafeber, is een
school ver-
noemd. Ook de
opvoiger van
Sanders, de
PvdA'er
Luidens, is
naamgever van
een school en
wel in de wrjk
Goverwelle.
Gelet daarop is
het vreemd dat
er naar Willem
Sanders geen
school of straat
is genoemd.
Wat zou er bijvoorbeeld niet mooier zl1n geweest dan als zíjn naamverbonden was met
het in de st51 van de Amsterdamse Schoof ontworp.r, schoálgebouw russen de Agatha
Dekenstraat en de Noothoven van Goorstraat, notà bene gebJuwd door broer Evát, die
als aannemer aan dit bouwwerk failliet is gegaan? Deze school, in 1925 begorrn.., aÍs
Openbare lagere school nummer 2 en vra Góeman Borgesiusschool geeindfud ah
Goudsche Praktijkschool en Kadescho oI, zaIals leegstaánd monumenr waarschijnlSk
omgetoverd worden tot een appafiementengebouw. Het ligt dan niet meer voor de hand
het gebouw nog naar willem sanders te noàmen, maar *àlti.ht wel de toegang er naar-
toe. Het Wethouder Sandersplein, zoiets. Dat bij het bepalen van een straatnaam het
aanbiijven van Willem Sanders als wethouder in oorlogstrjd ooit een obstakel is geweesr,
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is heel goed" mogehjk.
Sanders nergens van Ís

heeft zelfs aan het eind

ding mogen ontvangen.
schap staat buiten kijf.

twijfeld verdient!

Maar dat hoeft het nu zeker niet meer te zl1n. Vaststaa[ dat

beschuldigd, laat staan dat hrj ergens voor is veroordeeid. Htj

van zljnÈnge bestuurhlke loopbaan een koninkhlke onderschei-

Dat hrl gtoó verdiensten heeft gehad voor de Goudse gemeen-

Hoog tilJ daarom hem alsnog de eer te bewr;zen die hrl onge-
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