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Redactioneel

Dat de cursussen Goudologie vruchtbaar zijn bewijst 
deze Tidinge. Goudoloog Erik Kooistra heeft na uitvoerig 
onderzoek het raadsel ontrafeld van de motorrijder, die 
op 5 mei 1945 in zijn eentje de stad zou hebben bevrijd. 
Dat leverde een verrassend artikel op. Kooistra is mo-
menteel nog bezig met een onderzoek naar de bombar-
dementen op de stad. J.H. Gouka werd door de Goudo-
logiecursus over de beide wereldoorlogen geprikkeld om 
zijn jeugdherinneringen aan de spannende meidagen van 
1940 op te schrijven en aan ons toe te vertrouwen. Zo 
ziet u maar, beide heren doken elk op hun eigen ma-
nier in het verleden. Wij roepen andere Goudologen op 
hetzelfde te doen en de redactie van de Tidinge wil u ui-
teraard bijstaan bij uw onderzoek of publicatie. Het ver-
leden van de stad houdt nog genoeg verborgen en een 
zoektocht door het archief zal altijd verrassend materiaal 
opleveren. 

Recent verscheen het nieuwe boek over de geschie-
denis van de Goudse joden van de hand van Tom Ver-
waijen. Uitvoerig onderzoek naar de joodse families in 
Gouda geeft een beeld van de joodse gemeenschap in 
het 19e en 20e eeuwse Gouda. Paul Abels schreef naar 
aanleiding hiervan een beschouwing over de omgang van 
Gouda met haar joodse verleden. 

Henny van Dolder vertelt ons over de gevelsteen af-
komstig van het voormalig Heilige Geestweeshuis aan de 
Jeruzalemstraat. De steen is vorig jaar herplaatst in de 
tuin van Museum Gouda. Gert Jan Jansen groef in de ge-
schiedenis van het voormalig RK Weeshuis aan de Hoge 

Gouwe. Fini Groenewoud-Steenbergen sluit met haar 
Gouwe verhaal deze Tidinge af. 

Ook voor mij als hoofdredacteur is deze Tidinge een 
afsluiting. Na negen jaar draag ik het stokje over aan Paul 
van Horssen, historicus en in zijn werkzame leven docent 
geschiedenis aan de Goudse Scholengemeenschap Leo 
Vroman. Hij is al actief voor die Goude in de Lezingen-
commissie en bij het maken van de Nieuwsbrief. Ik wens 
hem bij deze veel succes. 

 
Ronald van der Wal 

Gevelsteen met de beeltenis van Monsigneur Malingré ‘bouwpastoor’ 
van het RK Weeshuis
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Soms zijn er van die bijzondere verhalen die 
lang in je hoofd kunnen blijven hangen. Een 
van die verhalen is een opvallende gebeur-
tenis die tijdens de ‘bevrijding’ van Gouda 
op 5 mei 1945 zou hebben plaatsgevonden. 
Bevrijding staat hier niet voor niets tussen 
aanhalingstekens omdat Gouda niet op 5 
mei bevrijd is door binnentrekkende en ge-
wapende geallieerde militairen, zoals we dat 
in zo veel Europese steden wel hebben ge-
zien.
Een bekend verhaal is dat van de ‘eenzame 
Canadese motorrijder’ die alleen, op 5 mei 
in Gouda, rondjes heeft gereden. Zo gaf hij 
iedereen het gevoel dat Gouda eindelijk van 
het Duitse juk verlost was. In de loop der ja-
ren heeft dat verhaal zich in het collectieve 
geheugen van de Gouwenaar vastgezet. 
Maar kan er op 5 mei 1945 wel een gealli-
eerde motorrijder door Gouda hebben ge-
reden? Was de man echt wel alleen? Waar 
komt dit verhaal eigenlijk vandaan? In dit 
artikel gaan we op zoek naar de ‘eenzame 
Canadese motorrijder’. 

De aankomst van de bevrijders in Gouda

Erik Kooistra

Het bericht uit 1955 over de motorrijder.(GC mei 1955).
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Omdat de bevolking denkt dat de capitulatie al een 
feit is, wordt er in de straten al druk feest gevierd. In 
sommige steden maken de Duitsers de feestvierende 
burgers duidelijk dat er nog niet gecapituleerd is en dat 
de avondklok nog steeds van kracht is. Een enkele keer 
lost een Duitser een waarschuwingsschot. In Amsterdam 
en Den Haag vallen die dag zelfs doden. Verward snel-
len de mensen naar huis, niets begrijpend van wat er ge-
beurd is. ‘Hadden de moffen nu gecapituleerd of niet?’ 3

In Wageningen komt de gedetailleerde technische uit-
werking van de capitulatie pas de volgende dag aan de 
orde. Omdat Blazkowitz op 5 mei de documenten nog 
niet heeft ondertekend, is de toegang tot het westen 
van Nederland nog steeds gesloten voor de geallieerde 
troepen. In het regimentsdagboek van de 5th Canadian 
Medium Regiment, Royal Canadian Artillery. Staat op 5 
mei geschreven: ‘No one is allowed into the surrendered 
part of Holland yet but everyone expects to move up soon’.

Verloop van het binnentrekken van de Geallieerde
troepen in het westen van Nederland. 

Pas na de definitieve ondertekening van de overgavebe-
velen, in de ochtend van 6 mei, zijn het de pantserwa-
gens van 49 Reconnaissance (Recce) regiment (ook wel 
de ‘Polar Bears’ genoemd) van de 1e Canadese Divisie die 

De capitulatie

We beginnen de zoektocht met een korte beschrijving 
van de belangrijkste gebeurtenissen van de meidagen 
van 1945. Op 4 mei vindt op  de Lünenburger heide in 
Duitsland de capitulatie van alle Duitse strijdkrachten  
in Noordwest-Europa plaats. Het Nederlandse volk ont-
steekt spontaan in vreugde na het horen van dit nieuws. 
Maar het westen van Nederland is nog bezet en de Duitse 
Generaal Blaskowitz wil zich niet zondermeer overgeven 
aan de Canadezen. Hij eist aanvullende afspraken over 
de behandeling van zijn troepen na de overgave. 

De Canadese generaal Foulkes verneemt op zaterdag-
ochtend 5 mei dat Blaskowitz de Duitse capitulatie op de 
Lünenburger heide niet onvoorwaardelijk zal uitvoeren 
en regelt onmiddellijk een ontmoeting om dit met hem 
te bespreken. Ondertussen is het westen van ons land 
omgetoverd tot een vesting. Duitse eenheden en daar-
aan loyale Nederlandse SS-ers hebben alle bruggen, die 
toegang geven tot Zuid- en Noord-Holland opgeblazen 
en alle wegen geblokkeerd en van mijnen voorzien. In de 
weken voorafgaand aan de capitulatie hebben de Duit-
sers de oude Nederlandse Grebbelinie weer ingericht en 
bemand, onder de naam Pantherstellung. 

Als locatie voor de besprekingen kiezen de Canadezen 
Hotel de Wereld in Wageningen. Na enig tegenstribbelen 
(Blaskowitz voelt er niets voor om, als viersterrengene-
raal, te praten met een driesterrengeneraal) verschijnt 
Blaskowitz toch in Wageningen en krijgt de overgavebe-
velen voorgelezen.1 Lou de Jong schrijf hierover dat Blas-
kowitz wilde zien dat zijn troepen onder geen beding in 
Russische krijgsgevangenschap terecht zouden komen. 2 
Ook is het voor hem een belangrijk punt dat de ‘ongere-
gelde’ Binnenlandse Strijdkrachten (BS) in toom worden 
gehouden tijdens de overgave van zijn troepen. 

6 mei 1945, Duitse parachutisten oog in oog met de Canadezen van het 
‘Hastings & Prince Edward regiment’ in Amersfoort (foto internet)

1. http://historiek.net/capitulatie-in-wageningen-in-mei-1945-is-
geschiedvervalsing/49371/
2. Dr. L. de Jong, Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereld-
oorlog deel 3.
3. http://ifthenisnow.nl/nl/gebeurtenissen/de-capitulatie-in-hotel-
de-wereld-op-5-mei-1945
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om 8.30 uur vanaf Wageningen de weg naar Amersfoort 
oprijden.4 De stoet van circa twintig voertuigen bestaat 
uit drie pantserwagens, enkele motorordonnansen, Mi-
litaire Politie, Bren-carriers en enkele personenauto’s.5 
De Duitse eenheden staan echter zeer argwanend tegen-
over de Canadezen, die de situatie dan ook als zeer ex-
plosief ervaren.

In Amersfoort worden de Canadezen groots onthaald, 
maar door de drukte op straat vordert de colonne slechts 
traag. Door het oponthoud in de stad komen de mannen 
niet verder dan de westelijke stadsrand van Amersfoort. 
Daar slaan zij hun kamp op. De volgende dag op 7 mei 
splitst de colonne zich in twee groepen. Eén groep rijdt 
via Baarn in de richting van Amsterdam, de andere groep 
via Zeist richting Utrecht. In de straten van Utrecht is een 
juichende menigte op de been.

De Nederlandse Prinses Irene Brigade staat tijdens 
de capitulatie op 5 mei nog in Hedel en vertrekt op 6 
mei naar Wageningen. Op 7 mei is zij daar nog steeds 
en maakt het materieel en het tenue in orde voor het 
vertrek naar Den Haag. Met de Canadezen is afgesproken 
dat de Irene Brigade als eerste eenheid Den Haag zal bin-
nen rijden.6

Rond 12.50 uur op 7 mei komen de eerste pantserwa-
gens van de ‘Polar Bears’ en het 21ste regiment van de 
4de Canadese Armoured Division aan in Woerden. Van-
wege de oplopende spanningen in die stad tussen leden 
van de BS en de aanwezige SS-ers wordt besloten om 
voorlopig in Woerden te blijven en niet verder te trek-
ken.7

Het B squadron van ‘Polar Bears’ is al een uur eerder, 
rond 12.00 uur, Amsterdam in getrokken waarbij zij ge-
tuigen zijn van de beruchte schietpartij op de Dam. 

Pas de volgende dag op 8 mei zet de bevrijdings-
colonne zich in beweging in de richting van Den Haag. 
Diezelfde dag vertrekt de Prinses Irene Brigade, om 12.30 
uur, vanaf de Grebbelinie naar Wageningen. Via Utrecht, 
Woerden (rond 16.00 uur), Alphen (om 17.00 uur) en Lei-
den bereikt zij rond 19.00 uur Den Haag. Gouda laat men 
letterlijk links liggen. 

4. De weg van Wageningen naar Amersfoort is deels door de Duit-
sers en deels door de Canadezen eerder die ochtend vrijgemaakt 
van obstakels en mijnen.
5. Peter A. Veldheer, Gijsbers & Van Loon; Dáár komen de Canadezen! 
Arnhem, 1982
6. http://www.prinsesirenebrigade.nl/
7. Krantje Voor God en Koning van 8 mei 1945
8. De Vrije Pers, 8 mei 1945.
9. In de tweede helft van mei kan het vliegveld alweer door vlieg-
tuigen gebruikt worden.
10. M.J. van DamH.C. van Itterson en H.J. Maarsingh, Gouda in de 
Tweede Wereldoorlog, Delft, 2006

De Canadees op de motor voor café Central (sahm)
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Zuid- en Noord-Holland worden aangedaan. Een aantal 
voertuigen van het Royal Canadian Army Medical Corps 
(rcamc) trekt dan ook Gouda binnen. 

 De kranten

Nu terug naar het verhaal van de motorrijder. De meeste 
mensen die het verhaal van de motorrijder kennen, zul-
len dit gelezen hebben in het boek ‘Gouda in de Tweede 
Wereldoorlog’ van Van Dam.10 De schrijver citeert jour-
nalist W.P. Pruschen, die dit verhaal in de bevrijdings-
bijlage van de Goudsche Courant van 5 mei 1975 publi-
ceert. Pruschen heeft dit verhaal niet zelf verzonnen. Hij 
heeft het, met enige aanpassingen en eigen toevoegin-
gen, overgenomen uit de jubileumeditie van de Gousche 
Courant van 4 mei 1955 (zie artikel op de eerste pagina).
Maar ook in de editie van 4 mei 1965 heeft hetzelfde ar-
tikel gestaan. 

Maar waar komt het verhaal dan oorspronkelijk van-
daan? Eigenlijk is de enige bron van dit verhaal de Goud-
se Courant zelf.11 Een jaar na de capitulatie wordt voor 

Albada 
Ook op 8 mei arriveert de uit Gouda afkomstige mili-
tair van de Irene Brigade, Douwe Albada. Niet vanuit 
de kant van Woerden, waar zijn kameraden laat in de 
middag doorheen zijn getrokken, maar vanuit Dor-
drecht. In een artikel in Het Parool van 9 mei 1945, 
over de bevrijding van Dordrecht, lezen we dat Douwe 
Albada op 8 mei 1945 in de loop van de ochtend in 
Dordrecht is. Hij is met verlof en probeert via Dor-
drecht, Gouda te bereiken. Dat is hem zeker gelukt, 
maar niet op 6 mei, zoals eerder is aangenomen.

Gouda 

In de Goudse Courant van 3 mei 1946 is te lezen dat de 
bevolking zich afvroeg waar de bevrijders toch blijven: 
De zaterdag verstreek, de zondag met de speciale dank-
diensten in alle kerken, eveneens maandag (7 mei, EK) 
stroomden opnieuw mensen naar de markt en eindelijk des 
avonds om kwart voor zeven werd het lange wachten be-
loond, toen zes auto’s met Engelse soldaten de stad bin-
nen kwamen.

Om 18:45 uur zien de Goudse burgers voor het eerst 
hun bevrijders. Het is een kleine kolonne bestaande uit 
21 RAF medewerkers die op doorreis zijn naar vliegveld 
Valkenburg bij Den Haag.8 Daar hebben zij tot taak het 
onttakelde vliegveld zo snel als mogelijk weer gereed te 
maken voor gebruik.9 De genoemde eenheid is de Britse 
Airfield Construction Branch van de raf, zij krijgen een 
helden ontvangst op de markt. De mannen worden let-
terlijk op handen gedragen. Handtekeningen worden 
uitgedeeld en de commandant mag de menigte toe-
zwaaien vanaf het balkon van Arti Legi. Volgens het-
zelfde krantenbericht waren zij door de onderluitenant 
van de Goudse brandweer naar Gouda geleid. Met zes 
auto’s (uit de filmbeelden blijken daar drie vrachtauto’s 
bij te zijn) trekken zij de stad in. De uitzinnige bevolking 
verdringt zich rond de auto’s en de jeugd klimt direct 
bovenop de vrachtauto’s. Later op de avond trekken de 
militairen verder richting vliegveld Valkenburg. Hoe laat 
dit vertrek plaatsvindt is niet meer uit de literatuur op 
te maken. 

Op 8 mei is de grootschalige intocht van de Canadezen 
in het westen van Nederland. Veel steden en dorpen in 

11. Tussen 5 mei 1945 en 27 april 1946 worden er geen Goudse Cou-
ranten uitgegeven. De eerste Goudse Courant is pas op 28 april 1946 
weer te koop. Andere kranten, vaak voormalige verzetskranten, zijn 
in die periode, wel te koop en geven een redelijk beeld van de ge-
beurtenissen. Voor Gouda is dat De Vrije Pers en landelijk Het Pa-
rool en De Waarheid. Hoewel de berichtgeving enigszins gekleurd 
is, is deze direct na 5 mei redelijk betrouwbaar. De betrouwbaar-
heid moet gezocht worden in het feit dat de burger op dat moment 
behoefte had aan nieuws over de komst van de bevrijders en dat 
Duitse censuur of propaganda op dat moment niet meer aan de 
orde was.
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het eerst weer een Goudse Courant uitgebracht, waarin 
de verhalen over de oorlog zijn opgetekend. In de krant 
van 3 mei 1946 is te lezen hoe een jaar eerder, op 7 mei, 
de raf medewerkers in Gouda worden verwelkomd.12 
Maar in geen enkel artikel wordt de aanwezigheid van 
een ‘Eenzame motorrijder’ op 5 mei beschreven. Ook 
in De Vrije Pers van 7 mei 1945 wordt uitgebreid ver-
slag gedaan van de gebeurtenissen van die dag, hierin 
wordt aangegeven dat er nog geen bevrijders in Gouda 
zijn waargenomen en dat het volk een mooi feest viert. 
Wederom geen enkel woord over een motorrijder, maar 
wel een bevestiging dat er die dag nog geen bevrijders 
in Gouda zijn.

Op 8 mei staat in diezelfde krant het verslag van de 
binnenkomst, op 7 mei, van de raf medewerkers. Ook 
in dit bericht wordt geen motorrijder benoemd. Alleen 
al op basis van deze informatie is het niet mogelijk dat 
de man op de foto’s op 5, 6 of 7 mei in Gouda aanwezig 
kan zijn. Anders had men daar toch zeker op 7 en 8 mei 
over bericht. In het artikel: ‘Bevrijding van Gouda; Een 
en al vlag en jubel’ in de Goudse Courant van 6 mei 1946 
lezen we een relatief ingetogen verhaal over de festivi-
teiten en de dodenherdenking van mei 1945. Het verhaal 
van de motorrijder is ook hier niet in te vinden. Diezelfde 
ingetogen toon is ook terug te vinden in de mei-kranten 
van 1947, 1948 en 1949. Al die tijd wordt ook met geen 
woord gerept over de motorrijder. Zijn de wonden nog 
te vers om te jubelen?

Pas in 1955, in de Goudse Courant van 4 mei 1955, is 
de sfeer duidelijk omgeslagen. Feest, leuke verhalen, 
foto’s van lachende mensen en dan plotseling een heel 
kort stukje over de ‘Eenzame motorrijder’. Voor het 
eerst wordt dit verhaal gepresenteerd. Waar het vandaan 
komt of wie het heeft verteld, vermeldt het artikel niet. 
Bij de terugblik op de bevrijding in de krant van 4 mei 
1965 is het artikel over de motorrijder nagenoeg letter-
lijk in de krant opgenomen. 

Het artikel

De tekst uit het oorspronkelijke artikel uit 1955 is de vol-
gende: ‘Dit is de Engelse ordonnans die in zijn eentje op 

12. Dit verhaal kon men op 8 mei 1945 ook al lezen in De Waarheid 
waarbij men L.A.C. Davis uit Londen interviewde. Hij vertelde te-
vens dat het eerder genoemde 49e verkenning regiment in Woer-
den was en vlak voor Gouda stond.
13. samh film met motorrijder op Youtube: https://www.youtube.
com/watch?v=XkOWXmaofSY

de morgen van 5 mei Gouda bezette. De hele dag reed hij 
door de stad een blokje om’. Journalist Pruschen kopi-
eert het hele artikel, inclusief foto en voegt daar in 1975 
zelf nog aan toe; ‘Daarna heeft Gouda hem nooit meer 
gezien’.

Op een ander deel van de pagina van die krant is nog 
meer geschreven over de motorrijder: ‘ Eén man kwam 
als bevrijder Gouda binnenrijden in de loop van de morgen. 
In zijn eentje kwam hij de Korte Tiendeweg uitrijden. Te-
gengejuicht en direct omringd. Een Engelse motorordon-
nans. Een typische Engelsman die uiterlijk onbewogen en 
stijf bleef bij deze begroeting. Statig rechtop zat hij op de 
motor, een brede band om de lendenen – wij hadden zo’n 
ding nog nooit gezien- de ronde valhelm op het hoofd. Hij 
had een klein snorretje en droeg een bril. Zijn beeld zal nie-

Een still uit de film van de aankomst van de rcamc, helaas wat vaag 
maar de motorrijder is herkenbaar net als het nummer op het spatbord. 
(film: samh)
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mand meer vergeten omdat hij die dag de enige bevrijder 
bleef. De hele dag reed hij in het rond, Markt, Hoogstraat, 
Kleiweg, Blekerssingel, Tiendeweg, Markt. Immer toege-
zongen en bejubeld.’

Het artikel bevat verschillende zaken die logischerwijs 
niet kunnen kloppen. Zoals we reeds hebben gelezen be-
gint het binnentrekken van de eerste geallieerde troepen 
in Zuid-Holland pas op 6 mei en is het dus onmogelijk 
dat er op 5 mei 1945 een Canadese (geen Engelse) mo-
torrijder in Gouda rondjes heeft gereden. Ook op 7 mei 
kan de Canadees nog niet in Gouda zijn aangekomen, 
aangezien alle publicaties de binnenkomst van de raf 
medewerkers in de avond van de 7e mei daadwerkelijk 
beschrijven als de aankomst van de eerste bevrijders.

Pas op 8 mei is de intocht van de Canadezen in Gou-
da. Pas dan trekt een aantal voertuigen van het Royal 
Canadian Army Medical Corps (rcamc) de stad in. Het 
exacte moment dat zij de stad in komen is niet duide-
lijk, maar vermoedelijk arriveren de eersten in de loop 
van de ochtend. Hierbij doet zich de mogelijkheid voor 
dat de motorrijder ’s ochtends heel even alleen Gouda 
is ingereden, een paar rondjes heeft gemaakt en vervol-
gens weer is vertrokken om even later terug te komen 
met zijn kameraden. Dat de motorrijder volgens Journa-
list Pruschen nooit meer is teruggekomen blijkt ook niet 
te kloppen. Pruschen lijkt deze informatie zelf te hebben 
toegevoegd zonder dit te verifiëren.

De foto’s en films vertellen een ander verhaal.

Zonder de foto’s die toen zijn gemaakt, zou het verhaal 
waarschijnlijk nooit in de krant zijn gekomen. Waar-
schijnlijk heeft de onbekende journalist in 1955 in het 
kader van het 10-jarig jubileum over de bevrijding van 
Gouda, een leuk en luchtig verhaal willen publiceren. De 
foto’s helpen daarbij. Op enkele foto’s lijkt de motor-
rijder alleen te zijn, maar niets is minder waar. In het ar-
chief zijn foto’s te vinden waarop de man tegelijk met 
een jeep en met minstens een andere Canadese militair 
is te zien. Tevens zijn er filmbeelden waarop hij, samen 
met een jeep van de rcamc, voorbij komt rijden op de 
typische manier, voorop op de tank van de motor.13

De jeep is duidelijk voorzien van het symbool van het 
Rode Kruis en is omringt door honderden mensen. Moge-
lijk heeft de motorrijder op dat moment een aantal maal 
door de stad gereden, terwijl de bemanning van de Jeep 
bij het stadhuis naar binnen gaat. De motorrijder gaf op 
die manier de indruk alleen te zijn en de hele dag rondjes 
te hebben gereden. In de roes van de bevrijdingsvreugde 
lijkt dit mogelijk de hele dag te hebben geduurd.

Op het beeldmateriaal draagt de motorrijder het be-
kende Canadese kaki uniform. Op één van de bekendste 
foto’s van de man zien we een wat grimmig beeld. Bewa-
pende BS-ers met helmen en Stenguns en mensen (ook 
de motorrijder) met ernstige gezichten. Ook zijn enkele 
foto’s te vinden waarop de motorrijder duidelijk andere 
kleding aan heeft. Dit keer gestoken in een leren mo-
torjas en samen met een officier van het Medical Corps 
poseert hij voor de fotograaf. Gezien de setting lijkt deze 
foto op een andere dag te zijn gemaakt.

De intrigerende foto is hieronder te zien, de motorrij-
der lijkt zelfs iets voor te lezen aan de menigte. De man 
rechts lijkt een officier te zijn en komt ook op meerdere 
filmbeelden en foto’s voor. Op deze foto lacht iedereen 
en zien we geen helmen of wapens van de BS meer. 

De motorrijder met een collega (foto: samh)
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bestuur) Stuart Pearson en de Britse Civil Affairs Officer 
R.J.T. Hills. Zij vestigen zich op Oosthaven 53, een dag 
later gevolgd door de hoogste officier van het Militair 
Gezag generaal-majoor Kruls, wiens vrouw in Gouda 
woont.

Het Militair Gezag is bedoeld als voorpost van de re-
gering die uit ballingschap zal terugkeren, en is op veel 
terreinen actief. Het houdt toezicht op het functioneren 
van de openbare diensten en de gezondheidstoestand 
van de bevolking, brengt evacués onder, draagt zorg 
voor de terugkeer van ontheemden maar maakt ook een 
begin met de zuivering van het bestuur door schorsing 
van ambtenaren. Ook zijn zij verantwoordelijk voor de 
distributie van het door de geallieerde legers aangevoer-
de voedsel.14

Conclusie

Dit artikel begon met de vraag wat de waarheid is achter 
het kleine artikel uit de Goudse Courant van mei 1955. 
Uit de beschrijving in diverse kranten blijkt dat de mo-
torrijder niet op 5, 6 of 7 mei in Gouda geweest kan 
zijn. Indien dat wel het geval geweest zou zijn, dan had 
men dat toch zeker vermeld. Vooral omdat expliciet wel 
aangegeven wordt dat men de hele dag geen bevrijders 
heeft gezien maar dat pas aan het einde van de dag de 
eerste raf-mannen Gouda binnen komen, vormt dat al 
voldoende bewijs. Uit het beeldmateriaal blijkt dat de 
motorrijder niet alleen is in Gouda en dat hij zeker op 
twee verschillende momenten in Gouda is geweest. Het 
lijkt er op dat een journalist de foto’s van de motorrijder 
in het archief heeft gevonden en er zelf een mooi verhaal 
bij bedacht heeft. Wie de motorrijder was? Dat blijkt 
zeer moeilijk uit te zoeken. Mogelijk kan het briefje dat 
hij schrijft uitkomst bieden, als het ooit gevonden wordt.

Identificatie

Op de foto waarop onze motorrijder op de motor zit zijn 
enkele markeringen op de voorzijde van de motor te zien 
die ons helpen bij de identificatie van de eenheid waar-
toe hij behoorde. Aan de voorzijde van het spatbord is 
het nummer 75, met daarboven een witte balk, waar-
neembaar. Daarboven de Canadese Maple Leaf op een 
rood vlak met een witte balk. Deze laatste markering 
is het symbool van het 1e Canadian Corps zoals dat op 
voertuigen gebruikt wordt. Ook op de filmbeelden is het 
nummer 75 met daarboven de witte balk duidelijk her-
kenbaar op het spatbord. De motorrijder behoort dus tot 
de staf van een ambulance eenheid. Pogingen om meer 
details over de eenheid en haar mensen te achterhalen 
zijn helaas niet gelukt. Het achterhalen van de identiteit 
van de motorrijder is (voorlopig) onmogelijk gebleken. 
Hoe lang de rcamc in Gouda verbleef is ook niet duide-
lijk, maar erg lang zal dit niet zijn geweest. Mogelijk be-
trof dit slechts enkele dagen afhankelijk van de medische 
toestand van de bevolking.

Het getal 75 op een zwart vlak met daarbo-
ven een witte balk is het symbool van het 
hoofdkwartier van het 4de Field Ambulance, 
rcamc.

Militair Gezag

Hoewel de meeste militaire colonnes langs Gouda naar 
Den Haag trekken, komen toch enkele eenheden Gouda 
binnen. Naast de Canadezen komt op 8 mei ook het Mi-
litair Gezag (Civil Affairs) met aan het hoofd Majoor J.H. 
Hagendoorn Gouda binnen samen met ‘Town Major’ (de 
geallieerde militaire vertegenwoordiger bij het burger-

14. http://www.archievenwo2.nl/thema-overzicht/nederland/ 
nasleep/militair-gezag
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De motorrijder met helm, op de rug gezien, bij de jeep van staf van de 4th Field Ambulance. Op de foto is met pen de tekst; ‘Liberation’ Gouda Holland 
met de (onjuiste) datum 7 mei 1945, geschreven. (foto: samh)



60

Ti
di

ng
e 

20
16 Dit is het verhaal van J.H. Gouka. Als twaalf-

jarige maakte hij de meidagen van 1940 mee. 
Hij stuurde dit verhaal op naar de Tidinge. 
Wat hem tot dit schrijven bewoog, was de 
Goudologie cursus ‘Gouda in de Eerste en 
de Tweede Wereldoorlog’. Er werd daar 
niets verteld over de plotselinge opvang 
van vluchtelingen die op Pinksterzondag 
12 mei de stad binnenstroomden. Het wa-
ren evacués van uit de Betuwe die moesten 
uitwijken naar ‘de veilige vesting Holland’ 
achter de Waterlinie. Naar aanleiding van de 
cursus zocht Gouka wat er in de literatuur 
bekend was over de vluchtelingen die gedu-
rende die meidagen van 1940 in de stad wer-
den opgevangen. De informatie die hij vond 
in Kooijmans ‘Kroniek van Gouda’ en Van 
Dams ‘Gouda in de Tweede wereldoorlog’ is 
beknopt. Daarom riep Gouka het geheugen 
van een toen twaalfjarige jongen te hulp. 

Mobilisatie

Gouka herinnert zich nog hoe de Tweede Wereldoorlog 
begon. Direct na de Duitse inval in Polen stelden Groot-
Brittannië en Frankrijk de agressor een ultimatum. Zij 
verlangden van Duitsland een onmiddellijke stopzet-

De meidagen van 1940, gezien door de 
ogen van de 12-jarige J.H. Gouka

J.H. Gouka

Het ontwerp voor de preekstoelbekroning, die wat het bovenste gedeelte 
betreft veel uitbundiger werd uitgevoerd. Bij voltooiing van de bouw in 
1810 gaf Jan van der Haas de ontwerptekeningen terug, vergezeld van 
een door hem bijgehouden aantekeningenboek. Dat ging helaas verloren, 
anders wisten we misschien wie tot deze verandering opdracht gaf. Teke-
ning van Jacob Otten Husly, eind 18de eeuw (foto: samh).

Het stadhuis met zandzakken om de trap te beschermen tegen eventuele 
bomschade.

ting van de vijandelijkheden in en tegen Polen en eis-
ten een antwoord op zondag 1 september 1939, uiterlijk 
om twaalf uur ’s middags. Kwam dat antwoord niet, dan 
achtten de beide staten zich vanaf dat moment in staat 
van oorlog met het Duitse Rijk. Mijn vader zette even 
voor het middaguur de radio aan. Er kwam een korte uit-
zending. In een extra nieuwsbericht werd alleen gezegd: 
‘Duitsland heeft niet geantwoord.’ Mijn vader zette de 
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biliseerde strijdmacht bleef ik, doordat we het week-
blad Panorama lazen thuis. Daarin kon je lezen over de 
avonturen van een onder de wapenen geroepen Amster-
damse tramconducteur, ene ‘Overstappie’ en zijn grote 
vriend korporaal; ‘Papkind’. 

Afb 2 Plateelbakkerij Gouda maakte een jeneverkruik ter herinnering aan 
de mobilisatie (http://leger.interaqt.nl/u/herinnering/mobilisatie)

De eerste oorlogsdag

Ja, toen kwam de 10e mei 1940. Eén dag tevoren waren 
we nog, mijn ouders twee tantes, een oom, mijn zusje 
en ik en een nichtje, met de trein naar Rotterdam ge-
gaan om kleren voor de Pinksteren te kopen. Zelf werd ik 
voor het eerst van mijn leven in een echt ‘pak’ gestoken. 
Met en korte broek weliswaar, maar met een echt col-
bertjasje, net als mijn vader. Apetrots was ik. Er moest 
wel iets aan vermaakt worden en dat kon kosteloos ge-
beuren, dan moesten we er weer voor terug naar Rotter-
dam, dus mijn moeder zei dat zij dat zelf wel zou doen. 
Gelukkig maar, want een week later was die zaak waar 

radio weer uit en alleen een op bezoek zijnde neef gaf als 
commentaar: ‘Dat zullen we nog lang heugen.’ Daarna 
werd er eigenlijk niet meer over gesproken. De mannen 
rookten hun sigaretten, mijn moeder ging naar de keu-
ken om voor het zondagse eten te zorgen en mijn zusje 
kwam terug van zondagsschool met een plaatje, waarop 
een tekst stond afgedrukt die ze voor de volgende bij-
eenkomst uit het hoofd moest leren. 

Dat ‘lang heugen’ van mijn neef viel dus aanvankelijk 
erg mee, want wij zouden natuurlijk net als in de vorige 
oorlog neutraal blijven. We hadden er eigenlijk niets mee 
te maken. Wel werd het leger gemobiliseerd en dat had 
wel degelijk de aandacht. Een paar buurtgenoten, jonge 
vaders, werden opgeroepen en een paar vrouwen in de 
buurt wilden weten wat mobilisatie betekende. Dat werd 
hen weer verteld door andere vrouwen, die meer op de 
hoogte waren. Ik luisterde mee en hoorde over mobi-
lisatie en demobilisatie en begreep net als de onwe-
tende vrouwen niet hoe dat kon, die D-mobilisatie, als 
er niet eerst een A-, B-, en C-mobilisatie was geweest. 
En wij, de jongens uit de buurt, gingen vooral toen in 
ons schoolgebouw militairen werden gelegerd en we in 
een ander schoolgebouw slechts halve dagen naar school 
moesten, met houten geweren en zwaarden soldaatje 
spelen. Mijn vader verbood me dat, omdat hij indertijd 
nog een speldje met een gebroken geweertje had ge-
dragen, het symbool van pacifisme. Ging vader naar zijn 
werk, dan liet moeder mij mijn gang gaan.

En dan waren er de liedjes over soldaten en ons le-
ger: ‘Voorop rijdt de kolonel, de kika kolonel. Daarachter 
komt het hele stel. Van de kolonel.’ Vervolgens werd er 
ook nog gezongen van de ‘kapitein, de luitenant en de 
korporaal – die het meeste praats had van allemaal’ En 
‘Jaantje dient voor halve dagen, heeft verschrikkelijk veel 
te doen. Niet met werk. O nee da’s bijzaak, maar met ’t 
nieuwe garnizoen.’ En ‘O, sergeant, ze hebben m’n sok-
ken gestolen, nu zien ze me blote benen, ze hebben het 
in de sektie op mij gemikt.’ Wat een sektie was, wist ik 
toen niet. Dat begreep ik pas toen ik vele jaren later zelf 
in dienst was. Toen waren de poeties enkelstukken ge-
worden en de sektie was intussen een peloton. 

Op de hoogte van de verrichtingen van onze gemo-
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we het pakje hadden gekocht, weggebombardeerd. Dat 
hoorden we van een wanhopige klant in onze winkel. Hij 
had diezelfde dag een nieuw kostuum en twee broeken 
gekocht en betaald en de broeken daar gelaten, want die 
moesten worden ingekort. Toen hij het vertelde, was net 
bekend geworden hoeveel doden er in Rotterdam waren 
gevallen, maar dat kon hem niets schelen. Die broeken, 
dat was pas erg!

Voor mij begon de oorlog dus pas op 10 mei. Wakker 
werd ik van mijn vader die mijn moeder en ons kinderen 
wekte met de mededeling dat ‘we’ in oorlog waren, of 
zoals mijn vader het noemde: ‘in de rotzooi zaten.’

Ik wilde naar buiten, maar moest eerst van mijn vader 
kleren aantrekken. Eenmaal buiten kon je nog beter dan 
binnen het gebrom van de vliegtuigen in de lucht horen. 
En in de buurt stonden een heleboel mensen, waarvan 
een flink aantal net zoals ik had gewild, zo uit hun bed, 
naar buiten waren gekomen. De vrouwen in gekreukel-
de nachtponnen, de mannen in hun borstrok en lange 
onderbroek en een aantal kinderen in het kapotte oude 
truitje dat je overdag niet meer kon dragen, maar waarin 
je nog wel kon slapen. Niet iedereen had zoals mijn zusje 
en ik, een ‘nachtpak’, een kledingstuk dat ik later pyjama 
leerde noemen.

Al heel gauw later was het allemaal weer gewoon. De 
mensen kleedden zich aan en de kinderen gingen bui-
ten spelen. De jongens en een aantal meisjes, knikkeren. 
Daar was ik geen kraan in en ik verloor meestal, maar 
toen lag er een keer nog maar één knikker buiten de volle 
pot en dat was de mijne en ik was aan de beurt. Net toen 
ik mijn knikker in de pot wilde mikken en daarmee die 
volle pot gewonnen zou hebben, gingen de sirenes van 
het luchtalarm loeien en dan moesten we snel naar bin-
nen. Mijn zusje wilde mijn knikker redden van de even-
tuele bommen die zouden kunnen vallen en raapte hem 
op. Meteen riepen de jongens: ‘Het potje is niet geldig’� 
en graaiden hun knikkers uit de pot. Woest was ik!! Ach-
ter mijn zusje aan rende ik naar binnen en gaf haar een 
harde draai om de oren. Ze begon meteen te huilen en 
even later huilde ik ook, want van mijn vader kreeg ik 
twee draaien om mijn oren, omdat ik mijn zusje had ge-
slagen. Al huilend vertelde ik waarom en toen werd hij 

nog bozer. ‘Onze hele wereld stort in’, brulde hij, ‘en jij 
maakt ruzie om een paar rotknikkers!’ Nou van die in-
stortende wereld had ik nog niets gemerkt, maar ik was 
mijn knikkers, en erger nog mijn prestige kwijt, al kende 
ik dat woord toen nog niet.

Vanaf vrijdag, toen ik heel vroeg werd gewekt door 
mijn vader en door het gestage gedreun van de overvlie-
gende Duitse bommenwerpers en jagers, had ik net als 
alle andere kinderen in de buurt, op straat geknikkerd en 
als het luchtalarm afging, liepen we allemaal naar huis en 
gingen onder de trap zitten. Daar was het veilig, dat had 
de luchtbeschermingsdienst zelf verteld.

Evacués 

Op bevel van de militaire autoriteiten werd op Pinkster-
zondag de bevolking van de Betuwe in veiligheid ge-
bracht in de Vesting Holland achter de Waterlinie. Van 
vrijdag tot dan was ik nog helemaal de straat niet uit ge-
weest en dat mocht ik ook niet van mijn moeder. Maar, 
toen we hoorden over de vluchtelingen uit de Betuwe die 
naar de stad kwamen, gingen we, een aantal kinderen uit 
de buurt, kijken op de Karnemelksloot. Want daarlangs 
kwamen ze de stad binnen. Dat waren de mensen op de 
fiets. Met auto’s kwamen ze ook en daarvoor waren de 
auto’s gevorderd, met de chauffeurs.

Veel van de vliegtuigen die Gouka hoorde, waren Junkers transportvlieg-
tuigen die gevuld met parachutisten op weg waren naar Den Haag om 
de militaire vliegvelden te bezetten en Koninklijke familie aan te houden. 
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De winkel was op de hoek van de Cornelis Ketelstraat 
en de Van Persijnstraat en de familie woonde achter en 
boven de bakkerswinkel. Later was in het benedenhuis 
de kruidenierszaak van Antoon de Jong, maar die woon-
de niet in het bovenhuis, dat was verhuurd aan andere 
mensen. Waarom werd die kruidenier bij zijn voornaam 
genoemd? Dat was om niet in de war te raken met de 
andere kruidenier, vlakbij in de Willem Tombergstraat. 
Dat was Bram de Jong. Mijn grootmoeder, die ook van 
haar meisjesnaam De Jong heette, zei altijd dat je, als 
je geen familieleden had met die achternaam, je geen 
echte Gouwenaar was. 

Waarom vertel ik dit allemaal? Omdat ik op die bijzon-
dere dag in mei, toen de hele stad volliep met vluchte-
lingen, bij Antoon de Jong van mijn moeder een bood-
schap moest doen. Op dat tijdstip waren er ambtenaren 
druk bezig overal in de stad mensen ‘in te kwartieren’. 
Woonruimte te vorderen, ook in de Cornelis Ketelstraat, 
want de mensen uit Tiel en andere plaatsen in de Betuwe 
moesten ergens worden ondergebracht. Dat inkwartie-
ren gelukte niet bij kruidenier Antoon de Jong. Toen ik 
daar de winkel binnenstapte, zat daar ook een mij on-
bekende oude vrouw, helemaal in het zwart gekleed, te 
huilen. Ze rook sterk naar zweet en eau de cologne. Bij 
haar was een ambtenaar, die wilde dat de kruidenier die 
vrouw onderdak verschafte, maar hij zei dat dat niet kon. 
Zijn woonruimte achter de winkel bestond slechts uit een 
kleine kamer met een bedstede waarin hij en zijn vrouw 
sliepen, en een keuken. Verder was er een stenen schuur 
achter het huis waarin de winkelvoorraden lagen opge-
slagen, maar waar ook zijn beide zonen sliepen. ‘Maar 
kom dan toch kijken’, riep de kruidenier wanhopig, ‘ik 
heb helemaal geen ruimte om iemand onderdak te ge-
ven!’ De ambtenaar wilde echter niet komen kijken, hij 
keek alleen op zijn papier en daar stond dat het wel kon. 
Ik weet niet hoe het is afgelopen, want juffrouw De Jong, 
die ook huilde, hielp mij aan mijn boodschap en ik ging de 
winkel uit. Niet overal in de buurt ging men inkwartieren. 
In de Willem Tombergstraat, in een deel van de Nootho-
ven van Goorstraat en de Van Persijnstraat hoefde men 
geen mensen onder te brengen. Daar werden de huizen 
te klein geacht. Het waren in 1916 gebouwde huisjes voor 

Een van de chauffeurs was Frans Koolwijk uit de Tom-
bergstraat. Zijn roodharige dochtertje Fientje zat bij mij 
in de klas en we vonden elkaar toen erg aardig, zodat er 
kinderen waren die zeiden ‘dat we met elkaar gingen’. 
De auto’s konden onderweg door Duitse vliegtuigen 
worden beschoten en dat gebeurde ook met de auto 
van Koolwijk. Hij werd levensgevaarlijk gewond in Gouda 
naar het ziekenhuis gebracht. Dat trok ik me vanwege 
Fientje bijna persoonlijk aan. Koolwijk is later van zijn 
verwondingen hersteld.

Met mijn ouders en mijn zusje woonde ik toen in de 
Van Persijnstraat. De straat had een heel aparte huis-
nummering. Alle straten in de stad beginnen met num-
mer 1 links vanaf de Markt. Alleen onze straat had num-
mer 1 precies andersom. Dit had een reden. Toen de 
huizen in de Cornelis Ketelstraat aan het begin van de 
vorige eeuw werden gebouwd, was die bebouwing alleen 
in het eerste deel van de straat dubbel. De huizenrij aan 
de westzijde liep door tot aan de spoorlijn naar Utrecht, 
de andere kant bleef vanaf de de zijstraat van de Cor-
nelis Ketelstraat onbebouwd tot in de twintiger jaren. 
De zijstraat was de Van Persijnstraat. Toen een dood-
lopende straat met maar tien huizen en nummer 2 was 
geen woonhuis maar de bakkerij van bakker Hemmelder. 

De ouden van dagenwoningen in de Willem Tombergstraat (samh)
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Evacués uit de Betuwe passeren Haastrecht (http://www.oorlogsslacht-
offerswestbetuwe.nl/terugblik-eerste-oorlogsdagen.html)

zoals men toen zei ‘ouden van dagen’. Aan de straat een 
kamertje, achter de voordeur een vierkant portaaltje 
met daarachter de deur naar de kamer en de deur naar 
voor de trap naar het zoldertje. Achter de kamer waren 
een piepklein keukentje, maar wel met een schouw voor 
het fornuis, en een even klein slaapkamertje met een in-
gebouwd ledikant. Daar er in die tijd geen oude mensen 
geld hadden om zelfstandig te wonen, ook al deden die 
huisjes maar drie gulden huur per week, woonden er ook 
jongere gezinnen in die straat. Zoals schuin tegenover 
ons, buurman Meijer met zijn vrouw en vier kinderen; 
daarnaast buurman Signer met drie kinderen, maar ook 
zijn oude vader; en daar tegenover buurman Ten Hove, 
met zijn vrouw, zijn twee dochters en zijn vier zonen. 
Bij ons kwamen ze ook niet. Misschien stond er niet in 
de papieren van de ambtenaren dat er behalve die ge-
noemde bejaardenwoninkjes, ook acht grotere huizen 
stonden, waaronder onze winkel.

Toen het al avond was, maar nog niet donker, kregen 
we toch nog, geheel onverwachts, mensen ingekwar-
tierd. Overbuurman Meijer kwam met vier oudere men-
sen uit Tiel. Een oude dame met haar drie ongetrouwde 
kinderen, een zoon en twee dochters. Die hadden nog 
geen onderdak en hij had ze meegenomen. Twee konden 
door inschikken bij hem en zijn gezin, de andere twee 
had hij gedacht, konden wel bij Chris en zijn vrouw, voor 
een onbepaald aantal dagen en nachten. Mijn ouders 
werden door de buurman voor het blok gezet. Het zou 
inderdaad kunnen bij ons….

Tot mijn verbijstering kreeg ik te horen dat ik bij mijn 
zusje in haar twijfelaar moest slapen. Mijn oude twee-
persoonsbed met de wat doorgezakte spiraal, die bij 
mijn opoe vandaan kwam, toen ik het kinderledikantje 
was uitgegroeid, werd ter beschikking gesteld voor de 
oude vrouw en haar dochter. De zoon en de andere 
dochter bleven aan de overkant bij Meijer. Hoe men daar 
heeft ingeschikt, heb ik nooit geweten. Alle vier de kin-
deren sliepen op dat ene zoldertje en daar moesten nu 
twee volwassenen bij. 

Hoe lang heeft dat geduurd? In mijn herinnering maar 
twee nachten, of was het er maar één? In ieder geval werd 
er besloten vanwege de oprukkende vijand, de evacués 
door te sturen naar nog veiliger oorden. Ik kreeg mijn 
oude bed terug en de mensen uit Tiel moesten verderop; 
waarheen ben ik vergeten. Wel kregen we enige tijd na 
de capitulatie van het Nederlandse leger een briefkaart 
uit Tiel. Er werd geschreven dat ze alle vier bij elkaar op 
een adres hadden gezeten, totdat ze weer naar huis te-
rug mochten en dat we bedankt werden voor onze gast-
vrijheid in de spannende oorlogsdagen. Een briefkaart 
met bijna gelijke tekst werd bezorgd bij buurman Meijer.

Nog een flink aantal jaren in en ook nog na de oor-
log kregen we een visitekaartje met de jaarwisseling van 
de familie Verbeek uit Tiel, waarin zij ons een gelukkig 
nieuwjaar wensten. Mijn vader schreef dan een ansicht-
kaart met onzerzijds de beste wensen terug. 

Dat was in de spannende oorlogsdagen van vrijdag 10 
tot en met dinsdag 14 mei onze bijdrage aan het plotse-
linge vluchtelingenprobleem. 
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de Turfmarkt, twee deuren verwijderd van 
de oude synagoge. Als historicus ga je dan 
natuurlijk meteen op zoek naar de geschie-
denis van je nieuwe woning, van de straat en 
van de directe omgeving. Het verwonderde 
mij niet dat ook op ons adres joodse Gouwe-
naars hebben gewoond, maar dat was lang 
voordat de Duitse bezetter op beestachtige 
wijze een eind maakte aan de aanwezigheid 
van een kleine, maar actieve joodse gemeen-
schap in deze stad. Voor onze deur dus geen 
Stolpersteine, die zo indringend herinneren 
aan het drama dat zich door toedoen van de 
nazi’s en hun handlangers voltrok. Maar ons 
huis draagt wel de herinnering aan de ge-
schiedenis die aan dit drama voorafging en 
die met de deportatie van vrijwel alle  joden 
uit de stad goeddeels uit het zicht raakte. 
Want als er geen nieuwe generaties zijn om 
het verhaal door te vertellen, verstomt het. 
Bovendien leken de herinneringen aan de 
joden – zoals die nu worden bewaard – te 
beginnen en te eindigen bij de gebeurtenis-
sen in de Tweede Wereldoorlog. Dit drama 

De joden hun geschiedenis teruggeven

P.H.A.M. Abels

De synagoge aan de Turfmarkt (Foto: Ronald van der Wal)

is blijkbaar zo groot, dat het moeilijk – en 
misschien ook wel te pijnlijk – is, om te be-
denken wat er in de eeuwen daaraan vooraf-
gaand over de joden in Gouda bekend is. Zou 
dat de reden zijn waarom Gouda zo slordig 
of op zijn minst achteloos is omgesprongen 
met de sporen van joods leven in de stad? 
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Gebouw de Haven, dat tot in de Tweede Wereldoorlog 
het ‘Centraal Israëlitisch Oude Mannen- en Vrouwen-
huis voor Nederland en de Koloniën’ was. Verder was 
hij betrokken bij de plaatsing van het indrukwekkende 
monumentje op de deur van de synagoge, met de val-
lende Goudse ster, die herinnert aan de uitroeiing van de 
joden uit deze stad. In de afgelopen jaren is er daarnaast 
het werk van Soesja Citroen en haar medestanders, die 
ervoor gezorgd hebben dat inmiddels enkele honder-
den koperkleurige Stolpersteine van kunstenaar Gunter 

Verdwenen erfgoed

Ik groeide op in Almelo, in de buurt van de joodse be-
graafplaats, omringd door oude en bouwvallige huis-
jes. De stadsvernieuwing heeft sindsdien een grote 
ravage aangericht in de stad. Ook alle straten rond de 
begraafplaats zijn inmiddels gesloopt en de woningen 
zijn vervangen door smaak- en kraakloze nieuwbouw. 
Maar de begraafplaats bleef onaangeroerd; als een mo-
nument van onverzettelijkheid in de maalstroom van de 
tijd. Zo niet in Gouda, toch geen stad van snelle sloop 
en doldrieste stadsvernieuwing. Hier verdwenen nog 
in de tweede helft van de vorige eeuw de twee joodse 
begraafplaatsen: een in Bloemendaal ter hoogte van de 
tuinderij en een aan de Boelekade, waar nu aan het eind 
van de tunnel het foeilelijk, in witte stenen opgetrok-
ken, Kruisgebouw is neergezet. Als schrale troost kreeg 
de poort van laatstgenoemde begraafplaats een plek in 
het Raoul Wallenbergplantsoen. 

Er verdween hier nog meer dat herinnerde aan de joden 
van voor de oorlog. Zo werd in 1983 aan de Ridder van 
Catsweg de Catharinahoeve gesloopt, in de volksmond 
de jodenfarm genoemd, waar pioniers voor Palestina 
werden opgeleid. De synagoge aan de Turfmarkt werd 
in 1950 verkocht aan de Vrije Evangelische Gemeente, 
die zonder dralen het achterliggende schoolgebouwtje 
tegen de grond gooide en er een in witte gasblokken op-
getrokken parochiehuis voor in de plaats zette. Weinig 
respectvol allemaal, evenals de borden die het bordes 
van de oude synagoge sinds kort ontsieren, met daarop 
de voor joden op z’n minst bevreemdende tekst ‘Jezus 
alleen’.

Helpen herinneren

Gelukkig zijn er Gouwenaars die tegen deze tendens 
tot vergeten in zijn gegaan. Denk aan dominee H.C. van 
 Itterzon, die in 1972 de geschiedenis van de Goudse jo-
den op schrift stelde in een boek dat uitkwam ter ge-
legenheid van het feit dat Gouda in dat jaar 700 jaar 
stadsrechten had.1 Hij was ook een van de initiatiefne-
mers voor de restauratie van het metaheerhuisje achter 

Correspondentie over Judith Soesel (Foto: Paul Abels)
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zien dat Gouda weliswaar altijd een relatief kleine joodse 
gemeenschap heeft gekend, maar wel een levendige. Er 
was sprake van een actieve geloofsgemeenschap, die 
bijzondere zorg had voor armlastige en zieke geloofsge-
noten. Ook was er een bloeiend verenigingsleven. Aan 
dit alles kwam ruw een eind door de anti-joodse maat-
regelen van de Duitse bezetter en uiteindelijk de depor-
tatie van alle joden uit de stad. Verwaijen schetst ook 
deze laatste episode aan de hand van originele bronnen, 
waarmee hij op details dit eerder door Rinus van Dam in 
Gouda in de Tweede Wereldoorlog (1995, 2e druk 2006) 
beschreven verhaal aanvult.

Relaties met Goudse medeburgers

Verwaijen is primair genealoog en geen historicus. Dat 
is waarschijnlijk ook de reden waarom hij weinig of geen 
bredere vragen stelt en bijvoorbeeld niet of nauwelijks 
aandacht schenkt aan de interactie tussen de joden en 
hun Goudse medeburgers. Dat deed eerder wel de stu-
dente Rachel E. Baan, die onder de titel Gouda’s Israël, 
Het leven van de Joodse gemeenschap in Gouda 1850-
1940, een afstudeerscriptie schreef aan de Universiteit 
Utrecht (te raadplegen in de bibliotheek van het Joods 
Historisch Museum in Amsterdam). Zij toont hierin over-
tuigend aan dat de Goudse joden in sociaal-economisch 
opzicht een aparte groep vormden. Dat roept de vraag 
op in welke mate en op welke terreinen zij dan wel waren 
geïntegreerd in de stedelijke samenleving. Baan conclu-
deert dat de Goudse joden geleidelijk aan breed geac-
cepteerd waren in de stad. 

Het is onmiskenbaar dat de joden door de overheid en 
inwoners van Gouda eeuwenlang met de nodige argwaan 
en soms ook afkeer werden bekeken. Die weerstand was 
zowel economisch geïnspireerd als religieus. Lang wer-
den zij gezien als ongewenste concurrenten voor de ste-
delijke handel. Daarom werden de ‘Vremde Hoogduytse 
Joden of Smoussen’ in 1712 bij stedelijke wet geweerd 
uit de stad en werden zij zelfs weerhouden van bezoek 
aan markten. Erg lang werd de hand niet gehouden aan 
deze bepaling, want amper vier jaar later vestigden Da-
vid Magnus en Judith Soesel, komend vanuit de Duitse 

Demnig eraan herinneren waar de joodse gedeporteer-
den woonden toen ze uit hun huis werden verdreven of 
gehaald. 

De laatste, maar zeker niet onbelangrijkste, persoon 
die genoemd moet worden als iemand die zich inzet voor 
het ontsluiten van de joodse geschiedenis in Gouda, is 
Tom Verwaijen. In 2012 verscheen zijn Joods Gouda. 
Een Joodse geschiedenis vanaf 1737 tot omstreeks 1850, 
uitgegeven in eigen beheer. Daar is in mei dit jaar een 
vervolg op verschenen, dat handelt over de daaropvol-
gende eeuw, van 1850 tot 1950. Verwaijen is in de eerste 
plaats genealoog en dat blijkt ook uit zijn boeken. Met 
grote nauwgezetheid weet hij de stamboomgegevens 
van joodse Gouwenaren uit de archieven op te diepen. 
Bijzonder daarbij is dat hij erin slaagt ook uniek foto-
materiaal te achterhalen, waarmee zijn soms wat dorre 
stammenreeksen kleur en gezicht krijgen. Het verhaal 
bleef in het eerste deel jammer genoeg wat onderont-
wikkeld. Daar heeft hij in het tweede deel – dat ik tot 
mijn grote erkentelijkheid voor verschijning reeds van 
hem mochten inzien – vorderingen gemaakt, want de 
genealogische gegevens gaan dit keer vooraf door drie 
stevige inhoudelijke hoofdstukken.

Verwaijen maakt voor zijn verhalen dankbaar gebruik 
van alle mogelijke bronnen die worden bewaard in het 
Streekarchief maar ook buiten Gouda en van bladen als 
de Goudsche Courant en het Nieuw Israëlietisch Weekblad. 
Waar de bronnen over het joods leven in Gouda tot aan 
de negentiende eeuw schaars zijn, is er voor de twee 
eeuwen daarna dus veel meer informatie beschikbaar om 
een volwaardig verhaal te construeren. Verwaijen slaagt 
daar behoorlijk in. Zijn drie inhoudelijke hoofdstukken 
handelen over armenzorg, synagogebouw en begraaf-
plaatsen, het culturele en sociale leven en de lotgevallen 
van de Goudse joden in de Tweede Wereldoorlog. Daar-
mee behandelt hij slechts een beperkt aantal thema’s 
en de gekozen volgorde is wat curieus, maar de auteur 
weet over genoemde onderwerpen wel tal van onbe-
kende wetenswaardigheden naar boven te halen. Hij laat 

1. H.C. van Itterzon, ‘Gouda en de Joden’, in: Gouda 1272-1972 (Gou-
da 1972) 333-346.
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stad Hanau, zich in Gouda, zonder dat hen een strobreed 
in de weg werd gelegd. Zij zijn een van de eerste joden 
waarvan bekend is dat zij zich metterwoon hier vestig-
den. Blijkbaar zijn zij aan de aandacht van Tom Verwaijen 
ontsnapt. Maar zij zullen zeker niet de enigen zijn ge-
weest, want in 1746 werd bepaald dat hier reeds geves-
tigde joden geen poorterschap konden krijgen, omdat zij 
de Goudse ondernemers schade berokkenden. Boven-
dien werden de joden ervan verdacht handel te drijven 
met vreemde, vijandige, mogendheden.2

Jodenbekering

De afkeer van de joden in Gouda was van tijd tot tijd ook 
religieus getint. Voor de gereformeerde gemeente was 
er dan ook geen grotere triomf denkbaar dan de beke-
ring van een jood tot het christendom. Het was de clas-
sis Gouda, de regionale kerkvergadering van de gerefor-
meerde gemeentes in stad en omstreken, die al in 1676 
in de Provinciale Synode van Zuid-Holland de vraag had 
opgeworpen ‘of men niet behoorde te dencken op de 
bekeeringe der joden’. Dat leidde uiteindelijk tot de op-
stelling van een heus actieplan om joden over te halen de 
overstap naar het christendom te maken.3 

In Gouda zelf duurde het nog meer dan een halve 
eeuw voordat de eerste jood zich bekeerde. Op 17 ok-
tober 1734 liet de eerdergenoemde joodse koopman 
David Magnus zich namelijk in de Sint-Janskerk chris-
telijk dopen. Hij koos daarbij de blijkbaar toepasselijk 
geachte doopnaam Paulus en vernederlandste zijn ach-
ternaam tot De Groot. Ruim drie jaar eerder had hij zich 
bij de kerkenraad gemeld, met het verzoek onderwezen 
te worden in de verschillen tussen de joodse en chris-
telijke religie. Uiteindelijk wist dominee Bernardinus de 
Moor hem te bewegen zich te laten dopen en belijde-
nis te doen. De vreugde over het eindresultaat stak de 
predikant niet onder stoelen of banken. Voor ‘een on-
noemelyk getal van allerhande soorten van menschen’ 
preekte ds. De Moor over de woorden, Hos. III. 5 ‘ Daar 
na zullen zig de kinderen Israels bekeeren, en zoeken 
den Here haren Godt, en David haren Koning, en zy zul-

2. Van Itterzon, ‘Gouda en de Joden’, 334-336.
3. W.P.C. Knuttel (ed.), Acta der particuliere synoden van Zuid-Holland, 
deel 5 (’s-Gravenahge 1915) 161, 208-211 en 254.
4. Maandelyke uittreksels of Boekzaal der geleerde warelt, 39 (ok-
tober 1734) 504-505. samh, Archief Hervormde Gemeente, Kerken-
raadsacta, 4-10-1734.
5. Bijzonderheden over het proces van Judith Soesel tegen David 
Magnus / Paulus de Groot zijn ontleend aan samh, Oud-Archief, 
inv.nr. 206: verzoekschriften aan het stadsbestuur; Oud Rechterlijk 
Archief, inv.nr. 141: Tuygboek; inv.nr. 200-201: judiciële actenboe-
ken; inv.nr. 233 b: civiele stukken (1 pak); 
6. samh, Archief Hervormde Gemeente, Kerkenraadsacta, 23-6-1735.

De Joodse Begraafplaats aan de Boelekade, vlak voor de ruiming. De 
poort van de begraafplaats staat nu in het Raoul Wallenbergplantsoen 
(Foto afkomstig uit het boek van Tom Verwaijen, Joods Gouda II)

len vrezende komen tot den Here, en tot zyne goedtheit 
in ’t laatste der dagen’.4 

Minder gelukkig bleek Paulus’ echtgenote Judith Soe-
sel. Een dag voor de Doop had zij nietsvermoedend de 
stad verlaten om in Den Haag het Loofhuttenfeest te vie-
ren. David had haar nog vriendelijk uitgeleide gedaan tot 
aan de trekschuit, haar bagage gedragen en haar zelfs 
nog geld meegegeven om onderweg een bak koffie te 
drinken. Pas in Den Haag werd zij door haar man per brief 
ingelicht over zijn stap, waarin hij de hoop uitsprak dat 
zij hem weldra zou volgen in zijn overgang naar de ge-
reformeerde kerk. Judith reageerde woedend en ontzet. 
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Zij weigerde naar Gouda terug te keren, maar begaf zich 
naar Amsterdam om steun te krijgen van de Hoogduitse 
joodse gemeente.5 

Twee Amsterdammers, de rabbijn Moosus van Frank-
foort en de parnassijn (ouderling) Benjamijn Jacob be-
gaven zich naar Gouda om van David Magnus te eisen 
dat hij zich zou laten scheiden van zijn vrouw en al haar 
goederen zou teruggeven. Toen hij hun eis afwees kwam 
Judith zelf naar Gouda met, naar de woorden van David, 
een ‘opgeraapte jood’, om scheiding van tafel, bed, sa-
menwoning en goederen te eisen. Zijn hartstochtelijke 
smeekbedes om weer te gaan samenwonen wees zij re-
soluut van de hand, terwijl zij hem niet alleen de ogen 
en oren afwendde en de rug toekeerde, maar hem ook 
scheldwoorden toevoegde.

David ofwel Paulus slaagde er dus niet in Judith op an-
dere gedachten te brengen, volgens de gereformeerde 
kerkenraad omdat de vrouw ‘werd aangestookt, opge-
zet en met raad en daad geholpen door de voorgangers 
van de synagoge der jooden’. De kerkenraad trachtte na 
de klachten van Paulus de Groot het stadsbestuur tot 
maatregelen te bewegen, met als argument ‘dat het een 
blaam van de gereformeerden, een aanstoot voor de pa-
pisten en een triomf voor de joden zou zijn als zodanige 
proselijt’ [afvallige jood, P.A.] geen bescherming zou 
vinden bij de overheid.6 

De Goudse magistraat zat behoorlijk in haar maag met 
de zaak. Enerzijds was er dus de druk vanuit de gere-
formeerde kerk om geen scheiding toe te staan. An-
derzijds waren haar rechtsmiddelen ontoereikend om 
de vrouw met dwang terug te brengen in de echtelijke 
sponde. Echtverbintenissen tussen joden en christenen 
waren bij wet verboden, maar in dit geval waren beiden 
joods toen zij in het huwelijk traden. Gouda won uit ar-
ren moede zelfs advies in bij de theologen van de Leidse 
universiteit. Die kwamen op 11 december 1738 met een 
uitgebreid schriftelijk advies, met als slotsom dat zij er 
ook niet uitkwamen. Judith kon op grond van de joodse 
voorschriften niet verplicht worden tot samenwoning 
met haar christelijk geworden man, maar de Bijbel gaf 
haar ook geen grond voor een onherroepelijke schei-

ding. Er was immers geen sprake geweest van overspel 
of kwaadaardige verlating en haar man was bereid haar in 
liefde te ontvangen en haar te respecteren in haar joodse 
geloof. Dit advies was ondertekend door drie hooglera-
ren theologie, vader en zoon T.H. en J. van den Honert 
en Johannes Wesselius. De hooggeleerden wensten de 
Goudse schepenen veel succes bij hun oordeelsvorming. 

Na vier jaar procederen beslisten de Goudse schepe-
nen dat in deze zaak geen sprake was van kwaadwillige 
verlating, slechts van een verandering van religie van een 
van de echtelieden. Joden zouden moeten leven naar 
de rechten van dit land en een bekering was geen grond 
voor een scheiding, zolang men elkander maar vrij zou 
laten in de uitoefening van hun religie. Dat de joodse 
regels niet toestonden dat joden met christenen trouw-
den ging hier niet op, want beiden waren nog joods toen 
ze trouwden. En ook het argument van Judith dat haar 
geloof gebood dat zij niet mocht samenwonen met een 
christen veegden de Goudse schepenen van tafel, met 
als argument dat zij vanaf het begin van het proces ‘bij 
christenen haar optrek genomen en gelogeert’ had. De 
rechtbank erkende dat het niet eenvoudig voor haar zou 
zijn om zich weer te verenigen met haar man, maar droeg 
beide echtelieden op elkaar te vergeven en weer te gaan 
samenwonen, op voorwaarde dat zij elkaars geloof zou-
den respecteren. 

Een vermogende jodin

Of beide echtelieden ooit weer bij elkaar zijn gaan wo-
nen, mag worden betwijfeld, maar tot een definitieve 
scheiding kwam het niet. Judith overleefde Paulus de 
Groot, en bij haar overlijden werd zij aangeduid als zijn 
weduwe. Zij was een bijzonder zelfstandige en vermo-
gende vrouw. Zij was in 1716 in het huwelijk getreden in 
het Duitse Hanau ‘op de gewone wijze met het maken 
van ketubah [huwelijkscontract, P.A.] onder die van de 
joodse natie gebruijkelijk’, waarbij zij een bedrag van 
vijfhonderd rijksdaalders inbracht, alsmede een uitzet 
en wat dies meer zij. Wat dat laatste betreft mag ervan 
uitgegaan worden dat dit niet weinig was. Het Goudse 
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Isolement van de joden

Waar joden zich in de verschillende grote Europese ste-
den vestigden in speciale getto’s, was er in een kleine 
stad als Gouda ook sprake van een zekere gettovorming. 
Zo zou je in elk geval de tendens kunnen beschrijven die 
Verwaijen signaleert, namelijk dat joodse Gouwenaren 
vanaf ongeveer 1850 het liefst in de buurt van de synago-

gerecht liet gedurende het proces een inventaris opma-
ken van een kist met bezittingen van haar, die haar man 
trachtte van haar te ontvreemden. Hierin zaten tal van 
zilveren voorwerpen, sieraden, satijnen jurken en andere 
kostbaarheden. Haar man daarentegen was onvermo-
gend. Toen zij hem had verlaten had hij alleen inkomsten 
van een ‘uijtdragerije’ [lompenhandel, P.A.] en geen 
geld om tegen Judith te procederen. Daarom verzocht 
hij het Goudse stadsbestuur zijn rechtzaal pro Deo te 
mogen voeren, hetgeen hem werd toegewezen.

De zelfstandigheid en handelingsbekwaamheid van Ju-
dith Soesel blijkt niet alleen uit haar reactie op de beke-
ring van haar man, maar ook uit haar economische activi-
teiten. Uit diverse processen voor de politierechters valt 
af te leiden dat zij handelde in textiel en niet schroomde 
voor genoemde rechters haar gelijk te halen als zij meen-
de in zaken tekort gedaan te zijn.7 Toen zij overleed, was 
er geen sprake van een echtgenoot of kinderen. Zij liet 
een behoorlijk kapitaal aan geld en goederen achter. 
Deurwaarder Thomas Pelt deed alle moeite om deze be-
zittingen te mogen verkopen. Het stadsbestuur dwong 
hem echter na te gaan of Judith nog erfgenamen had, 
onder meer via een oproep aan de pui van het stadhuis. 
Pas op het laatste moment meldde zich haar zus, Ber-
le, die nog steeds in Hanau woonde. Mede namens de 
kinderen van twee andere, reeds overleden zussen van 
Judith, Heyle en Fradgen Soesel, maakte zij aanspraak 
op de nalatenschap, die vervolgens in drieën werd ver-
deeld.8 Deurwaarder Pelt zag hiermee een aantrekkelijke 
buit aan zijn neus voorbij gaan. 

De naam van Judith Soesel werd na haar overlijden op 
16 februari 1762 opgetekend in het grafboek van de St.-
Janskerk, destijds de publieke begraafplaats voor alle 
Gouwenaars. Dat betekent echter niet dat zij haar laatste 
rustplaats vond in deze kerk, want onder de vermelding 
van haar naam staat: ‘vervoert nae Amsterdam’, terug 
dus naar de joodse gemeente waar zij bijna dertig jaar 
eerder steun zocht na de bekering van haar man. Daar zal 
zij waarschijnlijk zijn bijgezet op de joodse begraafplaats 
van de Hoogduitse (Asjkenazische) joden, het sinds 1716 
in gebruik zijnde kerkhof Zeeburg.9

De deur van de synagoge aan de Turfmarkt. De ontbrekende ster staat 
symbool voor de gedeporteerde en omgekomen joden tijdens de Duitse 
Bezetting (Foto: Ronald van der Wal)
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strijd nauwelijks tweehonderd leden; de rooms-katho-
lieken maakten ongeveer een derde van de bevolking uit. 
Getalsmatig speelden de joden dus een bescheiden rol. 
Baan laat zien dat zij niettemin een geheel eigen profiel 
behielden. Zo verdienden zij grotendeels hun geld in de 
warenhandel, terwijl hun stadsgenoten voor meer dan 
70% een broodwinning vonden in de nijverheid en de 
ambachten. Zij regelden hun eigen armenzorg, hadden 
een eigen bejaardentehuis en verzorgden eigen onder-
wijs. Ook werd er hoofdzakelijk in eigen kring getrouwd; 
gemengde huwelijken kwamen in Gouda nauwlijks voor. 
Hieruit komt een beeld naar voren van een zelfbewuste, 
zelfredzame, maar behoorlijk geïsoleerde joodse zuil in 
de stad. De Goudse joden werden er in 1939 nog om ge-
prezen door opperrabbijn Davids, te gast in de synagoge 
aan de Turfmarkt, die hen nadrukkelijk waarschuwde niet 
mee te gaan in de wereld van de niet-joden. Het ontbre-
ken van sterke banden met de omringende samenleving 
zou ‘in the end’ echter wel eens een belangrijke verkla-
ring kunnen vormen voor het uitblijven van substantieel 
verzet toen deze medeburgers werden weggevoerd. 

Huis met geschiedenis

In 1860, lang voordat de tragische wegvoering van de 
Goudse joden zich aandiende, betrok een bijzondere be-
woner een woning aan de Turfmarkt 15 (oude nummering 
H40). Dat maakte ook ‘ons’ huis een ‘lieu de memoire’ 
van die vooroorlogse joodse geschiedenis. Deze bewo-
ner was Benjamin Samuel Bleekrode, die als godsdienst-
leraar en voorzanger langdurig was verbonden aan de 
nabijgelegen synagoge. Al in 1838 was hij in die functie 
aanwezig bij de inwijding van de Israëlitische school, pal 
achter het gebedshuis. De schoolmeester werkte dus al 
lang aan de Turfmarkt voordat hij een woning in de nabij-
heid van de synagoge wist te verwerven, op steenworp 
afstand van zijn werk. 

Meester Bleekrode werd op 15 februari 1795 in Gronin-
gen geboren en trouwde in die stad op 23 mei 1820 met 
Engeltje Jacobs de Vries, een Oost-Friezin uit Leer. Naast 
beide echtelieden nam ook een nichtje, Eva Mozes de 

ge gingen wonen; in de Groenendaal, de Groenmarkt, la-
ter Naaierstraat, Turfmarkt, Gouwe en op de Markt. Baan 
haalt herinneringen van Benjamin van Tijn aan, die alleen 
al de Lange Groenendaal ‘een soort van getto van Gouda’ 
noemde, omdat er maar liefst zeven orthodox-joodse 
gezinnen woonden. De term getto voor een dergelijke 
getalsmatig beperkte concentratie van joods huizenbezit 
is wellicht te zwaar, maar met recht zou gesproken kun-
nen worden van een joods kwartier. Eenzelfde ontwik-
keling is ook waar te nemen bij de rooms-katholieken, 
die zich vanaf de 17de eeuw in groten getale vestigden 
in een katholiekenkwartier rond de kerken aan de Hoge 
Gouwe, Keizerstraat en de Raam.

De positie van joden en rooms-katholieken was lange 
tijd vergelijkbaar. Zij waren uitgesloten van overheids-
ambten, hun godsdienstoefeningen waren officieel 
verboden al werden zij tegen betaling gedoogd en er 
bestond een breed gedeeld wantrouwen tegen beide 
groepen. Een tweederangs burgerschap was dan ook hun 
beider lot. Interessant is te zien hoe de kaarten begin 
18de eeuw in Gouda lagen, toen de rooms-katholieken 
na de formele gelijkstelling van alle religies op zoek wa-
ren naar een groter en beter kerkgebouw. Onder leiding 
van pastoor Johannes Franciscus Sem lieten zij hun oog 
vallen op de Gasthuiskapel, waar nog slechts een hand-
jevol Waals-gereformeerden hun kerkdiensten hielden. 
Het Goudse stadsbestuur deed er alles aan om de ka-
tholieken te dwarsbomen, tot hun grote verontwaardi-
ging onder meer door het kerkgebouw nadrukkelijk aan 
te bieden aan de Goudse joden, die op zoek waren naar 
een ruimte om een synagoge in te vestigen.10 Blijkbaar 
waren op dat moment de anti-paapse sentimenten in de 
stad groter dan de anti-joodse gevoelen.

De joodse gemeenschap telde ten tijde van deze kerk-

7. samh, Vrederechters…
8. Smit, Dagboek van een regent, 73, 87, 91 en 135.
9. samh, Grafboek Sint-Jan, 16-2-1762. Met dank aan Jan Dirk Snel 
uit Amsterdam.
10. P.H.A.M. Abels, ‘Katholieke vreugde en Waalse pijn bij verlies 
Gasthuiskapel’. Tidinge van die Goude 27 (2009) 147-150.
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gemeenten) langs de synagoge aan de Turfmarkt gedra-
gen, alwaar het gebed met geopende deuren werd ge-
lezen; vervolgens werd de lijkbaar door dragers, die in 
acht partijen verdeeld waren, om beurtelings elkaar af te 
lossen, plechtig naar de begraafplaats aan de Boelekade 
gedragen, waar de opperrabijn Berenstein een lijkrede 
hield’.12

Zijn laatste rustplaats vond Bleekrode dus op de be-
graafplaats aan de Boelekade. Diens grafsteen werd na 
de sluiting van dit kerkhof overgebracht naar de Alge-
mene Begraafplaats in Wageningen. Daarmee verdween 
de meest tastbare herinnering aan deze markante Turf-
marktbewoner uit Gouda, die we met dit artikel weer 
enigszins aan de vergetelheid hebben onttrokken, net 
als enkele andere joodse Gouwenaars. Het is te hopen 
dat het werk van dominee Van Itterzon, de plaatsing van 
Stolpersteine en de boeken van Tom Verwaijen ook an-
deren zullen aanzetten tot een meer zorgvuldige omgang 
met de geschiedenis van de joden in Gouda, zodat zij 
stukje bij beetje hun geschiedenis weer terugkrijgen.

Het boek van Tom Verwaijen is getiteld Joods Gouda II en 
is verkrijgbaar in de boekhandel. 
Overigens is deze maand nog een boek over joods  Gouda 
verschenen van de hand van Karel Jongeling, getiteld In 
de Heilige Gemeente Der Gouwe. Joden in Gouda in de 
Achttiende Eeuw.

Vries, haar intrek aan de Turfmarkt, waarschijnlijk om als 
dienstmeisje te fungeren. Zes jaar later, op 28 december 
1860, vindt in het Herthuis aan de Markt in Gouda de 
openbare verkoping plaats van het door Bleekrode be-
woonde pand, dat hij blijkt te huren voor 90 gulden per 
jaar.11 Hij bleef er ook na de verkoop wonen, tot hij in 
1871 verhuisde naar Turfmarkt 164a, waar toen nog het 
Israëlitisch Mannen- en Vrouwenhuis was gevestigd. Op 
27 februari 1872 overleed Benjamin Samuel Bleekrode 
aldaar; een jaar later gevolgd door zijn echtgenote.

Dat deze joodse godsdienstonderwijzer een geres-
pecteerd man was, blijkt wel uit zijn necrologie, die ver-
scheen in het Israëlitisch Weekblad. Bijna 35 jaar stond hij 
de joodse gemeente van Gouda ‘als vaderlijk leidsman en 
voorganger’ met raad en daad bij. Hij was ‘onophoude-
lijk voor de armen een toevlugt in den nood, voor de in-
standhouding onzer dierbare godsdienst een der hecht-
ste steunpilaren, voor de weduwen en weezen.’ Ook voor 
de drie meisjes, die opvolgend bij hem in dienst waren, 
was hij een steun en toeverlaat. Hij was oprichter van 
twee verenigingen voor armlastige gemeenteleden. Ook 
vervulde hij van 1837 tot 1870 de functie van voorzanger 
bij deze gemeente, in welke hoedanigheid hij de ware 
vertolker was van ‘der verheven gebeden en hymnen bij 
deze gemeente in gebruik’. In het lezen van Hebreeuw-
se teksten was hij uitmuntend: ‘als een goede exegeet, 
verstond hij den Bijbel, niet alleen het woord, maar ook 
den geest die er in leeft, terwijl hij bijzonder ervaren was 
in de Hebreeuwsche taal en letterkunde, waarin hij ook 
met goed succes onderwijs gaf en vele jongelingen tot 
uitmuntende onderwijzers vormde.’

De krant deed ook verslag van de uitvaart. Uit de enor-
me opkomt bleek volgens de verslaggever ‘hoe bemind 
Bleekrode was door zijn geloofsgenooten, en geëerd 
door zijn medeburgers. Nadat de Leeraar de lijkrede had 
gehouden, werd de lijkbaar (voorafgegaan door koorle-
den, oud-leerlingen en de tegenwoordige leerlingen van 
de godsdienstschool en gevolgd door de opperrabbijn 
van het ressort ad interim, de heer B.S. Berenstein, le-
den van de kerkeraad, armbestuur, schoolcommissie en 
andere corporaties, alsmede de kerkelijke ambtenaren 
en een aantal vrienden, zowel uit deze als van andere 

11. Advertentie in de Nieuwe Rotterdamsche courant : staats-, han-
dels-, nieuws- en advertentieblad, d.d. 20-12-1866
12. Israëlitisch Weekblad, 4 maart 1872.



73

Ti
di

ng
e 

20
16Op woensdagmorgen 24 juni 2015 onthulde 

de heer Cees Docter in de tuin van het Mu-
seum Gouda een van de mooiste gevelste-
nen in Gouda, afkomstig van het voormalig 
Heilige Geestweeshuis aan de Jeruzalem-
straat. Enkele jaren geleden werd de steen 
door strenge vorst ernstig beschadigd. Na 

Gevelsteen van het Heilige  
Geest weeshuis terug in museumtuin

Henny van Dolder-de Wit

restauratie door de firma Rdrie te Schoon-
hoven kon de fraaie steen, die dateert uit 
1603, dank zij steun van het Bezemerfonds 
weer worden herplaatst. De maker was nie-
mand minder dan de stadsbeeldhouwer 
Gregorius Cool, die in een van de loodsen 
naast de Sint-Janskerk zijn werkplaats had.

De gevelsteen aan de binnenzijde van de tuinmuur van het museum. Foto: Museum Gouda
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Het doel van gevelstenen

Het gebruik van gevelstenen ontstaat in de tweede helft 
van de 16de eeuw. Als er nog geen sprake is van huisnum-
mers, dienen zij evenals namen van huizen of uithang-
borden om een woning, bedrijf of instelling herkenbaar 
te maken. Sommige van die stenen zijn kunstwerkjes in 
het klein, al dan niet beschilderd met heldere kleuren. In 
Gouda vindt men verspreid door de stad nog enkele in-
teressante exemplaren; de meeste, daterend uit de 17de 
eeuw, zijn in en rond Museum Gouda bijeengebracht. 
De makers zijn moeilijk te achterhalen, een uitzonde-
ring vormt Gregorius Cool. Zijn meest in het oog vallende 
werk is het stadhuisbordes, maar hij heeft nog veel meer 
sporen nagelaten. 

Gregorius Cool (ca. 1570-1629)

Als Cool in 1602 opdracht krijgt van het stadsbestuur om 
het oude bordes voor de ingang van het stadhuis te ver-
vangen, woont hij al sinds 1595 in Gouda. Hij is leerling-
knecht bij de beeldhouwer Jan Simonsz, maar al gauw 
voert hij zelfstandig opdrachten uit voor de stad en voor 
particulieren.1 De kerkrekeningen van de Sint-Jan ver-
melden over een lange periode betalingen aan Cool voor 
uiteenlopende grote en kleine werkzaamheden. Het 
beeldhouwwerk in de grafkapel van Aemilius Cool (geen 
familie), die in 1613 werd gerenoveerd, kan eveneens aan 
hem worden toegeschreven. 

In 1614 trouwt hij met de uit Dordrecht afkomstige 
Petronella Aryensdochter, een jaar later laat hij zich in-
schrijven als poorter van Gouda. Zijn werkplaats bevindt 
zich aanvankelijk ten noorden van de Sint-Jan. Vanaf 1617 
is zijn atelier gevestigd aan de zuid-westzijde, vanaf de 
steunbeer met het poortje tot aan de hoek. Daar werkt 
hij tot aan zijn dood in 1629; hij is in de Sint-Janskerk 
begraven.

Het Heilige Geestweeshuis

De zorg voor armen en wezen begint in Gouda al vroeg. 
In 1391 vindt de oprichting plaats van een stedelijk col-

1. De overhuiving van het bordes dateert van 1695 en is een ontwerp 
van de Amsterdamse architect Hendrik Gerritsz Schut
2. W. Denslagen, Gouda. De Nederlandse monumenten van geschiede-
nis en kunst, Zwolle (2001)

lege van parochiële armenzorg, bestuurd door het col-
lege van Heilige Geestmeesters. In 1495/1496 zijn zij 
gevestigd aan de Regenboog (Markt), waar nu het waag-
gebouw staat. Vanwege het toenemend aantal ouder-
loze kinderen wordt de behuizing omstreeks het jaar 
1500 verbouwd tot weeshuis. De zorg voor vondelingen 
en wezen krijgt gaandeweg de hoogste prioriteit. In 1586 
is het H. Geestweeshuis niet langer in staat de toevloed 
van armlastigen van buiten Gouda op te vangen. Het 
stadsbestuur besluit een nieuwe instelling voor armen-
zorg te stichten: het Aalmoezeniershuis. De Aalmoe-
zeniers zijn ook verantwoordelijk voor de opvang van 
wezen die niet in het H. Geesthuis kunnen worden opge-
nomen, hetzij dat hun ouders geen poorter van de stad 
zijn of omdat de kinderen ouder zijn dan tien jaar. Na de 
Reformatie van 1572 verhuizen de H. Geestmeesters van 
de Markt naar de Jeruzalemstraat. Ze krijgen daar de be-
schikking over delen van het voormalige klooster van de 
Collatiebroeders, met uitzondering van de Pauluskapel. 
Die wordt in 1601 ingericht als Looihal, waar lakenfabri-
kanten hun stoffen op kwaliteit laten keuren en van een 
loden merkje voorzien.

De gevel van het Heilige Geestweeshuis en de ingang naar de Pauluska-
pel begin 19de eeuw. Schilderij in particulier bezit.
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De weesjongens en -meisjes ontvangen een opleiding 
die gericht is op hun toekomst, ze krijgen godsdienst-
onderwijs en op maandag, dinsdag en donderdag van 
12.00-13.00 uur les in lezen en schrijven. Zo’n ‘klas’ 
staat afgebeeld op de gevelsteen, boven de toegang tot 
het weeshuis. Een schilderij uit een particuliere collectie 
en een tekening van J.J. Bertelman uit 1851 tonen beide 
de gevelsteen op zijn originele plaats.

De voorstelling op de steen 

Men ziet een onderwijzer die omhoog wijst naar het 
symbool van de stichting: de Heilige Geest, in de ge-
daante van een duif. Het timpaan (driehoekig bovenstuk) 
met deze afbeelding ging verloren. Alleen de leraar heeft 
de beschikking over een stoel, tegenover hem zit een 
rijtje kinderen op de grond, met een boek op schoot. 
Anderen staan en volgen met hun ogen de richting van 
zijn opgeheven hand; rechts staat een weesmeisje met 
de handen voor de borst ineen geslagen. Typerend voor 
Cool zijn de twee figuren aan de zijkant, die de kijker 
als het ware attent maken op de voorstelling door een 
denkbeeldig ‘gordijn’ opzij te schuiven. Onder de steen 
stond te lezen:

Kinderen weest gehoorsaam in alle manieren
wilt u met deucht versieren en den Heere vreest;
eert hen die u versorgen, leeren [be]stieren,
danct goedertieren die ’t huys stichtten door de Heilige 
Geest.

De kleine gevelsteen aan de Looihal met het jaartal 1603 
is eveneens van Cool. Aan beide zijden staan mannen 
met rollen lakense stof, de een onder zijn arm, de ander 
op de schouder. Karakteristiek voor Cool is de speelse 
omlijsting met zogenaamd rolwerk. Deze steen bevindt 
zich nu in het toegangspoortje naar de museumtuin. 

De afbraak

In 1812, een zorgelijke tijd voor burger en overheid, 
besluit men om financiële redenen beide weeshuizen 

samen te voegen tot het Verenigd Wees- en Aalmoeze-
niershuis, gevestigd aan de Spieringstraat. De door de 
H. Geestmeesters verlaten gebouwen krijgen diverse 
bestemmingen waaronder een kazerne en een stadsar-
menschool. In 1870 bouwt men aan de Jeruzalemstraat 
een gevelwand in classicistische stijl, daarachter bevin-
den zich dan nog vele originele bouwelementen van het 
voormalige klooster.

In 1943 wordt helaas de gehele bebouwing, met uit-
zondering van de schoolmeesterswoning en de Jeruza-
lemkapel, gesloopt om plaats te maken voor een post-
kantoor, dat er nooit kwam. Wim Denslagen schrijft: ‘In 
gerestaureerde staat zou dit complex, waarin ooit de 
Collatiebroeders waren gehuisvest, samen met de voor 
ons land unieke Jeruzalemkapel van grote betekenis zijn 
geweest voor de cultuurhistorie van Nederland, omdat 
nergens zo’n compleet stadsklooster bewaard is geble-
ven’.2 De gevelsteen van het H. Geestweeshuis bleef ge-
lukkig behouden en heeft na ruim vier eeuwen een niet 
geringe historische waarde: met de steen van de Looihal 
herinnert ze aan de lotgevallen van het verlaten kloos-
tercomplex en het weeshuis aan de Jeruzalemstraat, 
waar zich nu het Raoul Wallenbergplantsoen bevindt.

Literatuur:
Beelden, gevelstenen en bouwfragmenten uit de museum-
tuin.Brochure onder redactie van Gerard de Kleijn e.a. 
Museum Gouda (2015)

De gevel met de ingang naar het weeshuis zoals J.J. Bertelmann die zag 
in 1855. Foto: Museum Gouda
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 aangewezen als gemeentelijk monument. 
Veel Gouwenaars kennen het als de voor-
malige Mariakleuterschool. Het is als 
 RK-weeshuis gebouwd door de Goudse 
 architect C.P.W. Dessing. De auteur heeft 
er vijftien jaar gewerkt als secretaris van het 
Intergemeentelijk samenwerkingsorgaan 
Midden-Holland (ismh). Hij is nagegaan 
hoe de oprichting van het weeshuis en de 
exploi tatie verliep.

In 1894 krijgt Gouda een RK weeshuis

Op maandag 12 januari 1894 wordt het pand geopend, 
waarin het rooms-katholiek weeshuis Sint-Joseph zal 
worden gevestigd. Het staat op het adres Gouwe C242, 
tegenwoordig Hoge Gouwe 31. Voor de nieuwbouw is 
het zogenaamd Vlaamsch Linnenhuis afgebroken.1 Het 
dagblad De Tijd van 16 januari bericht over de plechtig-
heid, die wordt geleid door pastoor Albada Jelgersma 
van de Josephkerk. Hij zwaait ‘den bekwamen bouw-
meester’ C.P.W. Dessing lof toe. Op zijn beurt loopt de 
correspondent van De Tijd over van bewondering voor 
de pastoor: ‘Alle Katholieken van Gouda voelen het hart 
kloppen van oprechte dankbaarheid jegens den onver-
moeibaren herder der St. Jozefsparochie.’ De geno-
digden, onder wie de deken van Gouda, monseigneur 

Het RK Weeshuis op de Gouwe
(1894-1929)

Gert Jan Jansen

1. Het Vlaamsch Linnenhuis: een affaire in manufacturen, door G.J. 
Jansen in Nieuwsbrief Die Goude nr. 80 (februari 2016)
2. Duizend jaar Gouda. Een stadsgeschiedenis, door P.A.H.M. Abels, 
K. Goudriaan, N.D.B. Habermehl, J.H. Kompagnie (red.), Hilversum 
2002, blz. 628.
3. Duizend jaar Gouda, blz. 629-630. 
4. Duizend jaar Gouda, blz. 669
5. 150 jaar Rooms-Katholiek Onderwijs in Gouda, W.E.C. van Box-
meer, Gouda 2004.
6. Registrum memoriale in het oud-archief van de Joseph-parochie.
7. Acht eeuwen Minderbroeders in Nederland, J.A. de Kok o.f.m., 
Hilversum 2007.

Het Rooms-katholiek Weeshuis aan de Hoge Gouwe (samh)
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orde in Nederland. Hij is voorzitter van de Franciscus-
stichting te Maastricht, eigenaar van diverse kloosters. 
Albada Jelgersma heeft dus een ‘status’ die uitgaat bo-
ven die van een doorsnee pastoor. In Gouda laat hij zich 
al snel kennen als een krachtig behartiger van de belan-
gen van de Rooms-Katholieke Kerk. 

Aan het eind van de 19e eeuw vinden meerdere on-
roerendgoed transacties plaats, waar zijn parochie bij 
betrokken is. Bij brief van 29 juni 1888 vraagt Albada 
Jelgersma toestemming aan de bisschop van Haarlem 
(waar Gouda dan onder valt) om een huis met schuur en 
erf te mogen kopen, grenzend aan de tuin der pasto-
rie. Een bestemming noemt de pastoor niet. Hij schetst 
vooral de risico’s als het pand in andere handen komt, 
bijvoorbeeld als de schuur wordt ingericht als smederij 
of koperslagerij, of als er een café van verdachte aard 
in het pand komt. Verder wijst Albada Jelgersma op het 
gevaar dat het wordt aangekocht door ‘iemand die in 
zeer nauwe betrekking staat met een voorganger of een 

P.C.Th. Malingré, bezichtigen het pand. Ze zijn verbaasd 
over ‘de uitgestrektheid’. Volgens de krant is sprake van 
een ‘modelinrichting’.

Waar komt de behoefte aan een rooms-katholiek
weeshuis vandaan?

De stad Gouda kent in de 19e eeuw een bij de tijd pas-
sende voorziening voor weeskinderen.2 Het ‘Vereenigd 
Wees- en Almoezeniershuis’ aan de Spieringstraat her-
bergt kinderen van verschillende godsdiensten uit alle 
lagen van de bevolking. Hoewel ook de hervormde ge-
meente moeite heeft met het door elkaar leven en wonen 
van hervormde en katholieke kinderen, komt het initia-
tief tot gescheiden voorzieningen uit katholieke kring.3 
Die aandrang vindt waarschijnlijk zijn basis in het zelf-
bewustzijn van de katholieken, nadat de Grondwet van 
1848 de vrijheid van godsdienst vastlegt. De Grondwet 
geeft de katholieken de ruimte het land weer in te de-
len in bisdommen, dekenaten en parochies. Vanaf 1853 
worden bisschoppen en pastoors benoemd, vervolgens 
nieuwe kerken gebouwd, scholen en zorginstellingen op-
gericht.4 Zeker in Gouda, waar voor een Hollandse stad 
altijd relatief veel katholieken hebben gewoond, is dat 
te merken. Aan de Kleiweg wordt de Onze Lieve Vrouw 
ten Hemelvaartkerk gebouwd. Aan de Gouwe wordt de 
Josephkerk eerst ontdaan van zijn schuilkerkkarakter en 
daarna vervangen door de Gouwekerk. Er komt een eigen 
begraafplaats en de RK Inrichting van Liefdadigheid richt 
nieuwe scholen op.5

De komst van pastoor Albada Jelgersma.

Op 21 februari 1888 aanvaardt pater Antonius (Leo) Al-
bada Jelgersma o.f.m. (*1845 Bolsward) het ambt van 
pastoor van de Josephkerk aan de Gouwe.6 Of hij dat ziet 
als een eervolle aanstelling is de vraag. Albada Jelgersma 
heeft naam gemaakt als rector van het klooster in Me-
gen, waar hij vanaf 1874 - gebruik makend van de nieu-
we onderwijswetgeving van 1876 - de Latijnse school als 
gymnasium nieuw leven inblaast.7 Als vicaris maakt hij 
vele jaren deel uit van het bestuur van de franciscaner 

Omslag van de 
Statuten van St. 
Joseph Weeshuis 
(samh)
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Albada Jelgersma in de slag met deken Malingré

Albada Jelgersma zet de behoefte aan een rooms-ka-
tholiek weeshuis in 1890 ‘op de agenda’. Volgens Fuchs 
noemt hij als dringende noodzaak ‘het gegeven’ dat 
overleden rooms-katholieke wezen uit het algemene 
Verenigd Wees- en Aalmoezeniershuis niet toegelaten 
(zouden) kunnen worden op het enige rooms-katholieke 
kerkhof. Ook Duizend jaar Gouda geeft deze verklaring.9 
Hoezo eigenlijk? In 1890 is ook het initiatief genomen tot 
de aanleg van een rooms-katholieke begraafplaats ‘aan 
de Ouwe Gouwe’ (nu Graaf Florisweg). Deken Malingré 
(*1826 Heusden – †1909 Gouda), tevens pastoor van de 
O.L.V. ten Hemelvaartkerk aan de Kleiweg, is voorzitter 
van het bestuur, pastoor Albada Jelgersma vice-voorzit-
ter. In artikel 3 van het reglement staat dat ‘een kerkelij-
ke beaarding’ alleen kan geschieden als de overledenen 
‘in den vrede der H.Kerk gestorven zijn’. Zou Albada Jel-
gersma daaraan een andere uitleg hebben gegeven dan 
Malingré? Was het een uiting van de vaker voorkomende 
‘concurrentie’ tussen ‘wereldheren’ en ‘paters’?10 Of 
speelden financiële factoren een rol? Was Malingré be-
ducht voor de kosten van begraven, wanneer het alge-
mene weeshuis moet afwijken van de lijn om katholieke 
wezen te begraven op het rooms-katholieke deel van de 
algemene begraafplaats? 

Volgens Van Heel was deken Malingré tegen een 

soort dominé van een jongelingenvereniging’. Dan komt 
er een spreeklokaal, waar godsdienstige oefeningen en 
psalmengezang plaats hebben ‘tot grote stoornis in ons 
kerkgebouw’. Bisschop Bottemanne stemt in met aan-
koop en met het geschikt maken voor verhuur. Kopen 
om het te kunnen doorverkopen aan een betrouwbare 
partner, vindt hij niet zinvol. 

Notaris Mahlstede te Bergambacht maakt procesver-
baal op van de publieke verkoping van het Vlaamsch 
Linnenhuis op 2 juli 1888 in koffiehuis Harmonie aan 
de Markt.8 Het pand wordt in tweede instantie voor 
ƒ7.700,– ‘gemijnd’ door vleeschhouwer Simon Petrus 
van der Kleijn. Die verklaart op 3 juli de koop gedaan te 
hebben namens pastoor Albeda Jelgersma en het kerk-
bestuur van St.-Joseph. Nog geen maand later vraagt 
Albada Jelgersma de bisschop toestemming om een va-
riabele lening te sluiten van ƒ 4000,-, want de koopsom 
‘viel 3000 gulden duurder uit’.

Gevelsteen met de beeltenis van Monsigneur Malingré (Foto auteur)

8. samh archief 0743.74 Archieven van de notarissen residerende te 
Bergambacht, 1843-1925 – 3. J.P. Mahlstede sr. (1871-1904) 1888 jan. - 
jun, 1888 (Bestanddeel)
9. Een paviljoen in Gouda. Rooms-katholieke wezenverzorging en 
ziekenverpleging, dr. J.M. Fuchs-, 1979 Gouda; Duizend jaar Gouda, 
blz. 629.
10. Mannen Gods: historische perspectieven op clericale identiteit 
en clericale cultuur, Marit Monteiro, Hilversum 2007.
11. De Minderbroeders te Gouda, Dalmatius van Heel o.f.m., Gouda 
1947.
12. Archief van het Bisdom Rotterdam, voor zover betrekking heb-
bend op de parochie van Sint Joseph te Gouda, het dekenaat Gouda 
en het R.K. weeshuis te Gouda in de periode 1885-1900; bestanden 
3.18.01.01, 3.18.01.02 en 3.18.81, ondergebracht bij het Nationaal Ar-
chief in Den Haag.
13. Goudsche Courant, 29 augustus 1892.
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Zielen’, een fonds voor de stichting van het weeshuis. 
Het batig saldo is in de versie, goedgekeurd door de de-
ken, bijna de helft lager dan in de versie die de pastoor 
heeft opgesteld. Op 24 december 1890 schrijft Albada 
Jelgersma aan de vicaris-generaal dat deken Malingré 
ruim ƒ 2500,- aan giften van parochianen heeft weggela-
ten ‘wijl de deken tegen het plan is.’ De bezwaren van de 
deken wegen echter zwaar genoeg om de plannen voor 
een weeshuis op dat moment te blokkeren. 

De pastoor overtuigt de bisschop

Albada Jelgersma geeft niet op. Hij werkt aan draagvlak 
en fondsen. Wat te denken van zijn geste om aan alle 
kinderen van het algemeen weeshuis twee loten cadeau 
te doen van de loterij die wordt gehouden ten bate van 
de stichting van een rooms-katholiek weeshuis?13 In 
september 1892 vraagt hij machtiging voor enerzijds 
de bouw van een nieuwe pastorie voor de Jozefkerk en 
anderzijds de bouw van een hulppastorie, die bestemd 
wordt tot weeshuis, zodra de nieuwe pastorie klaar is. 
Met het eerste kan de deken akkoord gaan, omdat de 
paters franciscanen de bestaande ongeschikt vinden. 
Met het tweede deel heeft hij moeite, zowel principieel 
als financieel. Malingré is het er niet mee eens dat door 
het geven van een machtiging voor de hulppastorie auto-
matisch is beslist dat er een weeshuis komt. De pastoor 
heeft een bouwbegroting voor het weeshuis opgesteld, 
waarin voor het bouwterrein en de bouw ƒ27.700,– is 
opgenomen. Bijna alle cijfers zijn volgens Malingré ge-
flatteerd, de ontvangsten te hoog of onzeker, de uitga-
ven te laag. Hij vindt de kosten niet in evenwicht met de 
baten: het onderhouden van vier wezen. Met dit voor-
stel, zo vervolgt Malingré, ‘worden alle andere zaken al-
hier geschaad, ja met vernietiging bedreigd’. Moet het 
weeshuis er ‘coûte qu’il coûte’ komen, dan zou beter 
het perceel naast de school der Franciscanessen (aan de 
 Haven) gekocht kunnen worden. De deken eindigt met 
de woorden: ‘Zie daar, Hoogeerwaarde Heer, mijn oor-
deel op deze treurige zaak’.

Albada Jelgersma verdedigt zich tegen het bezwaar 
dat de aanvraag voor het weeshuis onderdeel uitmaakt 

rooms-katholiek weeshuis en wil Albada Jelgersma het 
desnoods ‘alleen’ opzetten. 11 In zijn pogingen om bis-
schoppelijke goedkeuring te krijgen voor de bouw van 
een weeshuis krijgt Albada Jelgersma geen steun van zijn 
kerkhiërarchische baas. Uit de brieven die de pastoor 
en de deken aan de bisschop van Haarlem sturen, blijkt 
hoezeer zij het met elkaar oneens zijn12. Zie bijvoorbeeld 
de ‘Rekening en verantwoording van vrijwillige bijdragen 
door Leden van de Broederschap tot Lafenis der Gelovige 

Plattegrond van het weeshuis (samh)
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De exploitatie als weeshuis

Na de opening van het pand duurt het meer dan een 
jaar voor het gebouw in gebruik genomen wordt als 
weeshuis.14 Er moet eerst een rechtspersoon worden 
opgericht die de exploitatie ter hand neemt, er moet 
personeel worden aangesteld en er moeten wezen wor-
den toegelaten. Op 19 oktober 1894 passeert bij notaris 
Hendrik Groenendaal de akte, waarbij de stichting R.K. 
Weeshuis St. Joseph wordt opgericht. Tegelijk draagt het 
kerkbestuur van de St. Jozephparochie het gebouw voor 
ƒ5.000,- in eigendom over aan het weeshuis, dat wordt 
bestuurd door een College van Regenten. Voorzitter 
wordt schipper T.C. van Zanten, secretaris de directeur 
van kaarsenfabriek Gouda, A.C.C. Verzijl, en penning-
meester wordt banketbakker J.J. van der Sanden. Ver-
der nemen zitting de heren J.T. Jaspers (klerenbleker), 
J. Voorend (landbouwer) en C.A.B. Bantzinger (koop-
man). Statutair is geregeld dat drie regenten uit de St. 
Jozephparochie komen en drie uit de parochie O.L.V. 
ten Hemelvaart. Het college kent ook een Bisschoppelijk 
Commissaris. Als zodanig wordt aangewezen de heer A. 
Albada Jelgersma! Het doel van de stichting is vrij breed. 
Het gaat niet alleen om de opvoeding, opleiding en on-
derrichting van rooms- katholieke weeskinderen, maar 
ook om ‘het verplegen van zieken, ouden van dagen en 
dergelijke liefdewerken.’

Het is pastoor Albada Jelgersma die op zondag 4 no-
vember 1894 de eerste vergadering van het College van 
Regenten opent. In de volgende vergadering worden vier 
regentessen benoemd. Zij worden belast met het doen 
van inkopen, zodat de zusters die het weeshuis gaan be-
stieren, behoorlijk kunnen worden ontvangen. Het zijn 
de dames Salverda-Bölke, Peel-Kamper, Bertels-Kabel 
en Jaspers-Baars. Hun taak wordt het huishoudelijk toe-
zicht op het werk van de nonnen. Voor de verzorging van 
de wezen wordt een afspraak gemaakt met de (Duitse) 

van het voorstel. Dat kan niet anders, want er is op dit 
moment nog geen bestuur van het weeshuis, dat zo’n 
voorstel kan indienen. Ook verweert hij zich tegen de 
stelling dat zijn prijs voor het afstand doen van het ter-
rein aan het toekomstige weeshuisbestuur te laag zou 
zijn. Mocht de vicaris-generaal van de deken het signaal 
krijgen dat de kinderen in het protestantse weeshuis 
goed verzorgd worden, dan stelt de pastoor voor om 
maar eens contact op te nemen met de afgetreden ka-
tholieke regent van dat weeshuis.

Kennelijk weet Albada Jelgersma de kerkelijke ge-
zagsdragers in Haarlem te overtuigen. In januari 1893 
organiseert hij een tentoonstelling van voorwerpen van 
kunstnijverheid. Die worden verloot en dat levert zo’n ƒ 
5.000,- op voor het weeshuis. In dagblad De Tijd van 9 
maart 1893 staat de advertentie, waarin het kerkbestuur 
de aanbesteding aankondigt van: ‘I. Het bouwen van een 
Hulp-Pastorie, tot later te bestemmen R.K. Weeshuis. II. 
Het bouwen van een Pastorie.’

Monsigneur Malingré. 

14. Notulen van het College van Regenten van het RK Weeshuis 
Sint-Joseph; dossiers 0124, 0520 en 0549, berustend bij samh
15. Jan Timmermann blog 2012 op www.myheritage.nl.
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tie ƒ 50,- per jaar. 
De regenten bepalen dat de kleding van de op te van-

gen wezen ongeveer gelijk zal zijn aan die van het alge-
mene weeshuis, echter met ‘een gewijzigd distinctief op 
den arm van kiel, jas of jurk’. Op 25 maart 1895 betreedt 
de 15-jarige gebrekkige Eva Maria de Rooy als eerste 
wees het huis. In november van dat jaar volgen twee kin-
deren uit het gezin De Mol. Het zal vaker gebeuren dat 
er uit één gezin meerdere wezen tegelijk intreden, met 
als uitschieters de kinderen Timmermann, De Bakker, 
Bastiaansen en Rijkelijkhuizen. Van Gerardus Theodorus 
Timmermann is een getuigenis bewaard gebleven.15 Hij 
noemt de nonnen: ‘Zusters van liefde, maar krengen van 
barmhartigheid’. Hij heeft het gevoel voor zijn broers en 
zussen op te moeten komen. Dat wordt echter ervaren 

zusters van Salzkotten. Het college aanvaardt allerlei 
cadeaus: twaalf stoelen en een fauteuil, een vloerkleed, 
een serie aanschouwelijke geschiedenisplaten en por-
tretten van alle regenten en regentessen. Vastgesteld 
wordt dat ‘enige restauratie’ nodig is, omdat het ge-
bouw als hulppastorie heeft gediend. De heer R. Roze-
straten krijgt opdracht om voor ƒ 95,- te gaan stucado-
ren, de heer P. Bertels wordt aangewezen als ‘verver der 
muren, inclusief de lambrisering van de keuken’. In de 
regentenvergadering van 11 januari 1895 deelt pastoor 
Albada Jelgersma mee dat architect C.P.W. Dessing be-
reid is kosteloos toezicht te blijven uitoefenen op het 
gebouw van het weeshuis. Dit ‘gracieus aanbod’ nemen 
de regenten dankbaar aan.

In de regentenvergadering van 20 december 1894 
wordt verslag gedaan van de bemoeiingen ‘met ongun-
stigen afloop’ om de eerste wees te plaatsen. In de pa-
rochie is een vrouw overleden die uit een eerder huwe-
lijk met de heer Bron drie kinderen heeft. De familie van 
de vrouw wil de kinderen onderbrengen in het nieuwe 
RK weeshuis, maar de neef van de heer Bron heeft ze 
al aangemeld voor het algemene weeshuis. Het college 
doet alle moeite om iemand uit het ‘bevriende kamp’ tot 
voogd benoemd te krijgen, maar de kantonrechter kiest 
voor neef Bron. Alleen regent Van der Sanden ziet de po-
sitieve kant. Als de eerste wees zou worden opgenomen 
tegen de zin van zijn in Gouda wonende voogd, dan zou 
dat wel eens kunnen leiden tot ontevredenheid die ook 
zou kunnen overslaan op andere wezen. Dit zou ‘niet dan 
na de grootste moeite zijn uit te roeien’.

De zusters van Salzkotten en hun wezen

Op 15 januari 1895 komen moeder Benedicta en drie 
zusters Franciscanessen uit het Duitse Salzkotten aan in 
Gouda om de weeskinderen te gaan verzorgen. Ze wor-
den de Salzkottinnen genoemd. Die avond wordt een 
plechtig lof gehouden. De zusters krijgen een kruisbeeld 
cadeau en een beeld van de heilige Jozef. De eerste twee 
jaar werken zij voor kost en inwoning. In 1897 wordt er 
een contract voor dertig jaar met het moederhuis geslo-
ten. Er komt een vergoeding per zuster, in eerste instan-

Zuster Clara Pfänder, stichter van een kloostercongregatie in Salzkotten
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drie japonnen, twee paar schoenen en twintig harde gul-
dens. Ook wordt dan het spaartegoed overhandigd.

Meestal is het vertrek de enige keer dat een wees ver-
schijnt in een vergadering van het College van Regenten. 
Op 4 april 1929 wenst regent Bantzinger de vertrekkende 
Adriaan Laurier alle goeds toe. Hij vreest echter dat hij 
nu de gevolgen van zijn onverschillig gedrag zal onder-
vinden. Regent De Graaf benadrukt hoe vaak hij er op 
aangedrongen heeft een vak te leren. Adriaan ontkent 
zijn tekortkomingen niet. Hij dankt de regenten voor 
 alles en vraagt of hij alsnog enige steun kan krijgen. De 
heer Bantzinger zegt dat hij daar maar niet op moet 
 rekenen. Wel wordt Adriaan nog enig ondergoed en een 
nieuw kostuum verstrekt.

Het weeshuis gaat op in het Sint Jozefpaviljoen

Tot de eeuwwisseling zijn de ontwikkelingen beperkt. 
Het aantal wezen groeit nauwelijks. Eind 1897 zijn het er 
nog maar vier. Daarom gaan de zusters zich ook aan zie-
kenverpleging wijden. In de leiding zijn wel wisselingen. 
Pastoor Albada Jelgersma – in maart nog verwikkeld in 
een verschil van inzicht met de eerwaarde moeder over 
de kwaliteit van de verwarming - wordt in juni 1896 be-

als opstandigheid. Een keer is hij uit het weeshuis ont-
snapt om bij de regenten te klagen over de kwaliteit van 
het eten. Daar vindt hij gehoor en de nonnen moeten een 
nieuwe maaltijd bereiden, maar daarna moet hij het wel 
ontgelden. Zijn zuster Arnoldina Julia Timmermann heeft 
er minder moeite mee. Zij vertrekt in 1925 naar Salzkot-
ten, waar ze intreedt in de orde van franciscanessen.

In het begin wordt voor plaatsing als voorwaarde ge-
steld dat het om volle wezen moet gaan. Dat komt ter 
discussie, wanneer in Bodegraven sprake is van vijf kin-
deren, waarvan de moeder is overleden en de vader in 
Canada verblijft. ‘Het gevaar bestaat dat de kinderen in 
handen vallen van andersdenkenden, waardoor vooral 
de godsdienstige opvoeding dier kinderen gevaar loopt.’ 
De regenten gaan akkoord met opname, wanneer het 
RK-armbestuur van Bodegraven bereid blijkt ƒ 90,- per 
kind te betalen voor een jaar opname. Tussen 1895 en 
1929 worden in totaal 69 kinderen verzorgd. De gemid-
delde bezetting is veertien. Op de top in 1918 verblijven 
er 25 kinderen. Voor de weeskinderen worden baantjes 
gezocht. Jongens worden tuindersknecht, schilders-
knecht, meubelmakersknecht, barbiersleerling, schoen-
makersleerling of bakkersknecht; de meisjes meestal 
dienstmeisje. Meer dan lager onderwijs wordt voor de 
wezen niet nodig geacht. Tot 17 jaar moet al het ver-
diende geld worden afgedragen. Ze krijgen dan 10 % als 
zakgeld terug. Vanaf het 17e jaar is nog maar 50 % voor 
het weeshuis, 40 % wordt op een spaarbankboekje ge-
zet. Meisjes boven de 17 die in het weeshuis zelf wer-
ken krijgen 10 cent zakgeld per week en 40 cent op hun 
spaarbankboekje. Door de spaarbankboekjes beschikken 
de kinderen altijd over wat geld als ze het huis uit gaan. 

De wezen zitten netjes in de kleren. Gewone kleding 
wordt verstrekt. Uitmuntend goed gedrag wordt be-
loond met een speciaal uitje: een bedevaartreis naar Ke-
velaer. Dit uitstapje maakt diepe indruk op kinderen die 
nooit buiten Gouda komen. Als het kermis in Gouda is, 
mogen de kinderen naar de zogenaamde kinderkermis. 
Ook gaan ze dan een middagje spelen in de patronaats-
tuin, waar ze onthaald worden op wafels en limonade. 
De wezen moeten het huis verlaten als ze 21 worden. Ze 
krijgen dan een uitzet. De meisjes zes stuks ondergoed, 

Foto gemaakt bij het afscheid van het weeshuis in 1928 (Afbeelding uit 
het boek van Fuchs)

16. In augustus 1897 overlijdt Albada Jelgersma in het Francisca-
nerklooster Marienheem te Maastricht.
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wordt in 1927 gegund, de statuten worden gewijzigd. De 
zusters van Salzkotten laten weten dat zij het werk in 
het beoogde Jozefpaviljoen niet op zich kunnen nemen, 
omdat zij te weinig ervaring hebben in de ziekenzorg. 
Deken Wijtenburg, voorzitter van het nieuwe bestuur, 
neemt contact op met de congregatie ‘De kleine zus-
ters van de Heilige Joseph’ te Heerlen, opgericht in 1872 
door de toenmalige kapelaan Petrus Joseph Savelberg. 
In 1928 wordt de eerste steen gelegd voor het Sint Jozef 
Paviljoen. Op 6 juli 1928 vertrekken de Franciscanessen 
van Salzkotten van de Hoge Gouwe en eind september 
verhuizen de weeskinderen met de nieuwe zusters naar 
het Sint Jozefpaviljoen aan de Graaf Florisweg. Het pand 
wordt in 1930 verkocht aan de RK Inrichting van Liefda-
digheid. Het weeshuis wordt bewaarschool. De naam van 
oprichter Albada Jelgersma lijkt dan al totaal vergeten.

Hulp bij het verzamelen van informatie kwam van Wim 
van Boxmeer (oud-voorzitter rksg), Kees Bots (archief-
beheerder Geloofsgemeenschap H. Antonius van Padua 
te Gouda), Coretta Bakker-Wijbrans (samh), Marianne 
van der Veer (samh), Dick Hoffman (archivaris bisdom 
Rotterdam) Dank!

noemd tot pastoor in Haarlem en vertrekt.16 Zijn opvol-
ger pastoor P. Timmerman o.f.m. stelt in november voor 
een proef te nemen met kachels. In 1900 wordt pastoor 
R. Tack o.f.m. de volgende herder van het weeshuis. 

Moeder Benedicta is in 1897 opgevolgd door moeder 
Albertine, waarna moeder Louisa komt. In 1903 sugge-
reert de kloosterorde in Salzkotten dat de zusters terug-
getrokken worden. Ze kunnen elders nuttiger werk doen. 
Ook wordt gesteld dat hun werk beter door Nederlandse 
zusters gedaan kan worden. De regenten voorkomen het 
vertrek door te beloven dat er meer werk in de zieken-
verpleging komt. In 1912 komt in het bestuur opnieuw de 
vraag aan de orde of zorgtaken anders ingericht moeten 
worden. Het algemene Van Itersonziekenhuis is in 1910 
geopend, terwijl de Nederlandse hervormde gemeente 
met ziekenhuis De Wijk is begonnen. Deken Kupers komt 
met een plan om in Waddinxveen een huis met kost-
dames en een huis voor minder draagkrachtige ouden 
van dagen op te richten. De regenten voelen niets voor 
verplaatsing naar Waddinxveen en stellen voor een stuk 
grond aan de Graaf Florisweg te kopen. De deken gaat 
akkoord. In 1913 wordt inderdaad grond aangekocht, 
maar door diverse omstandigheden, waaronder de Eer-
ste Wereldoorlog, duurt het jaren voor er concrete plan-
nen zijn. 

Ondertussen hebben de zusters in het weeshuis zelf 
de handen vol. Het aantal 
wezen is tussen 1914 en 
1918 gestegen en het werk 
in de ziekenverpleging toe-
genomen. In 1924 besluit 
het college van regenten 
tot de bouw van een com-
plex met pension voor da-
mes en heren, een oude 
mannen- en vrouwenhuis, 
een weeshuis en een zie-
kenhuis. Aan het ontwerp 
van A.J. Bartels uit Heerlen 
en Jac.P. Dessing uit Gouda 
hangt een prijskaartje van 
ƒ 400.000,-. De opdracht 

Huidig achteraanzicht van het weeshuis (foto auteur)
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Stevina Steenbergen heette ik bij geboorte. Dat was op 
24 september 1935 in de Letmaethstraat in Korte Ak-
keren. Het huisje staat er nog, tegenover het Filmhuis. 
Maar van die tijd weet ik niets meer. Al binnen het jaar 
verhuisden vader en moeder, mijn broer en ik naar de 
Tweede Kade. Ik werd altijd Fini genoemd en na mijn 
trouwen heette ik Fini Groenewoud. Ik ben echt iemand 
van de Kadebuurt. Ik woon er al bijna 80 jaar! 

Plateelschilder

Ik kom niet uit een groot gezin. Ik had één broer, Wim 
Steenbergen, die in 1933 was geboren. Hij is na een tra-
gisch ongeluk in Argentinië overleden. Mijn vader, Wil-
lem Albert, was plateelschilder van beroep. Hij werkte 
eerst voor plateelbakkerij Ram. N.V. Plateelbakkerij Ram 
was in Arnhem gevestigd. Een oom van hem, Herman 
Steenbergen, was daar chef. Ze maakten aardewerk van 
hoog artistiek niveau, maar ze gingen wel failliet. Toen 
ging vader aan de slag voor Montagne aan de Boelekade. 
Hij is volgens mij nooit zonder werk geweest. We waren 
dus niet rijk, maar zeker ook niet arm. Mijn grootvader, 
opa Steenbergen, was centralist op de eerste Goudse 
telefooncentrale, die op Achter de Vismarkt stond. Aan 
moederskant heetten ze Koolwijk. Opa Koolwijk was 
baas bij de Goudse Licht Fabriek. Hij rookte vaak een 
dikke sigaar en gaf me nog wel eens een cent, waarmee 
ik snoep kon kopen. Een broer van mijn moeder had een 
bakkerij op de hoek van de Hoogstraat en de Turfmarkt, 

Fini Groenewoud-Steenbergen 
vertelt
De historie van Gouda, verteld door mensen die het ver-
leden 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.

Gert Jan Jansen

gouwe verhalen  Fini Groenewoud-Steenbergen (1935)

(foto: Cornelis de Keizer, Empire Imaging)

of heet het daar Blauwstraat? Je herkent het pand nog 
steeds, omdat de hoek zo mooi afgerond is. 

Dat plateelschilderen zal me altijd bijblijven, want dat 
gebeurde thuis. Om de zoveel tijd werd er een partij bis-
cuit in de gang gezet op Tweede Kade 30. Geen biskwie 
om op te eten, maar ruw aardewerk dat mijn vader als 
Delfts blauw met de hand beschilderde. Het werd daarna 
opgehaald om voor de tweede keer gebakken te worden 
in de aardewerkfabriek van Montagne aan de Boelekade. 
Die heette eerst anders geloof ik, Animo of zoiets, maar 
breidde steeds uit. Later ging de ingang van de Boeleka-
de naar de Blekerssingel. Dat brengen en halen gebeurde 
door de vrouw van de in januari overleden Willem van 
Roijen, je weet wel van de bakfiets met oud ijzer. 
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Kadebuurt

De straatnamen in de Kadebuurt waren vroeger anders. 
Toen ik kind was, liepen de Derde en de Vierde Kade 
vanaf de Karnemelksloot helemaal door tot de Graaf 
Florisweg. De spoorlijn liep er dwars door, maar dat was 
geen belemmering. Je kon er overheen via een klaphek 
dat vanzelf dichtviel. Dat is veranderd toen de spoor-
lijn verhoogd werd en de overgangen vervangen werden 
door één tunneltje aan het eind van de Derde Kade. Dat 
is de Hovenierstunnel. Als je wel eens meegelopen hebt 
met de Jeugdavondvierdaagse, dan ken je die tunnel wel. 
Er wordt altijd heel hard gegild. Het stuk van de Derde 
Kade over de spoorlijn ging toen Hovenierskade heten. 
Een stuk van de Vierde Kade werd Warmoezierskade. 
Daar woon ik nu. Ik heb dus een ander adres gekregen 
zonder te verhuizen. Wanneer dat was? Zoek dat zelf 
maar eens op in die boeken van jullie. Raadsbesluit van 
29 mei 1961? Dat zou best kunnen.

De huizen en de mensen uit de Kadebuurt van mijn 
jeugd kan ik me goed herinneren. Ik heb nog een paar 
vriendinnen uit die tijd en één daarvan, Alie Snel, weet 
zelfs precies wat we deden en hoe. Wij woonden op 
Tweede Kade 30; zij op nummer 18. We pasten goed bij 
elkaar, omdat we zo verschillend waren. Ik durfde alles 
en begon gelijk, als ik ergens zin in had. Ik kroop bij-
voorbeeld zo onder een paard door. Alie was veel voor-

zichtiger en ze sloeg alles in haar geheugen op. Met een 
heleboel andere kinderen hadden we de Kadebuurt als 
speelterrein. Ik trok overal op af. Later werden ook ‘jon-
gens’ interessant, maar als die begonnen te klieren, gaf 
ik ze zo’n dreun dat ze zich verder gedeisd hielden. 

De Kadebuurt zag er in die tijd natuurlijk anders uit. 
Tussen de Boelekade en de Vierde Kade is het nu bijna 
volgebouwd, maar toen was er nog veel open ruimte. 
Straten als de Rhijnvis Feithstraat waren er nog niet. 
Tussen de Tweede en de Derde Kade was een – in mijn 
gevoel – enorm groot grasveld, waar we veel speelden. 
Op een dag was er een paard losgebroken bij Anker aan 
de Derde Kade. Hij holde over dat terrein, recht op ons 
af. Mijn vader zag het en tilde ons net op tijd over het 
hek. Op de Derde Kade had je ook het snoepwinkeltje 
van Vrouw Van Wijngaarden, waar ik naar toe rende, als 
ik een cent van opa Koolwijk had gekregen. Vlakbij de 
spoorlijn was toen ook al het hofje voor ouden van da-
gen. De mensen aan de Derde Kade hadden minder te 
besteden dan die aan de Tweede Kade. Aan het eind zat 
vrouw Van der Neut, waar je aardappelschillen kon bren-
gen, die ze aan de schapen gaven. Ze werd Schillekee ge-
noemd, arm maar netjes. Verderop was het wat minder 
verzorgd. Daar aten ze uit de konijnenvoerbak. Je zag het 
verschil terug in het aantal kinderen. In de huizen aan de 
Derde Kade woonden gezinnen met veel kinderen; aan 
de Tweede Kade meestal niet meer dan twee. Ik weet 

Tussen 2e en 3e Kade, families Steenbergen (l) en Bakker (Collectie 
Groenewoud-Steenbergen)

Fini met broer Wim (Collectie Groenewoud-Steenbergen)

2

1
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Fini bij de motor (Collectie Groenewoud-Steenbergen)

Getuigschrift van de Firma Bahlmann 
Lijst met geslaagden van de Modevakschool  
(Collectie Groenewoud-Steenbergen)

nog wie er allemaal woonden; van der Post bijvoorbeeld, 
Van Driel, Snel, Van Os, Brem, Bakker, Lugthart, Borst, 
Van der Zwaluw, Vermeulen en nog meer. Een hele leuke 
buurt. Je kende iedereen. 

Winkelcentrum Karnemelksloot

Wat je je nu misschien niet kunt voorstellen, maar aan de 
Karnemelksloot waren veel winkels. Ze waren deel van 
ons dagelijks leven. Mijn moeder haalde boodschappen 
bij de coöperatie. Nee, niet op de Raam, maar op de Kar-
nemelksloot! Je had er de slagerij van Verschuur. Er was 
een fietsenwinkel van vrouw Bultman, bakker Stilting en 
visboer Van de Berg. Je had er zelfs twee groentewinkels; 
eerst kreeg je Vrouw Hofman op Karnemelksloot 91 en 
verderop Van Hoof op nummer 137. Bij vrouw Hofman 
had ik een keer gezien dat ze de zuurkool uit het vat pak-
te met een doek, waar ze net haar neus in had gesnoten. 
Toen ging mijn moeder toch liever naar Van Hoof, ook al 
was die duurder. En laat ik ‘Kippie’ niet vergeten, een 
vrouwtje dat op een rieten stoel zat en maar net boven 
de toonbank uitkwam. Zij verkocht klompen.

Naar school

Hoe ik werd opgevoed? We kregen best veel vrijheid, 
zeker voor die tijd. De kerk speelde bij ons geen grote 

rol. Mijn vader was hervormd van origine, mijn moeder 
katholiek en ons gezin hoorde bij geen van beide. Mijn 
broer en ik zijn ook niet gedoopt. Toch ging ik wel naar 
de zondagsschool Achter de Kerk en met mijn vriendin 
naar catechisatie. Dat vonden we gewoon gezellig. We 
gingen zelfs naar de evangelisatiebijeenkomsten van De 
Gruijl, die in een kerkje aan de Zeugstraat predikte, twee 
huizen voorbij Buitelaar richting Lange Tiendeweg.
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Ik heb eerst op de kleuterschool gezeten, de zoge-
noemde kakschool aan de Groeneweg. In mijn herinne-
ring kwam je daar via een deur in de Patersteeg. Best 
een eind lopen voor een kleuter. Heel eigenwijs zei ik 
als 5 –jarige ‘Je hoeft me niet verder weg te brengen dan 
het poortje van de tuin’, maar toen ik bij de Eerste Kade 
kwam, kreeg ik het toch benauwd. Gelukkig was mijn 
moeder op afstand blijven kijken.

De lagere schooltijd is een apart verhaal. Ik ging naar 
de Burgvlietschool, die ook wel de Kopschool werd ge-
noemd. Maar mijn vriendin Alie Snel zat op de Goeman 
Borgesiusschool. Daar kregen ze handwerken en dat wil-
de ik ook zo graag doen. Ik ben er thuis over begonnen en 
ik kreeg het voor elkaar. Dus vanaf de 4e klas, of was het 
de 5e, ging ik naar de Goeman Borgesiusschool. Meester 
Jaring kwam bij mijn ouders langs om te vragen waarom 
ze mij van school hadden gehaald. Het ging toch allemaal 
goed met leren? Toen heb ik een lesje geleerd. Iets dat 
je heel graag wilt, kan ook tegenvallen. Op de Borgesius-
school hadden ze parallelklassen en ik kwam niet bij Alie 
Snel in de klas. Vervolgens bleek de les handwerken lang 
niet zo leuk als gedacht. Bovendien was de sfeer op die 
school anders. Niet zo gezellig; er zaten meer vervelende 
jongens op. Dus ik heb er wel spijt van gehad. 

In 1947 kwam ik van de lagere school. Alie Snel en ik 
gingen naar de huishoudschool die was gevestigd op de 
Haven, in het gebouw waar later de GG&GD in zat. Aan 
die kant mocht je als kind niet naar binnen, dat ging via 
de tuin in het Houtmansplantsoen. Daar leerde je zoge-
naamd hoe je moest afwassen en het huishouden doen. 
Niet zo spannend. Wel belangrijk vond ik het naaiwerk. 
Dat was niet alleen leuk; je kon er je beroep van maken. 
Veel later heb ik nog de mavo-certificaten Frans en En-
gels gehaald op het Gouwecollege.

Coupeuse en costumière

In 1949 ging ik als leerling-naaister aan de slag bij mode- 
en confectiewinkel ‘Gezusters van Dantzig’ op Hoog-
straat 9. Daar heb ik veel geleerd dat me van pas zou 
komen. Meestal ging het om het vermaken van kleding: 
innemen, korter maken, langer maken. Later mocht ik 

1956: getrouwd met Ries Groenewoud (Collectie Groenewoud-Steenbergen)

soms iets nieuw maken. Van Dantzig was een winkel ‘op 
niveau’, gewone Gouwenaars kwamen daar niet. Het had 
een exclusieve klantenkring, waarschijnlijk iets te duur 
voor Gouda. Aan de zijkant was een raam en daar keek 
je op de winkel van Jamin en op Scharleman, de visboer. 
De dames Van Dantzig hadden de oorlog niet overleefd, 
maar ik weet eigenlijk niet wie toen de eigenaar was. Juf-
frouw J. Smit was de baas, een heel aardige vrouw die 
aan de Lage Gouwe woonde. Wij hadden te maken met 
een chef die heel streng was. Het personeel mocht niet 
met elkaar praten, maar op maandag kwam ze pas om 
een uur of één. Dat was het leukste deel van de week. 
Collega Ada Verbij was twee jaar ouder dan ik en die ging 
in het weekend vaak naar de film. Dat leverde stof ge-
noeg op om de hele morgen door te praten onder het 
werk. Ook Ada is nog altijd een vriendin van me. 

In die tijd heb ik twee vakdiploma’s gehaald via een 
opleiding aan modevakschool Mettau, die aan de Cra-
bethstraat was gevestigd: respectievelijk als coupeuse 
en als costumière. Op enig moment ging modemagazijn 
Van Dantzig dicht en moesten we ander werk zoeken. 
Ada ging naar warenhuis Bruns en ik naar Bahlmann, da-
mes- en kinderkleding op de Markt. Daar heb ik als cou-
peuse twee jaar met plezier gewerkt. Toen ik ging trou-
wen, moest ik ontslag nemen; zo ging dat toen.
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wang nog zien. Maar je ziet ook de trouwjurk, die ik zelf 
had gemaakt. 

Eerst gingen we inwonen bij mijn ouders. Toen aan 
de Warmoezierskade het pand naast het huis van mijn 
schoonouders vrij kwam, zijn we daar ingetrokken. Ach-
ter die huizen was een enorme lap grond, waar ook een 
boomgaard was. Een mooi terrein voor opslag van ma-
terieel. Daar kwam toen de werkplaats van timmer- en 
aannemingsbedrijf ‘Gebroeders Groenewoud’. Die ge-
broeders, dat waren mijn schoonvader en zijn broer. Zeg 
maar van 1957 tot nu, dus bijna 60 jaar, woon ik op dit 
adres. We kregen eerst een dochter, Ina, in 1958 en toen 
twee jongens, Andy in 1961 en Ries in 1963. Helaas is 
mijn man in 2013 overleden. Ook de zaak is er niet meer. 
Ik heb me nooit met het bedrijf bemoeid. Ik zag het op 
afstand en een keer in de week mocht ik schoonmaken. 
Natuurlijk kreeg ik er wat van mee, want het kantoor was 
hier aan huis. Het waren vooral verbouwingen en hier en 
daar een nieuw huis neerzetten. Ik had mijn handen vol 
aan de huishouding en aan de opvoeding van drie kinde-
ren. Boodschappen doen, koken, kleren maken, kleren 
kopen, naar school brengen. Ik heb het altijd met plezier 
gedaan. 

Maandag wasdag

De minste favoriete dag was de maandag. Je weet het: 
maandag- wasdag. Die begon al op zondagavond. Dan 
werd de wasketel volgedaan en op het gasstel in de ga-
rage gezet. Maandagmorgen werd de ketel gekookte was 
omgekeerd in een teil – dan moest mijn man even komen 
– en was het schrobben geblazen. Niet op een wasbord 
maar op een houten plank. Alles ging twee keer door de 
wringer en dan werd het buiten te drogen gehangen. Als 
het ging regenen, moest je hard hollen om het in de ga-
rage te hangen. Ik had eerlijk gezegd een hekel aan de 
maandag, terwijl dat bij Van Dantzig juist mijn favoriete 
dag was. Pas later kregen we een wasmachine, een Mie-
le. Misschien was het 1972.

Naast ons woonde mijn schoonmoeder en daar moest 
je het niet wagen om op maandag binnen te komen. Je 
werd bijna weggejaagd. Zij had haar moeder in huis, de 

Huwelijk in 1956

Ik was 14 toen ik verkering kreeg met Ries Groenewoud. 
Zijn vader was een kleine aannemer. Zij woonden aan 
de Vierde Kade, op het stuk aan de noordkant van de 
spoorlijn. Hij was zes jaar ouder. Ries zei dat hij mij in 
mijn blauwe jasje al had opgemerkt, toen ik nog maar 
een jaar of twaalf was. Ik zag hem vaker toen Alie en ik 
elke dag naar de huishoudschool liepen en terug. Ries 
had een grote klus in een huis aan het eind van de Boom-
gaardstraat. Er waren wel meer belangstellenden, bij-
voorbeeld de zoon van een melkboer aan de Groeneweg. 
Een vriendin wist me te vertellen dat hij ‘op mij was’. 
Toen zei ik: ‘Vertel het hem maar; ik moet hem niet!’ Ook 
na de catechisatie in de Zeugstraat was er een jongen die 
steeds maar met ons meeliep en me thuis wilde brengen. 
Ik ging dan helemaal aan de zijkant van de groep lopen 
en dook snel een zijstraat in. Met Ries raakte het aan 
toen mijn vriendin en ik naar een feestavond van voet-
balvereniging Gouda gingen. Daar, in Kunstmin, vroeg hij 
me ten dans. Bij Groenewoud was het een ander gezin. 
Bouwen en voetballen stonden centraal. Voetbalvereni-
ging Gouda had zijn veld toen nog aan de Nieuwe Gou-
we, richting spoordijk, ‘De Vaart’, heette het.

In 1956 zijn we getrouwd. De trouwdatum moest nog 
worden uitgesteld, omdat we een ongeluk kregen met de 
motor. Ik heb toen een week in het Van Itersonzieken-
huis gelegen. Op de trouwfoto kun je de wond op mijn 

Bij de geboorte van Ries in 1963 (Collectie Groenewoud-Steenbergen)
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gymnasium. Ze vonden ook gemakkelijk werk. Ina bij een 
Bonthandel op de Haven, wat ze heel graag wilde. Aan-
vankelijk bestond de gedachte dat Andy bij de Gebroe-
ders Groenewoud de plaats in zou nemen van mijn man. 
Zijn opleiding was er op afgestemd. Maar hij ontdekte 
dat samenwerken met zijn oom lastig zou kunnen zijn, 
dus koos hij ervoor om in de bouw zijn eigen weg te zoe-
ken. En Ries, die wist een ding zeker: ik wil niet bij een 
baas werken.

Als er iemand ziek was – dat gebeurde niet vaak –gin-
gen we naar dokter Van Elk aan de Kattensingel. Later 
werd dat dokter Struik aan de Graaf Florisweg. De ern-
stigste aandoening was het herseninfarct dat ik kreeg. Ik 
stond op een stoel de lamp af te stoffen, toen ik opeens 
heer raar werd. Ik kon nog net op de WC-pot gaan zitten. 
Gelukkig kwam net mijn man thuis die spruitjes en aard-
appelen had gehaald. Hij belde meteen de ambulance. 
Dat is mijn redding geweest. Uiteindelijk zijn alle func-
ties weer terug gekomen, al was het een lange weg. Dat 
kun je je nauwelijks voorstellen, maar ik kon niet meer 
praten! Dat moest ik opnieuw leren. Het is gelukt. Mijn 
kinderen zeggen wel: ‘Hou toch eens even je mond, doe 
rustig aan’, maar dat is lastig. 

opoe van Ries dus. Toen die op een maandag 100 jaar 
werd, wilden we even feliciteren, maar die mogelijkheid 
werd niet geboden. ‘Je weet toch dat het maandag is!!’

We wonen hier in een gemeentelijk monument, echt 
waar. Mijn man had daar niet veel mee op. Dat blauw-
witte schildje heeft altijd op zolder gelegen. Hij wilde het 
niet op de muur hebben. Het was allemaal maar klein, 
ook de keuken. Van een actie van Albert Heijn kochten 
we de eerste koelkast, maar daar kon je alleen met grote 
moeite langs. Dat was aanleiding om te gaan verbouwen. 
Eerst werd toen de keuken vergroot. Zoiets gaat bij een 
klein aannemingsbedrijf moeilijker dan bij andere men-
sen. Altijd was er wel een aanleiding om het nog even uit 
te stellen, totdat mijn schoonmoeder zei: ‘Als het nou 
niet gebeurt, geef ik opdracht aan een ander.’ Een fat-
soenlijke douche en een bad kregen we, later ook een 
WC boven.

Boodschappen voor ons gezin deed ik aan de Willem 
en Marialaan. Dat winkelcentrum was toen net gebouwd. 
De kruidenier, was dat niet Van Lenthe? Kleren kopen 
deed ik niet zoveel, want het liefst maakte ik ze voor de 
kinderen zelf. Voor mijn dochter heb ik alle kleren ge-
maakt: bloesjes, pyjama’s, jurkjes. Als de jongens een 
winterjas moesten hebben, ging ik altijd naar Bulle op 
de Hoogstraat, tegenover een groentewinkel die ook Van 
Hoof heette. 

De kinderen naar school

De kinderen moesten natuurlijk naar school. Dat werd 
een openbare school; daar waren Ries en ik het over 
eens. Eerst naar de bewaarschool aan de Willem de Zwij-
gersingel, waar nu de Patapouf is. Daarna gingen ze alle 
drie naar de school van meester De Bruin aan de Graaf 
Florisweg, naast het Jozefpaviljoen. Ze zijn nooit blijven 
zitten. Het ging vanzelf. We hielden het wel bij en gingen 
op de ouderavond op gesprek met de leerkracht. Mijn 
man vroeg dan: moet ik ook mee? En als ik dan zei ja, 
dan gingen we samen. Ook de keuze van een vervolg-
school was niet ingewikkeld: waar ze zelf zin in hadden, 
als ze er geschikt voor waren. Ina naar de huishoud-
school, Andy naar de technische school en Ries naar het 

Keep them rolling. Met de Jeep op de Voorwillenseweg (Collectie Groe-
newoud-Steenbergen)
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Jeep, mijn man zat het liefst op de Dodge Command Car. 
De mooiste tocht was door de woestijn in Algerije. Alle 
wagens werden overgespoten in een andere kleur, want 
niemand mocht het idee krijgen dat het om een militaire 
operatie ging. Tegenwoordig zou zo’n tocht niet meer 
kunnen. Het hele jaar door waren er defilés of tochten 
waar we aan mee konden doen, soms ook in Gouda, bij-
voorbeeld bij de taptoe. Ik herinner me het defilé in Am-
sterdam ter gelegenheid van 35 jaar bevrijding. Vlakbij 
de Dam sloeg de motor van ‘mijn’ jeep af. Jongens van de 
Hells Angels duwden hem razendsnel aan. Vaak reden we 
rond met Canadese bevrijders. Die logeerden dan bij ons 
thuis. Ook in de vereniging zelf waren we actief. Ries als 
penningmeester en ik zelf als lid van de Commissie van 
Beroep. Ik ben ook lid van verdienste.

Eigenlijk is ‘Keep them rolling’ wel een goede aandui-
ding voor het leven dat ik nu heb. Zorg ervoor dat de din-
gen die moeten gebeuren, gedaan worden. Dat kan wel 
eens zwaar zijn, maar meestal kun je er veel genoegen 
aan beleven. En net als bij die militaire voertuigen vind ik 
het belangrijk om er netjes uit te zien. Dat had ik vroeger 
als kind al. Die belangstelling voor mode en kleren zie ik 
terug bij mijn kleindochter Nicky. Heel leuk!’

Zingen en toneel

In de loop der jaren kwam er meer vrije tijd. Ik hield van 
zingen en toneel spelen. Ik zong in het Gouds Ontspan-
nings Koor, het gok. Toen dat opgeheven werd, stapte ik 
over naar Vivace in Reeuwijk. Na dat herseninfarct mocht 
ik niet meer autorijden en was dat voorbij. Nu ga ik elke 
donderdagochtend naar het Savelbergkoortje. Pas gele-
den was daar de bisschop van Rotterdam. Die heeft ons 
allemaal gezegend. Nooit weg toch zeker?

Heel leuk is ook het repeteren en uitvoeren door 
‘De Toneelclub’ in bejaardenhuizen. Ik geloof niet dat 
de club een naam heeft. Hij is ooit opgericht door de 
 Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen. Het zijn ook 
enkel vrouwen, maar een ervan speelt de mannenrollen.

Keep them rolling

In 1958 haalde ik mijn rijbewijs. Autorijden vond ik heel 
erg leuk. Ik heb er veel aan gehad, want de grootste 
hobby van mijn man en mij werd het rijden met oude mi-
litaire voertuigen. Voor die tijd waren wij samen al heel 
veel op de motor weg geweest, maar met drie kinderen 
kon dat niet meer. In 1972 kochten we onze eerste mili-
taire jeep uit de Tweede Wereldoorlog. Die verzameling 
is steeds uitgebreid. We sloten ons aan bij ‘Keep them 
rolling’, de vereniging die oude militaire voertuigen rij-
vaardig houdt. Daar hebben we de prachtigste tochten 
mee gemaakt, tot ver in het buitenland. Zelf reed ik een 

Vriendinnen voor het leven Fini en Alie Snel (Collectie Groenewoud-
Steenbergen)

De Jeep staat in de garage (Foto Cornelis de Keizer: Empire Imaging)
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lezingen van die goude
23 mei Maarten Groenendijk
Opgravingen Sint Jan

5 september Open Monumentendag
Spreker nog niet bekend

24 oktober Luc Panhuysen
Maand van de geschiedenis

28 november Ronald van der Wal
Geschiedenis van veiligheid en politie in Gouda.

De lezingen zijn allen in Gebouw Concordia, Westhaven 27. 
Aanvang 20:00 uur.

Voor verdere bijzonderheden verwijzen wij u naar de 
Nieuwsbrief van Die Goude en de website  
www.diegoude.nl
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