
‘Verzet in Gouda in de Tweede Wereldoorlog’ 
Lezing door Hans Suijs op maandag 5 maart 2018 (verslag) 

De grote zaal van sociëteit Concordia 

zit op 5 maart alweer voor de derde 

keer dit jaar vol. Namens de 

Lezingencommissie opent Marian 

Heeringa met de verklaring dat zij 

buitengewoon onder de indruk was 

geraakt van een presentatie die Hans 

Suijs had gegeven in het kader van 

de Goudologie II-cursus over de 

Eerste en de Tweede Wereldoorlog. 

De uitkomst van het onderzoek 

verdient grotere verspreiding, zo 

heeft zij geredeneerd. 

Hans Suijs heeft zijn verhaal, 

ondersteund door een levendige 

Powerpoint-presentatie, opgehangen 

aan zeven thema’s die tegelijk de 

ontwikkeling van het verzet in de 

tijd weergeven. Daarbij maakt hij 

steeds een vergelijking tussen 

nationale gebeurtenissen en Goudse 

ontwikkelingen. Vaak lopen ze 

parallel, maar niet altijd. Hans gaat 

niet uitgebreid in op voorvallen die eerder behandeld zijn in bijvoorbeeld Gouda in de Tweede 

Wereldoorlog van Rinus van Dam. 

Na een korte verhandeling over de beperkingen waarmee specifiek onderzoek naar het verzet te 

maken heeft, komt zijn persoonlijke motivatie aan de orde om na te speuren welke Goudse 

verzetslieden hun daden met de dood hebben moeten bekopen. Nergens is terug te vinden waarom 

burgemeester James zeven namen heeft laten beitelen op de plaquette aan de muur van het 

stadhuis. Hoe zit het dan met Klaas Sixma, met Feit Zoet? En wat was de communist Willem 

Schoutense dan eigenlijk? Begrippen moeten goed gedefinieerd worden, want “een 

oorlogsslachtoffer is niet hetzelfde als een slachtoffer van de oorlog”. Ga echter niet sleutelen aan 

een eenmaal gemaakt herdenkingsobject, want dat heeft inmiddels zijn eigen historie. Breng 

latere, complete informatie, aanvullend in beeld. 

De lijn van het betoog start met de eerste 

verzetsdaden, die je nu speldenprikken zou 

noemen. Vanaf 1943 komt er organisatie in 

het verzet, culminerend in uiteindelijk de 

vorming van de BS, de Binnenlandse 

Strijdkrachten, waarna de incidenten vlak 

voor en na de bevrijding de vertellijn 

afsluiten. Hans Suijs brengt een grote reeks 

feiten onder in dit patroon, waarbij de details 

duidelijk maken hoe veel energie hij in dat 

onderzoek steekt.  Maar ook verklaringen 

geeft hij mee: hoe kon het dat het eerste 

echte verzet uit communistische kring zo snel 

werd opgerold? Alle namen die op de 

plaquette staan worden voorzien van een 

korte biografie. U kent ze: rijwielhersteller 

Ton van Nieuwenhuisen, Hendrik van Roijen, 

Willem Dercksen, Willem Idenburg, Abraham 

de Korte, Adriaan de Rijke en Willem 

Boelhouwer. Mieke Steensma komt in beeld, 

maar ook de verzetsbeurs, voor vraag en 

aanbod aan onderduikadressen, de rol van 

‘Mees’, van ‘Hugo’ of van Joukje Smits. Hoe 

verschillend ze individueel ook zijn, het zijn 

nooit eenlingen. Verzetswerk is besmettelijk. 

Maar ook de techniek en de organisatie van 

het verzetswerk worden toegelicht, 

bijvoorbeeld het gebruik van het PTT-

onderhoudsnet. Mieke Steensma 



Tegen de achtergrond van de 

Duitse capitulatie op 4 mei op 

de Lüneburger Heide schetst 

Hans Suijs tenslotte een aantal 

transitieproblemen, nadat het 

verzet niet de rol krijgt die 

het verwacht heeft. Bij de 

‘coup in Gouda’ komt leraar 

Bob de Vries in beeld, die van 

buiten is aangezocht maar niet 

vertrouwd wordt door de 

leiding van de BS. Die zetten 

hem en zijn vrouw gevangen 

op een woonboot bij de 

Waaiersluis, terwijl de 

bezetter nog gewoon aanwezig 

is. De vestiging van het Militair 

Gezag onder leiding van 

generaal Kruls wordt ook niet 

overal begrepen en 

gewaardeerd. Het MG blijft 

tot augustus 1945, wanneer 

het normale burgerlijke gezag hersteld wordt. 

“Wat een werk moet dit geweest zijn, Hans!” is de bewonderende uitroep van Marian Heeringa, 

wanneer zij namens de zaal de dank en de stroopwafels overbrengt aan Hans Suijs, niet voor niets 

zoon van een verzetsman. (GJJ) 




