
Bommen op Gouda, verslag lezing Erik Kooistra 

Op 26 november was het 
precies 74 jaar geleden dat 
geallieerde bommenwerpers 
hun dodelijke last lieten 
vallen op het Sint 
Jozefpaviljoen aan de Graaf 
Florisweg. Het was een 
misser, maar kostte wel 
twaalf zusters het leven. Erik 
Kooistra noemde deze 
tragische gebeurtenis tijdens 
zijn lezing voor een bomvolle 
zaal in Concordia. Het 
onderwerp van zijn lezing: 
‘Bommen op Gouda, over de 
bombardementen tijdens de 
Tweede Wereldoorlog’. 
Over het militaire belang van

de bombardementen van Gouda was weinig bekend. Het onderzoek van Erik Kooistra heeft zich 
hierop geconcentreerd en nieuwe inzichten opgeleverd. Na een korte schets van de ontwikkeling 
van de bommenwerper, vertelde Erik dat er al vanaf 1933 sprake was van een particuliere 
luchtbeschermingsdienst, maar pas vanaf 1936 als een rijksdienst. Dergelijke diensten hadden tot 
taak hulp te bieden na een bombardement. In 1938 werd in Gouda een luchtbeschermingsdienst 
opgericht. In Gouda werden schuilplaatsen en schuilloopgraven ingericht, onder andere op de Markt. 

Op 24 augustus 1939 mobiliseert Nederland en op 10 mei vallen de Duitsers binnen.  De Duitsers 
stoten door naar het westen, ondanks verzet bij de Grebbeberg. De Nederlandse en Engelse 
regering maakten afspraken over door de RAF te bombarderen doelen in Nederland, zoals 
invasiehavens, schepen, olietanks en vliegvelden. Marinecommandant Cornelis Moolenburgh had tot 
taak de afspraken te controleren. 
De geallieerde bombardementen op Gouda en omgeving beginnen in 1941. In dat jaar vinden 
ongeveer 20 aanvallen plaats, bijna alle in de avond of nacht. In Gouda vallen bommen onder 
andere aan de Fluwelensingel, Krugerlaan, IJssellaan en Noothoven van Goorstraat.  Aan de 
Fluwelensingel is de lege plek nog te zien.  

Uit het onderzoek van Erik Kooistra blijkt dat de bombardementen vooral gericht leken te zijn op 
een plek aan de overzijde van de IJssel waar nu Goudasfalt is. Erik ontdekte dat daar een 
zogenoemd draailicht of Leuchtfeuer heeft gestaan dat als baken diende voor de vluchten van de 
Luftwaffe richting Engeland. Het ging dus niet om een schijnvliegveld zoals lang is gedacht. Het 
draailicht is aan het eind van 1941 weggehaald. 
In de jaren daarop blijft het stil in Gouda wat bombardementen betreft. Maar in 1944 beginnen ze 
weer. Aan de Nieuwe Gouwe vallen meerdere bommen die veel schade veroorzaken, maar de 
gashouder aan het Bolwerk blijft gespaard. Uit het onderzoek van Erik Kooistra is gebleken, onder 
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andere uit een brief van Moolenburgh, dat het ging om een Amerikaanse bommenwerper die richting 
Gilze Rijen vloog maar al eerder vanwege barre winterse omstandigheden zijn bommen verloor 
vanwege een bijna-ongeluk in de lucht. Een bom die in september in de Nobelstraat neer kwam, 
was bedoeld voor de kaarsenfabriek, waar een opslag was van Duitse goederen. 

En dan volgt in november het bombardement op het station van Gouda. Na de invasie in Normandië 
trekken de Duitsers troepen zich terug en transporteren ze V1’s en V2’s richting Den Haag, onder 

andere via Gouda. Uit het rapport van het 609 Squadron blijkt dat op 6 november een trein met 
vijftig wagons met V2’s het doel was. Tachtig vliegtuigen vanuit het bevrijde België deden aan 
deze aanvallen mee (en niet 138 zoals een informatiebord op het station vermeldt). De 
bombardementen duren al met al 8 uur. De schade aan station en omgeving is groot. Er zijn acht 
doden en tien gewonden. Erik laat een filmpje zien van de ravage na het bombardement. 
Op 26 november probeert een Engels vliegtuig dat zijn bommen kwijt moet, het station te treffen. 
Het mist doel maar raakt wel het Jozefpaviljoen. Op het paviljoen was een groot rood kruis 
aangebracht, waarschijnlijk had de vliegenier dit niet opgemerkt. De gevolgen zijn dramatisch. 
Ook in 1945 hebben er nog bombardementen plaatsgevonden, voornamelijk op spoorlijnen rond 
Gouda en op de Julianasluis.(Bas Weenink) 
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