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Van de redactie

Dit nummer van de Tidinge staat in het teken van de
geschiedenis van Gouda rond en na de Tweede Wereldoorlog.
Ronald van der Wal gaf bij zijn vertrek twee jaar geleden te kennen, dat hij graag bijdragen wilde leveren
aan het blad waarvan hij zo lange tijd hoofdredacteur
is geweest. Die toezegging maakt hij waar met een omvangrijk en boeiend artikel over de verhouding tussen de
bekende Goudse burgemeester K.F.O. James en commissaris van politie C. Hess. Beide heren bekleedden hun
functies al vóór de Tweede Wereldoorlog en hun relatie
was toen al stroef te noemen. James werd in het begin
van de oorlog door de Duitse bezetters uit zijn ambt gezet, Hess probeerde zijn functie te gebruiken om zijn
personeel en de Gouwenaars zo veel mogelijk te helpen
in deze moeilijke tijden.
James kwam na de oorlog terug in Gouda als burgemeester en ook Hess werd weer commissaris, tot vreugde van de Goudse bevolking. Hoe Hess uiteindelijk weer
commissaris werd in Gouda en met name hoe James die
terugkeer op wel een heel bijzondere wijze heeft geprobeerd tegen te werken, doet Van der Wal op een gedegen wijze uit de doeken en daarmee stelt hij het burgemeesterschap van James in een ander daglicht.
De GoVeKa was een begrip in de agrarische wereld in
Gouda en daarbuiten. Deze naoorlogse keuring van vee
en kaas groeide in de jaren vijftig en zestig van de vorige
eeuw uit van een besloten tot een publieksevenement.
Door uitbraken van mond-en-klauwzeer, door strengere
regelgeving en door afnemende belangstelling bij agrariërs, publiek en sponsoren, kwam begin deze eeuw een

Burgemeester K.F.O. James, burgemeester van Gouda van 1938 tot 1964
(samh)

einde aan dit festijn. Jean-Philippe van der Zwaluw beschrijft opkomst en ondergang van deze GoVeKa.
In de rubriek ‘Goudana’ dit keer geen unieke boeken
over Gouda of van de hand van Gouwenaren, maar een
beschrijving door Paul Abels van vroedschapspenningen.
Bij vergaderingen van de Goudse vroedschap hadden de
leden er een handje van of niet of te laat te komen. Dat
een dergelijk gedrag het vergaderen belemmerde en besluitvorming vertraagde, hoeft geen betoog. Onder het
motto ‘niet straffen maar belonen’ probeerde men met
vroedschapspenningen hieraan een einde te maken. Hoe
ze eruit zagen en of het werkte, kunt u lezen in deze bijdrage van Abels.
Gerard van Nieuwpoort is een volbloed Gouds ondernemer en doet zijn verhaal in de rubriek ‘Gouwe Verhalen’. Gert Jan Jansen interviewde hem. Gerard heeft
leiding gegeven aan het familiebedrijf Van Nieuwpoort,
bekend van de Goudse Beton Centrale. De Sint-Jan vervulde en vervult in het leven van Gerard van Nieuwpoort
nog steeds een grote rol. Niet alleen is hij lidmaat, maar
was hij ook voorzitter van de kerkvoogdijraad en is hij
nu nog steeds intensief betrokken bij het behoud en het
onderhoud van de kerk.
Paul van Horssen
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De zaak-Hess
de zuivering van de goudse commissaris van politie cornelis hess
Ronald van der Wal
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Na de bevrijding van 1945 werd de Nederlandse politie gezuiverd van elementen die
tijdens de oorlog met de Duitsers hadden
gecollaboreerd of in het ergste geval zich
schuldig gemaakt hadden aan oorlogsmisdrijven. Onder die politiemensen waren
twaalf leden van de Goudse gemeentepolitie, onder wie de beruchte opperluitenant A.
Oudenaarden, hoofd van de afdeling Politieke Politie. Gedurende de Duitse bezetting
had hij zich ontpopt als een fanatiek ‘jodenjager’ en had hij meerdere onderduikers en
verzetsstrijders opgepakt en in handen van
de Duitsers gespeeld.1
Op zijn minst opmerkelijk was de zuivering van commissaris van politie Cornelis Hess. Veel Gouwenaars zagen
hem niet als onbetrouwbaar, laat staan als een collaborateur. Tot eind 1942 had hij de stad gediend, waarna
hij tijdelijk was belast met de reorganisatie van het politieverenigingsleven en vervolgens was overgeplaatst
naar de staatsrecherche in Eindhoven. In het voorjaar
van 1944 was hij in die laatste plaats ontslagen en teruggekeerd naar Gouda, waar hij zich aansloot bij het
verzet en al snel de functie van commandant van de Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten vervulde. Direct
na de bevrijding pakte hij zijn oude functie als commissaris van politie weer op. Dat bleek van korte duur. Hess

Commissaris van politie C. Hess (samh)

werd beschuldigd van collaboratie en op 23 mei 1945 op
non-actief gesteld. Twee jaar lang moest hij wachten op
de beoordeling van zijn dossier. Uiteindelijk liep het met
een sisser af. Hess kreeg een berisping en kon vervolgens
zijn functie als commissaris van politie in Gouda hervatten.

Goed of fout?
Wie de positie van de Nederlandse politieman tijdens de
Duitse bezetting wil duiden, krijgt vanzelf te maken met
de traditionele begrippen goed en fout. Er waren goede
en foute agenten. Dit beeld kent echter meer schakeringen. In 2014 verschenen twee belangrijke boeken die een
licht werpen op het gedrag van de Nederlandse politie
gedurende de Duitse bezetting. In De Velser affaire. Een
omstreden oorlogsgeschiedenis, nuanceert Von Benda
Beckman het beeld dat het overgrote deel van het Velser
politiekorps tijdens de bezetting fout zou zijn geweest.
Duidelijk beschrijft hij de dilemma’s waarvoor politiemensen zich in deze moeilijke periode gesteld zagen.
Datzelfde doen Smeets, van Es en Meershoek aan de
hand van tien portretten van politiemannen in hun boek
In de frontlinie. Tien politiemannen en de Duitse bezetting.
In beide boeken plaatsen de auteurs kanttekeningen
bij het traditionele beeld van goed en fout. De werkelijkheid kende juist vele schakeringen. Zij onderscheiden
drie groepen van agenten, of liever gezegd drie verschillende gedragslijnen. De eerste groep agenten bestond
uit overtuigde nationaalsocialisten die in veel gevallen
1. A. van Liempt en J. Kompagnie, Jodenjacht. De onthutsende rol van
de Nederlandse politie in de Tweede Wereldoorlog, Amsterdam 2011,
264-269.
2. J. Smeets, T. van Es en G. Meershoek, In de frontlinie. Tien politiemannen en de Duitse bezetting, Amsterdam 2014, 16; B. von Benda
Beckman, De Velser affaire. Een omstreden oorlogsgeschiedenis, Amsterdam 2013, 80-82.
3. R. van der Wal, De geschiedenis van de Nederlandse politie. De vakorganisatie en het beroepsonderwijs, Amsterdam 2007, 241.

meteen aan het begin van de bezetting naar voren traden en hun diensten aanboden aan de Duitse bezetters.
De groep was klein in getal en in het algemeen onbekwaam om de bezetter op lange termijn van nut te zijn.
De tweede groep schikte zich net als het overgrote deel
van de Nederlandse bevolking in de nieuwe situatie.
Deze agenten waren wel anti-Duits en keurden veel van
de Duitse maatregelen af, maar spanden zich ook niet
bijzonder in om de naleving van die maatregelen af te
dwingen. Niettemin waren de maatregelen voor hen
geen reden om dienst te weigeren. De derde groep bestond uit politiemannen die zich al dan niet openlijk van
het nieuwe regime afkeerden. Sommige van hen bleven
in dienst, teneinde vanuit die positie de bezetter tegen
te werken. Zij zaten dicht bij het vuur en hadden toegang tot informatie die voor het verzet van groot belang
was. Anderen zagen in dat het veiliger was om buiten
de politiedienst verzet te plegen en verlieten de dienst,
soms met medeneming van hun dienstwapen. Zij doken
onder en zelfs dan waren er consequenties, omdat familieleden het risico liepen te worden geïnterneerd.2 Met
name na juni 1944, toen de krijgskansen voor de Duitsers
keerden, namen steeds meer agenten het besluit om de
dienst te verlaten en onder te duiken.
Beide studies tonen voor welke dilemma’s politiemensen werden gesteld. De keuze om door te blijven werken
was voor veel agenten een morele. Vanuit Londen waren
zij opgeroepen om in het belang van de Nederlandse bevolking op hun post te blijven. Zij moesten chaos en wanorde zien te voorkomen. Volgens die opdracht moesten
zij vervolgens steeds de afweging maken op welk moment het belang van de bezetter groter was dan dat van
de eigen bevolking. Als dat het geval was moesten zij de
dienst verlaten. Waar de grens van het acceptabele lag,
moest ieder afzonderlijk bepalen.3 Daarnaast speelden
pragmatische overwegingen. Het politiewerk verzekerde
de agenten van een vast inkomen. Wie een gezin had kon
dat moeilijk missen. Openlijk dienst weigeren betekende
ontslag en vanaf 1943 internering in strafkamp Vught.
Verzet bracht levensbedreigende risico’s met zich mee.
Het was dus niet alleen een kwestie van overtuiging,
maar ook van durf en moed.
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Dit artikel gaat over de vraag welke rol Hess heeft
gespeeld tijdens de oorlog en op grond van welke beschuldigingen hij werd gezuiverd. Die vraag brengt ons
ook bij de Goudse burgemeester K.F.O James. Hess en
James hadden een verschillende oorlogsgeschiedenis en
dat maakte dat zij in 1945 tegenover elkaar kwamen te
staan. Ook de relatie tussen beide heren, die in 1945 van
invloed was op de zuivering van Hess, komt in dit artikel
aan de orde.

Cornelis Hess, politieman in hart en nieren
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Cornelis Hess was een politieman in hart en nieren. Hij
was geboren 1893, had de Hogere Burger School doorlopen en daarna kort in het bankwezen gewerkt. Tijdens
de mobilisatie van 1914-1918 had hij als dienstplichtig
officier in de rang van kapitein gediend bij het Regiment
Jagers. Na zijn diensttijd koos hij voor het politievak. Hij
begon in 1919 als inspecteur-titulair bij de Rotterdamse
gemeentepolitie. In 1930 werd hij bevorderd tot inspecteur 1e klasse. Toen in Gouda in 1936 de vacature van
commissaris van gemeentepolitie vrijviel, was Hess een
van de 39 kandidaten die naar deze functie solliciteerde.
In zijn aanbeveling omschreef de burgemeester van Rotterdam hem als ‘een all round politieambtenaar, met
veel ervaring en tact’, en die ook nog eens administratief
goed onderlegd was.4 Hess werd met ingang van 14 januari 1937 in zijn nieuwe functie benoemd.
In Gouda kreeg Hess de leiding over een korps van 49
man, een aantal dat in 1939 werd teruggebracht tot 46
man. Dat was volgens hem te weinig om de orde en rust
in de stad te kunnen bewaren. Hij zou voortdurend blijven aandringen op een versterking van het korps. Tegelijk werkte hij aan de professionalisering en modernisering van het korps.5 Hij stuurde zijn agenten naar tal van
politiecursussen en leerde hen verder reddend zwemmen, ehbo en autotechniek. Dat laatste had ook zijn
persoonlijke belangstelling. Hess was bijzonder geïnteresseerd in het verkeer en op zijn initiatief werd in 1938
de eerste politieauto van het merk Citroën aangeschaft.6
Een belangrijke vernieuwing was de oprichting van de
afdeling Kinderpolitie. Aanleiding was de aanhoudende
overlast van jongeren in de stad. Als Rotterdams inspecteur was Hess bekend geraakt met het werk van de afdeling Zeden- en Kinderpolitie, die daar al in 1911 was opgericht. Hij zag een dergelijke gespecialiseerde afdeling
als een effectief middel bij de bestrijding van de jeugdproblematiek. Daarbij vond hij dat zo’n afdeling het best
kon worden geleid door een vrouw. Dit resulteerde in de
aanstelling van de eerste vrouw bij de Goudse politie in
een executieve functie, de juriste juffrouw Laffree, die op
1 november 1937 haar werkzaamheden aanving. Zij kreeg

in 1939 de rang van adjunct-inspectrice.7 Daarnaast was
Hess ervan overtuigd dat ook andere instellingen een
rol hoorden te spelen. Scholen moesten meer betrokken worden, evenals de gemeente die door het aanleggen van speelvoorzieningen de jeugd meer afleiding kon
bieden. Naast zijn commissariaat was Hess actief in de
politievakbeweging. Hij was secretaris van de Bond voor
Hogere Politieambtenaren. Door die functie beschikte
hij over een belangrijk netwerk binnen de politie.
Tot medio 1938 diende Hess onder burgemeester E.G.
Gaarlandt. Zijn opvolger was de jurist K.F.O. James. Net
als Hess had James zijn sporen verdiend in Rotterdam,
waar hij als kabinetschef van de burgemeester en als chef
Afdeling Havenbeheer had gewerkt. Hess en James waren derhalve geen onbekenden voor elkaar.

Mobilisatie en oorlog
Tijdens de mobilisatie van 1939 kwam de relatie tussen
James en Hess voor het eerst onder druk te staan. Na
afkondiging van de mobilisatie in september 1939 werd
Hess als reserveofficier opgeroepen voor militaire dienst
bij het Regiment Jagers in Brabant. Hij verzocht James
verscheidene malen om op grond van onmisbaarheid
vrijstelling aan te vragen bij het ministerie van Defensie.
Maar James voelde hier weinig voor. In zijn memoires
schreef hij hierover:

4. Lijst van sollicitanten, 1936, samh, Archief secretarie 1923-1947,
inv. 2305.
5. Zie G. Meershoek, Geschiedenis van de Nederlandse politie. De
gemeentepolitie in een veranderende samenleving, Amsterdam 2007,
hoofdstukken 5 en 6.
6. Hess aan Acket, 2 april 1942, samh, AS 56, inv. 2318.
7. T.E.W. Lignac, De kinderpolitie in Nederland en daarbuiten, Den
Haag 1951, 41.
8. Collectie mr. dr. K.F.O. James, burgemeester van Gouda, 19521963, p. 3, samh, inv. 0243.
9. James aan de minister van Defensie , dd. 4 november 1939, samh,
AS 56, inv. 4313.
10. James aan de minister van Defensie, dd. 23 april 1940, samh, AS
56, inv. 4313.

Wellicht lieten zijn herinneringen hem in de steek, want
in november 1939 verzocht hij de minister van Defensie
om Hess in de buurt van Gouda te stationeren. Het was
hem ter ore gekomen dat enkele gemobiliseerde commissarissen en hoofdinspecteurs van politie in of nabij
hun eigen standplaats dienst mochten doen en belast
waren met het organiseren van het militaire verkeer.
Wanneer Hess een vergelijkbare staffunctie zou krijgen, kon hij de Goudse korpsleiding blijven adviseren.9
In maart en april 1940 benaderde James het ministerie
opnieuw. Ditmaal bood hij het ministerie aan om Hess
te laten vervangen door een hoofdagent-majoor. Hij
zat verlegen om zijn commissaris, omdat de Goudse
gemeentepolitie vanwege alle crisismaatregelen en het
grote aantal in de stad gelegerde militairen overbelast
raakte. Hess kon niet langer worden gemist.10 De legerleiding liet Hess echter niet gaan.

Terwijl Hess met zijn Jagers op 10 mei 1940 de Duitse
aanval aan de Peel-Maasstelling probeerde op te vangen,
ontpopte James zich als een strijdbare burgemeester. Hij
was enorm ontstemd door de Duitse inval en stak dit niet
onder stoelen of banken. Dat bracht hem vrijwel onmiddellijk in conflict met het nieuwe regime. Al op 10 mei
ging hij in het politiebureau fel tekeer tegen een gevangengenomen Duitse piloot. Toen Duitse troepen op 15
mei de stad bezetten, kwam hij onmiddellijk in aanvaring
met de Duitse commandant, wiens uitgestoken hand hij
weigerde te schudden. De aangeboden koffie liet hij
staan. In een volgend gesprek met de Duitse commandant volhardde James in zijn standpunt dat de Duitsers
bezetters waren die geen enkele legale grond hadden om
hem te gebieden. Toen hij ook nog weigerde om Goudse
werklieden aan de Duitsers beschikbaar te stellen voor
het herstel van het militaire vliegveld Ypenburg, was de
maat vol. Op 7 juni 1940 werd James gearresteerd, op
grond van de eerdere belediging van de gevangen Duitse
piloot. Op last van de Reichskommissar werd hij uit zijn
functie ontheven. Hij verbleef ruim een jaar in gevanGoudse politiekorps met gasmaskers voor het Stadhuis, 1940 (samh)

87

Tidinge 2018

Hess was een bekwaam politieman, maar ik achtte hem
zeker niet onmisbaar, want er waren een hoofdinspecteur en twee inspecteurs. Hess nam mij dit zeer kwalijk,
hetgeen later tot uiting zou komen toen Hess na de oorlogsdagen terugkwam.8
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genschap in het Scheveningse Huis van Bewaring. Na zijn
vrijlating keerde hij kort terug naar Gouda, waar de Ortskommandant hem al na enige weken te kennen gaf dat
zijn aanwezigheid in de stad niet langer gewenst was.
Hij verliet Gouda om zich vervolgens in zijn oude woonplaats Rotterdam te vestigen. Dit alles maakte James tot
de eerste Nederlandse burgemeester die tijdens de Duitse bezetting van zijn ambt werd ontheven.11 In de ogen
van veel Gouwenaars was hij een held. Hij werd opgevolgd door de nsb’er E.A.A. Liera.
Nog vóór James’ arrestatie was Hess teruggekeerd van
het front. Het weerzien met James was niet al te vriendelijk. James weet dat vooral aan Hess. In zijn memoires
schreef hij er het volgende over:
...hem griefde blijkbaar nog dat ik hem geen vrijstelling uit de dienst had bezorgd en ik vermoed, dat hij
intussen ook gehoord had van mijn schermutselingen
met een krijgsgevangene en vermoedde dat ik daar nog
wel last van zou krijgen. Hoe dan ook hij sloeg dadelijk
een hoge en onaangename toon aan.12
Ook het verzoek van de commissaris om zijn bureau te
mogen verhuizen naar gebouw Arti Legi, omdat de zandzakken die tegen de gevel van het politiebureau lagen
opgetast, zijn bureau in duisternis hulden, zou op een
onaangename en ruzieachtige toon zijn gebracht.
Het was duidelijk dat de relatie tussen beide heren
was verstoord. James schreef in zijn memoires dat hij
er zich niet bepaald op verheugde om in deze moeilijke
dagen te moeten werken met ‘een blijkbaar mij niet welgezinde commissaris van politie’. Dat Hess ook nog eens
bevriend was met de door hem als politiek onbetrouwbaar bestempelde gemeentesecretaris G.J.J. Pot, maakte
Hess in zijn ogen verdacht.13

Duitse maatregelen
Terwijl James zich terugtrok in Rotterdam, wachtte Hess
een heel andere toekomst. Hij zou een rol gaan spelen bij de reorganisatie van de Nederlandse politieorganisatie. De Duitsers wilden de politie omvormen tot
een eenduidig machtsapparaat dat volledig ten dienste

Intocht van de Duitse troepen 15 mei 1940 (samh)

stond van het nieuwe regime. Dat betekende dat er een
einde moest worden gemaakt aan de grote verdeeldheid
die binnen de Nederlandse politie heerste. Anno 1940
bestond deze uit vier verschillende onderdelen: de gemeentepolitie, de Rijksveldwacht, de Koninklijke Marechaussee en het Korps Politietroepen. De samenwerking
tussen deze onderdelen verliep vaak moeizaam. Onder
leiding van het nieuwe hoofd van politie, de Höherer SSund Polizeiführer (hsspf) H.A. Rauter werden de eerste
reorganisatieplannen in de zomer van 1940 geïntroduceerd. Rauter liet de reorganisatie in eerste instantie
over aan de Nederlandse politieautoriteiten. Zo hoopte
hij voldoende draagvlak te creëren voor het nieuwe politieapparaat.14 Tegelijkertijd zette hij een proces van
nazificatie in. Opleiding en vorming moesten de Neder11. P. Romijn, Burgemeesters in oorlogstijd. Besturen onder Duitse bezetting, Amsterdam 2006, 155.
12. Collectie James, 8, samh, inv. 0243.
13. Ibidem.
14. C. Fijnaut, De geschiedenis van de Nederlandse politie, Amsterdam
2007, 105-110.
15. Hess aan De Witt-Wijnen, 6 maart 1941, samh, AS 56.
16. R. van der Wal , Geschiedenis van de veiligheid en politie in Gouda,
(in bewerking, 2018).
17. Gouda´s eerste verzet, in Groot Gouda, 22 augustus 1945.
18. Van der Wal, 2007, 241.
19. Van der Wal, (in bewerking).
20. In het straffenregister komt plichtsverzuim voor (Straffenregister 1931-1964, particulier bezit).

landse politiemannen opvoeden in de lijn van het nationaalsocialisme.
De eerste Duitse maatregelen werden in de zomer van
1940 aan de politie opgelegd. Alle agenten moesten de
zogeheten ariërverklaring tekenen, waarin zij moesten
aantonen geen Joods bloed te hebben. In Gouda waren
er geen Joodse agenten werkzaam en dus hoefde men
van niemand afscheid te nemen. In de loop van 1940
werd de politie ingeschakeld bij de liquidatie van verschillende verenigingen die door de Duitsers verboden
waren verklaard, zoals de padvinderij, de sociaaldemocratische jeugdverenigingen, de vrijmetselaarsloge en de
Jehova’s getuigen. Op straat controleerden de agenten
of verder burgers zich aan de verduisteringsvoorschriften hielden.
Net als overal zorgden de maatregelen ook in Gouda
voor verwarring. De cruciale vraag was of men als politieman onder de nieuwe orde kon blijven doorwerken.
Voor enkele agenten onder wie de genoemde nsb´er
Oudenaarden was de keuze niet moeilijk. Hij schaarde
zich onmiddellijk aan de zijde van de bezetter. Twee anderen sloten zich aan bij de nationaalsocialistische beroepsorganisatie het Rechtsfront.15 Oudenaarden werd
in december 1941 hoofd van de afdeling Politieke Politie,
die zijn opdrachten ontving van de Duitse Sicherheitspolizei en jacht maakte op illegale werkers, onderduikers en
later ook Joden. Door veel van zijn collega´s werd hij met
de nek aangekeken. Dat hij met zijn afdeling verhuisde
naar gebouw Arti Legi, werd niet als een verlies gezien.16
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Opperluitenant
A. Oudenaarden,
hoofd van de
afdeling Politieke
Politie (samh)

De agenten Knecht en Peters maakten een andere
keuze. Zij sloten zich al in een vroeg stadium aan bij het
verzet en gebruikten het politiewerk om informatie door
te spelen.17 Het grootste deel van de Goudse agenten
schikte zich naar de nieuwe tijdsomstandigheden. Zij
lieten zich moreel leiden door een oproep van de koningin in ballingschap om vooral op hun post te blijven,
opdat het land niet in chaos en wanorde verviel en de
bevolking beschermd bleef tegen Duitse willekeur. Die
oproep was gebaseerd op een circulaire die al in 1937
vanuit het ministerie van Binnenlandse Zaken naar alle
leidinggevende ambtenaren, inclusief de politieleiding,
was gestuurd, met dezelfde opdracht. Pas wanneer zij
diensten moesten leveren waarvan zij het nadeel voor de
bevolking groter achtten dan het nut, moesten zij hun
conclusies trekken en hun post verlaten.18 Veel van de
Goudse agenten voerden dan ook de nieuwe maatregelen op eigen wijze en met tegenzin uit. Van een consequent optreden tegen overtredingen was niet altijd sprake; veel werd door de vingers gezien. Die tegenzin wordt
ook duidelijk uit de houding die zij aannamen tegenover
de geüniformeerde Weerafdeling (wa) van de nsb. In het
eerste oorlogsjaar woedde er een ware machtsstrijd in
de Goudse straten tussen enerzijds de wa en anderzijds
voormalige leden van de Communistische Partij en aanhangers van de Nederlandsche Unie. Uit de politierapporten valt op te maken dat de agenten vooral hun best
deden om de Gouwenaars te beschermen tegen het geweld van de wa.19
Ook Hess leek zich te schikken naar de nieuwe tijd.
Het is aannemelijk dat ook hij zich heeft laten beïnvloeden door de genoemde circulaire uit 1937 en de oproep
van koningin Wilhelmina. Hess bleef op zijn post. Regelmatig ontving hij klachten van de Ortskommandant over
de gebrekkige handhaving van Duitse voorschriften door
zijn agenten.20 Soms gaf hij hen een waarschuwing, maar
zelden kwam het tot disciplinaire strafmaatregelen.
Wat opvalt, is dat Hess in dat eerste oorlogsjaar een
aantal betrouwbare politiemensen om zich heen verzamelde. Hoofdinspecteur W. Beekman was degene die
Hess verving bij zijn afwezigheid. Hess omschreef hem
als zeer ijverig en volkomen op zijn taak berekend. Dan
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waren er de beide inspecteurs, W.C. Bijl de Vroe en J.P.
Wepster, en juffrouw Wiersma, de opvolgster van Laffree
als hoofd van de Kinderpolitie. Hoofd van de recherche
was de reeds genoemde Peters. Hess bevorderde hem
in juli 1941 tot hoofdagent-rechercheur. Bij afwezigheid
van Hess was hij het aanspreekpunt voor de Ortskommandant en de Sicherheitsdienst (sd).21 Het heeft er alles
van weg dat Hess op de hoogte was van Peters´ verzetsactiviteiten. Peters werd in 1942 verraden, gearresteerd
en overgebracht naar concentratiekamp Dachau. Hij
overleefde het kamp en keerde in 1945 terug naar Gouda.
Uit hoofde van zijn functie werd Hess geregeld uitgenodigd voor tal van officieuze en officiële gebeurtenissen. Zo was hij was aanwezig bij de feestelijke opening
van het nsb-kringhuis, waar hij ook nsb-leider Anton
Mussert ontmoette. Hij stond op de Markt tijdens de
Heldengedenkdag ter herdenking van de gevallen Duitse
militairen en nam deel aan zogeheten eenpansmaaltijden die in het kader van de Winterhulp door burgemeester Liera werden georganiseerd.22

Werken voor de Centrale Politie Federatie
In september 1941 kreeg Hess de opdracht om de vastgelopen reorganisatie van het politieverenigingsleven
vlot te trekken. Die reorganisatie was onderdeel van de
Duitse politieplannen. Het politieverenigingsleven, bestaande uit een groot aantal verschillende vakbonden en
sport- en gezelligheidsverenigingen, moest naar Duits
model opgaan in één grote Kameraadschapsbond. Die
kon dan worden ingezet als instrument voor verdere nazificatie. De opdracht kwam van de Gevolmachtigde voor
de reorganisatie van de Nederlandse Politie, L.J. Broersen, die door Rauter was aangesteld om vaart te zetten
achter de reorganisatie.
De klus die Hess kreeg was alles behalve eenvoudig.
De politievakorganisatie was georganiseerd langs de
ideologische en religieuze lijnen van de verzuiling. Bovendien waren deze ook nog eens lokaal en naar rang
georganiseerd. De organisatiegraad was hoog. Datzelfde
gold voor de vele politieverenigingen. Onderling lagen
de politiebonden regelmatig overhoop. De Duitse bezet-

ting bracht verandering in die verdeeldheid. Elke vakbond was wars van de Duitse gelijkschakeling en wilde
vasthouden aan zijn eigen identiteit. Om tegenwicht te
bieden aan de Duitse plannen, beseften de bondsbesturen dat zij één front moesten vormen. In juli 1940 richtten zij gezamenlijk de Centrale Politie Federatie (cpf) op.
Alleen de Bond voor Hogere Politieambtenaren (bhp),
waarvan Hess secretaris was, weigerde zich aan te sluiten. Het bondsbestuur beschouwde de gekozen federatievorm als een eerste stap naar gelijkschakeling. Pas in
november 1940 zwichtte de bhp voor de Duitse druk zich
aan te sluiten bij de cpf.
Rauter erkende de cpf als officiële organisatie. Hij verwachtte hierdoor de benodigde steun te krijgen om de
reorganisatie van de politie versneld te kunnen doorzetten. Dat was een misrekening. Het dreigde zelfs volkomen mis te gaan toen op 18 juni 1941 een eigenzinnige
medewerker van Broersen eenzijdig de stichting van de
Kameraadschapsbond aankondigde, als enige bond voor
het Nederlandse politiepersoneel. Dit betekende dat alle
nog bestaande bonden en verenigingen op korte termijn
werden opgeheven. Deze daad wekte niets dan verontwaardiging en verbittering. Het besluit werd dan ook op
24 juli herroepen. Broersen besloot dat de gelijkschakeling van het bonds- en verenigingsleven van de cpf
moest uitgaan. Voor die taak zocht hij Hess aan. Deze
stond bekend als een bedachtzaam man en als een bruggenbouwer. Mogelijk kon hij de weerstanden wegnemen.
Aanvankelijk sloeg Hess de uitnodiging af. Hij begreep
dat zijn nieuwe functie niet geheel onomstreden zou
zijn, zoals hij later in zijn verklaring voor het Tribunaal
aangaf:
Ik voorzag volkomen dat hierin stof tot spreken gevonden zou worden, doch ik voelde mij sterk, doordat ik
wist dat ik de taak belangeloos op mij nam en was ervan
overtuigd, dat mijn naam vertrouwen zou schenken.

21. Hess aan Liera, dd. 24 juli 1941, samh, AS 1923-1945, inv. 3945.
22. Zijn aanwezigheid bij deze gebeurtenissen wordt genoemd in
het dossier Bijzondere Rechtspleging, Politiezuiveringen, na, MvJ,
Politiezuiveringen, inv. 2573.
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Duitse militairen op de Markt ter viering van Heldengedenkdag, 21 maart 1943 (samh)

Daarom besloot Hess toch nog eens met Broersen te
gaan praten, al was het alleen om te voorkomen dat er
anders toch een nsb’er naar voren zou worden geschoven. In dat gesprek schetste Broersen het toekomstbeeld
van een eenheidsbeweging, die vrij was van politiek en
uitsluitend toegankelijk was voor het politiepersoneel.
Dat beeld kwam overeen met dat van de bhp. Hess hapte
toe. Op 1 november 1941 werd hij tot president van de
cpf benoemd.
Hess verzekerde de aangesloten politiebonden dat de
cpf de enige organisatie was die zeggenschap had over
de politiebonden en -verenigingen. De federatie zou de
belangen van het gehele Nederlandse politiepersoneel
dienen, het saamhorigheidsgevoel bevorderen en bijdragen aan de verheffing van de politie op vakkundig,
sociaal en geestelijk gebied. Het waren doelstellingen
die ook onder normale omstandigheden in een vakbond
niet hadden misstaan. Hess geloofde dan ook stellig in
de maakbaarheid van de cpf. Hij wilde de cpf zoveel
mogelijk als een klassieke vakbond laten functioneren.
Achteraf bezien lijkt dat een naïeve gedachte. Juist alle
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andere vakbonden werden dienstbaar gemaakt aan het
nieuwe regime en het lijkt onwaarschijnlijk dat de politievakbeweging als enige de storm zou kunnen doorstaan.
Aanvankelijk zag het er nog gunstig uit. De aangesloten bonden bleven deel uitmaken van de cpf. Maar geleidelijk begon de eensgezindheid af te brokkelen. Daarom besloot Hess een enquête te organiseren, teneinde
te peilen hoe de verschillende bonden en verenigingen
tegenover een nieuwe eenheidsbond stonden. Nu bleek
dat het draagvlak voor de nieuwe bond flinterdun was.
Slechts driekwart van de bonden nam de moeite om de
enquête in te vullen. Daarvan bleek nog niet de helft zijn
steun te willen verlenen aan de voorgestelde reorganisatie. In confessionele kringen was het verzet het grootst.
Vooral daar vreesde men dat een eenheidsbond ten koste zou gaan van de eigen identiteit. Een teleurgestelde
Hess schreef naderhand:
voor mij kwam vast te staan dat mijn optimistische
voorstelling van november 1941 (dat allen achter mij
stonden) niet door de praktijk bevestigd werd.
De weerstand tegen een eenheidsbond was groter dan
Hess had verwacht. Tegelijk kreeg hij het vermoeden dat
het directoraat-generaal van Politie het vertrouwen in
hem had verloren. Informatie werd hem onthouden en
belangrijke vergaderingen over de centralisatie werden
zonder hem gevoerd. Zijn gesprekken met Broersen verliepen steeds stroever. Op 27 april 1942 vroeg Hess zijn
ontslag aan. Dat werd hem met ingang van 15 mei 1942
verleend. In het half jaar dat hij actief was geweest voor
de cpf had hij maar weinig bereikt. De gelijkschakeling
werd nu versneld doorgezet. Op 21 november 1942 werd
de Kameraadschapsbond alsnog opgericht. Op 1 maart
1943 was ook de gecentraliseerde Staatspolitie een feit.

Overgeplaatst naar de recherche Eindhoven
Hess’ toekomst was onzeker. Rauter zou zijn arrestatie
hebben bevolen, omdat Hess de totstandkoming van
de Kameraadschapsbond zou hebben gesaboteerd. Hij
werd als deutschunfreundlich bestempeld. Dankzij de

De zojuist in zijn ambt herstelde burgemeester mr.dr. K.F.O. James, mei
1945 (samh)

Duitse Kriminalkommissar Wensky zou hij de dans hebben ontsprongen. Deze sloeg Hess hoog aan als politieman en zou daarom zijn meerderen hebben bewogen
om Hess niet te ontslaan en te arresteren. Een terugkeer
naar Gouda was evenwel onmogelijk. Hess werd overgeplaatst naar Eindhoven. Zelf hoorde hij dat pas op 31
maart 1943, toen de burgemeester van die plaats hem
belde en hem vertelde dat hij zich de volgende dag in
de lichtstad moest melden. Hij kreeg een aanstelling als
commissaris van de Staatsrecherche. Zelf voelde hij hier
niets voor en vroeg het directoraat-generaal van Politie

23.Hess aan de koningin, dd. 12 november 1946, na, Archief Ministerie van Binnenlandse Zaken (bzk), Openbare orde & Veiligheid
(Oo&V), 1945-49, doos 14.
24. P. Bestebeurtje, Rapport inzake Cormelis Hess, dd. 22 september
1945, NA, Archief Ministerie van Binnenlandse Zaken, Openbare
orde & veiligheid, 1945-49, doos 14.
25. Getuigenis van Wensky, dd. 15 juli 1946, na, MvJ, Politiezuiveringen, inv. 2573; Tenkink aan de minister van Justitie, dd. 15 maart
1947, NA, MvJ, DGvP, inv. 3191.
26. Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten, Rapport betreffende
dhr. C. Hess, dd. 8 mei 1945, na, MvBiZa, Openbare orde en Veiligheid, 1945-1949, inv. 14.
27. Collectie James, 25-31, samh, inv. 0243.

hij op non-actief gesteld wegens dienstweigering. Zijn
salaris werd tot 31 juli 1944 doorbetaald.25

De Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten
Nu hij zijn handen vrij had bood Hess zijn diensten aan
bij de Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten (BS) in
Zuid-Holland. Die stap hield ook in dat hij voor de rest
van de bezetting moest onderduiken. Over zijn periode
bij de BS zijn weinig details bekend. Wel is uit getuigenissen van diverse verzetslieden op te maken dat Hess
van grote betekenis is geweest. Met zijn militaire kennis en ervaring en zijn politiële achtergrond was hij een
aanwinst voor de verzetsbeweging. Bovendien kon hij
beschikken over een uitgebreid netwerk. Mogelijk dat hij
daarbij ook gebruikmaakte van zijn voormalige politiepersoneel, van wie er na Dolle Dinsdag een groot aantal
waren ondergedoken.
Vanaf september 1944 maakte Hess deel uit van de
districtsstaf van de bs. Hij was verantwoordelijk voor de
vorming van een eenheid stoottroepen die een bijdrage
moesten gaan leveren aan de bevrijding van West-Nederland. Als commandant van dit onderdeel voerde hij
de leiding bij diverse verzets- en gevechtsacties. In mei
1945 functioneerde Hess als plaatselijk commandant in
Gouda.26

James en de voorbereidingen voor het naoorlogse
stadsbestuur
Voor James verliep de bezetting minder spectaculair.
Zijn verblijf in Rotterdam duurde niet lang. Signalen dat
hij op een arrestantenlijst stond om als gijzelaar naar St.
Michielsgestel te worden gestuurd, deden hem besluiten
om samen met zijn vrouw de Maasstad te verlaten. Na
enige omzwervingen keerde hij in 1943 weer in Rotterdam terug. Daar kwam hij ook in aanraking met het verzet. Zijn vrouw Mary raakte betrokken bij de distributie
van de verzetskrant Vrij Nederland. Zelf was James naar
eigen zeggen een enkele maal actief bij het verzamelen
van militaire inlichtingen.27
Al die tijd was James voornemens om na de bezetting
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om hem voorlopig op wachtgeld te stellen. Het antwoord
was meer dan duidelijk: het niet naar Eindhoven gaan
zou als een daad van sabotage worden beschouwd.23
Vanaf april 1943 reisde Hess dagelijks met de trein
van Gouda naar Eindhoven, waar hij elke morgen stipt
om acht uur achter zijn bureau zat. Hij werd belast met
de reorganisatie van de Recherche Hoofdafdeling. Volgens zijn medewerkers lukte hem dit op vlotte wijze.
Uit getuigenissen bleek dat het personeel van de afdeling weinig van de bezetter moest hebben en enigszins
achterdochtig was over de bedoelingen van hun nieuwe
chef. In zijn maidenspeech nam Hess alle twijfels weg.
Zijn praatje was zeer pro-Nederlands en bij vlagen zelfs
anti-Duits. Spoedig werd hij volledig vertrouwd en op de
hoogte gebracht van het illegale werk van zijn ondergeschikten. Bij diverse ‘kraakjes’ op distributiekantoren in
de omgeving zorgde Hess ervoor als eerste op het plaats
delict te zijn. Zo slaagde hij er menigmaal in om belangrijke sporen te laten verdwijnen. Volgens een getuigenis
‘verheugde hij zich erop als de aangewezen rechercheurs
moesten melden: geen spoor van de daders te vinden.’ 24
Hess trachtte de risico’s voor zijn personeel steeds zo
klein mogelijk te houden door hen volledig te dekken. Hij
fungeerde als buffer tussen hen en de nsb-burgemeester en de gewestelijk Politie-President, die ook partijlid was. Hij trachtte nsb’ers zo lang mogelijk buiten zijn
afdeling te houden. Sollicitanten uit die hoek werden
steevast afgewezen. Toen hij er uiteindelijk niet meer
onderuit kon komen en toch een nsb’er in zijn gelederen moest opnemen, werd deze volkomen genegeerd en
overal buiten gehouden, zodat hij geen enkele invloed
op het functioneren van de afdeling kon uitoefenen.
Bij de april-meistakingen van 1943 weigerde Hess
aan de Duitse maatregelen mee te werken. Een gearresteerde gemeentewerker, die had nagelaten de Duitse
aankondiging van de invoering van het standrecht op te
plakken, werd door Hess in bescherming genomen. Door
zijn interventie werd de man weer vrijgelaten. Dit gedrag
maakte dat de spanning met zijn superieuren steeds verder opliep. Toen Hess in het voorjaar van 1944 weigerde
mee te werken aan de opsporing van zogeheten asociale
elementen, was de grens bereikt. Op 27 mei 1944 werd
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zijn burgemeestersambt in Gouda weer op te pakken. In
het najaar van 1944, toen de bevrijding nabij leek, begon
hij zich op zijn terugkeer te prepareren. Met Hess wilde
hij niet meer samenwerken. Hij kwalificeerde hem als
‘niet goed’ ofwel politiek onbetrouwbaar. Een mogelijke
vervanger was de ondergedoken Goudse inspecteur en
lid van de nbs, Bijl de Vroe. Tijdens een heimelijke ontmoeting in Rotterdam vertelde hij de inspecteur dat hij
na de bevrijding de rol van korpschef zou krijgen. Bijl de
Vroe hield de boot af, omdat hij nog een belangrijke rol
in het verzet speelde. Vervolgens arrangeerde James een
gesprek met zijn bs-commandant Theo Ruys. Deze wilde
Bijl de Vroe na de bevrijding wel afstaan.28
In zijn memoires is James niet duidelijk over de datum
van deze ontmoeting. Deze zou nog vóór Dolle Dinsdag
5 september hebben plaatsgehad, de dag dat veel Nederlanders dachten dat de bevrijding nabij was. Op die
dag kreeg James onverwachts bezoek van Hess. Het was
hun eerste contact in drie jaar. Hess stelde zich voor als
commandant van de bs. Hij vroeg James om vast mee te
komen naar Gouda, want de stad zou spoedig zijn bevrijd. James vertelde hem dat het nog niet zover was.
Toevallig had hij die ochtend telefonisch contact gehad
met een verzetsman in Breda die hem had verteld dat de
geallieerden nog in geen velden of wegen waren te zien.
Hij hield zijn bron echter angstvallig geheim, omdat hij
Hess niet vertrouwde.29
Pas in april 1945 zouden beide heren elkaar opnieuw
ontmoeten. James was teruggekeerd naar Gouda en
voerde besprekingen over de samenstelling van het toekomstig gemeentebestuur. Hijzelf zou weer in zijn oude
ambt terugkeren. Dat was hem verzekerd door de ‘schaduwcommissaris’ van de koningin, L.A. Kesper. In een
villa in het Van Bergen IJzendoornpark sprak hij met de
‘betrouwbare’ vertegenwoordigers van de vooroorlogse
politieke partijen en met de vertegenwoordigers van de
verschillende verzetsgroepen. Niet iedereen was even
enthousiast over zijn terugkeer. Met name de verzetslieden wilden weten wat hun burgemeester in de bezettingsjaren had uitgespookt. James schreef hierover:
Ik ontmoette in mijn contacten van vóór de bevrijding
met verschillende functionarissen uit het verzet bij

Ontvangst van de staf Binnenlandse Strijdkrachten door burgemeester
K.F.O. James ten stadhuize. V.l.n.r C. Hess, M.A. de Korte, (?), Peters, W.L.
Mulder, J.J. Feit Zoet, Tj. Kooistra, Soer, C.H. Hagedorn, 5 mei 1945 (samh)

sommigen van hen, die graag de aarts-illegaal uithingen, een zeker gevoelen, dat zij mijzelf niet helemaal
voor vol konden aanzien, omdat ik niet genoeg illegaal
was geweest. Dat gevoelen verdween toen ik e.e.a. vertelde over mijn eigen ‘illegaal’ werk, dat ik ‘pour besoin
de la cause’ wat breed uitmeette. 30
Wat hij precies vertelde, vermelden zijn memoires niet,
maar dat hij zijn rol wat aandikte mag duidelijk zijn.
Op 30 april 1945 kwam het nieuwe gemeentebestuur
voor het eerst heimelijk bijeen. Op de agenda stond onder meer de invulling van de belangrijkste ambtelijke
functies in de gemeente. Van vier voormalige hoofdambtenaren was terugkeer uitgesloten. Zij hadden te
nauw samengewerkt met de bezetter. Het betrof de gemeentesecretaris, de directeur van Gemeentewerken,
de directeur van de Gemeentelijke Lichtfabrieken en de
directeur van de Gemeentelijke Dienst der Steunverleningen. Hess kwam in dit rijtje niet voor.31 Op aandringen
van de algemeen districtscommandant van de nbs zou
Hess weer als commissaris van politie aantreden.
28. Collectie James, 33, samh, inv. 0243.
29. Collectie James, 37, samh, inv. 0243.
30. Ibidem.
31. Collectie James, 39, samh, inv. 0243.

De bevrijding
Vanaf het eerste uur van hun hernieuwde samenwerking, liepen de irritaties bij James weer op. Het was 5
mei 1945. De avond tevoren was de capitulatie van de

Naar zijn zeggen zou dit telefoontje de bs pas in beweging hebben gebracht. Hij deed de controle af als een
Markt, arrestatie van opperluitenant A. Oudenaarden, 5 mei 1945 (samh)
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Burgemeester K.F.O. James op het bordes van het stadhuis, links van hem J.J.
Feit Zoet, oprichter van het verzet te Gouda, rechts van hem Soer (van de rijkspolitie in Stolwijk), kommandant arrestatieploeg der bs in Gouda. Geheel links in
lichte regenjas commissaris van politie C. Hess, mei 1945 (samh)

Duitse troepen in Nederland bekendgemaakt. James was
die ochtend al vroeg op weg naar het stadhuis met de
intentie om het bestuur over de stad weer in handen te
nemen. Vlak bij het raadhuis werd hij tegengehouden
door Hess, die nu een dubbelrol vertolkte als plaatselijk
commandant van de bs en als commissaris van politie.
Deze vertelde hem dat het nog niet veilig was. Samen
met zijn mannen wilde Hess eerst het stadhuis verkennen en controleren of er zich geen Duitsers meer bevonden. Rond negen uur raakte James’ geduld op. Hij belde
de districtscommandant en deelde deze mede dat hij
toch naar het stadhuis ging. In zijn memoires schreef hij
cynisch:
Zij [bs] wilden graag de door haar geambieerde rol spelen, zodat ik door de heer Hess verzocht werd nog even
op het politiebureau te wachten, tot het Stadhuis door
de bs was gezuiverd. Dat was gauw gebeurd want er
was niemand die dacht aan het bieden van weerstand.
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schertsvertoning en dat was zeker niet terecht. Gebleken
was dat de Duitse troepen in een aantal plaatsen niet geneigd waren om de wapens neer te leggen en zich over te
geven aan de nbs. Zij weigerden het verzet als vertegenwoordiger van het Nederlandse gezag te erkennen. Het
risico van een gewapende confrontatie weerhield de bs
ervan om nu al gewapend de straat op te gaan. Dat was
ook het geval in Gouda, waar de districtscommandant
van de bs nog onderhandelde met de Ortskommandant,
die de capitulatie weigerde te erkennen. Het gevaar van
een gewapende confrontatie was dus nog niet geweken.
Meerdere malen laaide de spanning op.32 Volgens de districtsleiding van de bs kwam het mede door het kordate
optreden van Hess dat een gewelddadige confrontatie
werd voorkomen.33 Pas in de loop van de ochtend kwamen de Ortskommandant en de districtscommandant
van de bs tot een vergelijk. De Duitsers trokken zich terug in hun kazernes en mochten hun wapens behouden.
De bs zou de orde in de stad handhaven.34
Hess stelde zich die dag weer aan het hoofd van de
gemeentepolitie. Dat maakte ook de overdracht van politietaken door de bs aan de gemeentepolitie eenvoudiger. Meerdere agenten keerden terug in hun dienst.

De zuivering van Hess
Hess gaf die dagen onder meer leiding aan de arrestaties
van collaborateurs. Onder hen ook politieambtenaren.
Op de dag van de bevrijding werden al vier agenten aangehouden. Onder hen was de genoemde Oudenaarden.
Enkele dagen later werden zeven agenten geschorst. Zij
moesten zich verantwoorden voor de plaatselijke commissie van zuivering, die op 9 mei 1945 was ingesteld
en bestond uit enkele Goudse politiemensen onder wie
Inspecteur Bijl de Vroe, hoofdagent Schrijvers, de klerk
Kersseboom en verder uit de voormalige verzetsmensen
Kwinkelenberg en Feit Zoet.35 Deze commissie maakte
deel uit van een uitgebreid stelsel van onderzoek en
vervolging, waarvan de contouren al in 1944 door de
regering in ballingschap waren getekend. Het ambtenarenapparaat, inclusief de politie, zou moeten worden
gezuiverd. Er waren drie verschillende strafmaatregelen:

staking, schorsing en ontslag. Staking vond plaats na
klachten over het gedrag van de betrokken politieman.
Gedurende het onderzoek mocht hij niet meer werken,
al kreeg hij zijn salaris wel doorbetaald. Bij schorsing was
er sprake van beschuldigingen inzake opzettelijke ontrouw aan het wettig gezag of landverraad. In veel gevallen werd een schorsing gevolgd door ontslag.36 Bovendien konden gevangenisstraffen en de doodstraf worden
opgelegd.
Wat Hess niet had kunnen bevroeden, gebeurde. Op
23 mei 1945 werd hij zelf gestaakt. Het is moeilijk te bepalen wie er tot staking aanzette. Uit de stukken in het
archief van Binnenlandse Zaken blijkt dat dit gebeurde
op aanwijzing van burgemeester James. Hij stelde vraagtekens bij de houding van zijn commissaris, die volgens
hem op goede voet zou hebben gestaan met het nsbbestuur. Daarom eiste James een onderzoek.37 In zijn
memoires legde James het initiatief bij het Militair Gezag, dat ernstige bezwaren zou hebben gehad bij het
opnieuw aanstellen van Hess als commissaris.38 Tegelijk
waarschuwde James het Militair Gezag dat de staking van
Hess in deze fase, waarin de stad nog tot gareel moest
komen, wel eens ‘verwarring en misnoegen zou kunnen
stichten.’ 39 Blijkbaar realiseerde James zich dat het verzetsverleden van Hess hem populair had gemaakt. Hij
werd niet alleen door zijn politiepersoneel op handen
32. M.J. van Dam, Gouda in de Tweede Wereldoorlog, Delft 2006, 265266
33. Districtsleiding nbs, dd. 28 mei 1945, NA, Archief bzk, Oo&V,
1945-49, doos 14.
34. Van Dam, 270.
35. Jaarverslag Gemeentepolitie over 1945, samh, Gemeentepolitie
1946-1970, 0520, inv. 5607
36. Van der Wal, 2007, p. 358.
37. NA, Archief bzk, 0o&V, 1945-49, doos 14.
38. Collectie James, 45, samh, inv. 0243.
39. Ibidem.
40. Districtsleiding nbs, dd. 28 mei 1945, NA, Archief bzk, Oo&v,
1945-49, doos 14.
41. Districtsleiding nbs, dd. 28 mei 1945, NA, bzk, Oo&v, 1945-49,
doos 14.
42. Collectie James, 47, samh, inv. 0243.
43. Verweer van Hess, NA, MvJ, Politiezuiveringen, inv. 2573.

Bezoek koningin Juliana aan Gouda ter gelegenheid van de opening van
het gerestaureerde stadhuis, 18 juli 1952. Zij werd ontvangen door burgemeester James in zijn zelfontworpen burgemeestersuniform, het enige
in Nederland (samh)

gedragen, maar ook door veel Gouwenaars. Het nieuws
van zijn staking kwam voor velen dan ook als een schok.
Agenten en verzetslieden konden zich moeilijk voorstellen dat de commissaris had gecollaboreerd. De districtsleiding van de bs protesteerde en verzocht al op 28 mei
1945 Hess eerst voor de zuiveringscommissie te laten
verschijnen, alvorens te besluiten of hij zou worden gestaakt of geschorst.40 Dat was de omgekeerde procedure. De commissie ging niet op dit verzoek in. Hess moest
zijn zaak thuis afwachten.
Het onderzoek liet lang op zich wachten. Na bijna een
jaar begon Hess zelf aan te dringen op een spoedige behandeling van zijn zaak. Die begon pas in juli 1946. Uit
de vele getuigenissen bleek dat hem weinig viel te verwijten. Als voorzitter van de cpf had hij steeds vastgehouden aan het beginsel van een onafhankelijke Nederlandse politie en politievakbeweging. Tevergeefs had hij
getracht de Kameraadschapsbond tegen te houden. Ook
op zijn rol als commissaris van de Staatsrecherche was
weinig of niets aan te merken. De getuigenissen gaven
blijk van een persoon die veel risico’s had genomen om
zijn personeel uit de wind te houden en de opsporing
van verzetsstrijders had gefrustreerd. Regelmatig had
hij overhoop gelegen met de nsb-leiding. Zijn weiger-

Ook James werd als getuige opgeroepen. Hij oordeelde
minder positief. Hij zou er slechte herinneringen aan
overhouden. Hij noemde het verhoor bijzonder onplezierig. In zijn memoires schreef hij:
De commissie had al een vrij gunstige mening over Hess,
zodat ik gekapitteld werd over mijn kritische houding.
Het leek wel of ik mij moest verdedigen.42
Over Hess’ periode als hoofd van de gemeentepolitie viel
evenmin weinig op te merken. Volgens getuigen had hij
zijn best gedaan om de invloed van nsb-ers in het korps
te minimaliseren. Hij had zijn personeel uit de wind gehouden, het recalcitrante gedrag van veel Gouwenaars
dat voor de Duitsers aanstootgevend was, afgezwakt en
meerdere malen geprobeerd om Duitse maatregelen te
traineren.
Het enige wat Hess uiteindelijk viel te verwijten was
zijn aanwezigheid bij de eenpansmaaltijden van burgemeester Liera en bij enkele formele plechtigheden. Wat
betreft de maaltijden gaf Hess aan dat hij de uitnodigingen van de burgemeester moeilijk had kunnen weigeren. Datzelfde gold voor de plechtigheden zoals de
Heldengedenkdag op de Markt en de opening van het
nsb-Kringhuis. Bij die laatste gelegenheid zou hij nsbleider Mussert de hand hebben geschud. Hess gaf aan
dat hij ook deze officiële uitnodiging niet zonder goede
reden had kunnen weigeren. Mussert was zelf op hem afgekomen om hem de hand te schudden.43 De foto’s van
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achtige en anti-Duitse houding had uiteindelijk tot zijn
ontslag geleid.
Even overtuigend was de verklaring van de kant van de
bs. Het getuigenrapport stond vol superlatieven. Hess
werd omschreven als een man die zich bij de verzetsorganisatie had doen kennen:
als een oprecht en onvervalscht Vaderlander, aan wiens
nationale gezindheid geen oogenblik twijfel heeft bestaan. […] Hij was altijd de man die in groote moeilijkheden de leiding nam en door zijn gevoel van verantwoordelijkheid, door zijn vastberadenheid en bereidheid
alles ten offer te brengen, de situatie in de hand wist te
houden.41
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de Heldengedenkdag laten het ongemak van de commissaris zien. Hess staat te midden van Duitse militairen en
het Goudse nsb-bestuur. Terwijl iedereen de Hitlergroet
brengt, staat Hess met zijn handen stram tegen het lijf.
Toch was die houding jegens het nsb-stadsbestuur
voor de zuiveringscommissie reden om de commissaris
schriftelijk te berispen. De berisping werd niet openbaar
gemaakt. Hess kreeg volledig rechtsherstel, wat betekende dat hij in zijn oude functie kon terugkeren.44 Zelf
wilde hij graag terug naar Gouda. Ook een groot deel van
de Goudse bevolking verheugde zich op zijn terugkeer
als commissaris van politie. Op het ministerie kwamen
adhesiebetuigingen binnen van de besturen van Sociëteit de Reünie, de Burgerwacht, de voormalige BS en de
Israëlitische gemeente.45
Dat dit enthousiasme niet werd gedeeld door James,
mag zo langzamerhand duidelijk zijn. Bij zowel de commissaris van de Koningin, L.A. Kesper, als de minister
van Binnenlandse Zaken gaf hij aan dat hij Hess niet terug
wenste als hoofd van gemeentepolitie. Kesper sprak vervolgens met Hess. In zijn verslag aan de minister merkte
hij op, dat de verhouding tussen beide heren uiterst
gespannen was. James bleef gekant tegen de terugkeer
van Hess. Zelf meende Kesper dat Hess door zijn staking mogelijk het nodige gezag zou hebben verloren bij
een deel van de Goudse bevolking. Hoe groot dat deel
was kon hij niet inschatten. Het pleitte echter wel tegen
zijn terugkeer. Daar tegenover stond dat een ander deel
van de Gouwenaars, onder wie veel notabelen, juist aandrong op een spoedige terugkeer van hun commissaris.
Het was wikken en wegen. Uiteindelijk besloot Kesper in
het voordeel van James. Hij adviseerde het departement
om Hess naar een ander korps gemeentepolitie over te
plaatsen.46 Het probleem was echter dat er op dat moment geen vacatures waren.47 In Gouda was de post
van commissaris nog steeds vacant. Deze werd tijdelijk
waargenomen door hoofdinspecteur Beekman. Om het
rechtsherstel niet te vertragen werd Hess toch in zijn
functie als commissaris van politie in Gouda hersteld.
Het departement verdedigde het besluit met de mededeling dat ‘in de meeste gevallen was gebleken, dat

de gevreesde bezwaren van een terugkeer in de praktijk
weinig belangrijk waren.’ 48
James reageerde verbitterd. Hij irriteerde zich vooral
aan de serenade die het Goudse publiek aan Hess bracht
toen hij in zijn ambt terugkeerde. Bij die gelegenheid
werd de commissaris toegesproken en gefeliciteerd
door notaris Moerel. James liet naderhand de notaris
bij zich roepen. Wat volgde was een moeilijk gesprek,
waarin Moerel de burgemeester verweet ‘anti-Hess’ te
zijn. James onthulde vervolgens dat Hess een officiële
berisping had gekregen. Volgens James ging de notaris
‘toen een heel ander liedje zingen.’ 49 Verder bracht hij
alleen nog de wethouders en de gemeentesecretaris van
de berisping op de hoogte, maar dat was, naar zijn zeggen, een pragmatische keuze omdat hij weer met Hess
moest gaan samenwerken.

Tot besluit
De zuivering van Hess was het dieptepunt in een gebrouilleerde relatie tussen de burgemeester en zijn commissaris van politie. Van begin af aan boterde het niet.
De Duitse bezetting had de tegenstellingen verscherpt.
In mei 1940 scheidden hun wegen. James had was door
zijn recalcitrante gedrag al na amper een maand door de
Duitse bezetter buitenspel gezet. Mocht hij zich hebben
vastgehouden aan de genoemde circulaire uit 1937 dan
werkte zijn ramkoers eerder averechts. Het belang van
de Goudse bevolking was door zijn vroege ontslag niet
gediend. Daarna leed hij een onopvallend en weinig he44. Zuiveringsbesluit Hess, NA, MvJ, Politiezuiveringen, inv. 2573
45. Telegrammen van genoemde instellingen, NA, bzk, O0&v, 194549, doos 14.
46. Kesper aan de MvBiZa, dd. 14 april 1047, NA, bzk, Oo&v, 1945-49,
doos 14.
47. Chef Afd Oo&V van het ministerie van BiZa aan de minister, dd.
17 april 1947, NA, bzk, Oo&v, 1945-49, doos 14.
48. Chef Afd. oo&v van het ministerie van BiZa aan de minister, dd.
17 april 1947, NA, Archief bzk, Oo&v, 1945-49, doos 14.
49. Collectie James, 48, samh, inv. 0243.
50. Notulen gemeenteraad Gouda, dd. 29 oktober 1956, samh.

Begrafenis van politiecommissaris C. Hess, 23 oktober 1956 (samh)

zetter te kunnen tegenwerken. Zelf noemde hij zich een
gewetensbezwaarde.
James leek de politiezuivering aan te grijpen om zich
van Hess te ontdoen. Uiteindelijk trok hij aan het kortste
eind en moest hij de terugkeer van Hess accepteren. De
populariteit van de commissaris moet James enorm hebben dwarsgezeten. Waar Hess door velen als een held
werd beschouwd, werd James door veel stadsgenoten
als ‘aristocratisch en hooghartig’ getypeerd. De naoorlogse verhouding tussen beiden laat zich niet al te moeilijk raden. Zij waren letterlijk tot elkaar veroordeeld. De
samenwerking verliep stroef. Niettemin waren beide heren professioneel genoeg om de openbare orde en veiligheid er niet onder te laten lijden.
Hess kwam op 18 oktober 1956 om het leven als gevolg
van een verkeersongeval. Op weg naar zijn vrouw, die in
het Sint Jozefziekenhuis herstellende was van een ope-
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roïsch bestaan. Toch moet zijn onverzettelijke houding
van die eerste meidagen ertoe hebben bijgedragen dat
hij in 1945 terugkeerde in het openbaar bestuur.
Hess bleef op zijn post. Hij loodste zijn politiekorps
zonder al te veel kleerscheuren door het eerste oorlogsjaar en nam de stad voortdurend in bescherming tegen
de willekeur van de Duitse bezetter en de nsb. Vervolgens deed hij tevergeefs zijn best om een onafhankelijke
politievakbeweging in stand te houden. Bij de recherche
in Eindhoven toonde hij zich opnieuw een tegenstander
van het nieuwe regime en saboteerde hij samen met een
groepje getrouwe rechercheurs de Duitse politiemaatregelen. Na zijn ontslag sloot hij zich onmiddellijk aan
bij de bs. Over zijn loyaliteit aan het vaderland bestond
blijkbaar geen enkele twijfel. Dit alles maakte Hess tot
een politieman die zich van de nieuwe orde afkeerde,
maar in dienst bleef teneinde vanuit die positie de be-
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ratie, raakte hij het oversteken van de Graaf Florisweg
onder een auto. Zijn begrafenis trok veel belangstelling.
Gouwenaars stonden massaal langs de route naar het
kerkhof om hun commissaris de laatste eer te bewijzen.
James kon het bij de herdenking in de gemeenteraadsvergadering van 29 oktober 1956 niet nalaten om Hess
nog een klein verwijt te maken:
De heer Hess, die hoofdbestuurslid was van Veilig Verkeer, die ook in onze stad altijd zo heeft bevorderd dat
de burgers werden opgevoed en geschoold tot goede,
veilige weggebruikers en die ook deel uitmaakte van

een provinciale commissie door provinciale staten ingesteld, is aan zijn einde gekomen doordat hij een foutje
heeft gemaakt tegen de verkeersregelen. Dit is zeker
niet iets – dat zal wel nooit iemand doen – waarover
men zal meesmuilen; integendeel men zal dit algemeen
juist hebben gevoeld als een tragische omstandigheid.50
Het was een opmerking die hij evengoed achterwege had
kunnen laten. Het was tekenend voor de verhouding tussen beiden.

Begrafenisstoet voor het afscheid van politiecommissaris C. Hess op de Markt, 23 oktober 1956 (samh)

Gouden jubileum bleek achteraf
voorlaatste editie
van besloten tentoonstelling tot publieksevenement: de goveka (1951-2004)
Jean-Philippe van der Zwaluw
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De Goudse Vee- en Kaastentoonstelling, afgekort GoVeKa, was ruim vijf decennia een
begrip in Gouda en omliggende gemeenten.
In 1951 opgezet door de gemeente als een
besloten keuring en expositie voor agrariërs
uit de omgeving, werd zij na verloop van tijd
geheel georganiseerd door vrijwilligers en
omgeturnd tot een evenement voor boeren,
burgers en buitenlui. In 2000 kon hierdoor
fors worden ingezet op de viering van de 50e
editie van wat toen met enige trots ‘het oudste evenement van Gouda’ werd genoemd.
Een serie tegenslagen leidde echter niet
lang daarna tot het einde van deze inmiddels in brede kringen geliefde attractie.
Medio 19e eeuw maakte Gouda al kennis met landbouwtentoonstellingen. De afdeling Gouda en Omstreken van
de Hollandsche Maatschappij voor Landbouw verzorgde
deze namelijk van 1850 tot 1935. Na de Tweede Wereldoorlog zijn het burgemeester mr. dr. K.F.O. James en zijn
wethouder Sociale Zaken en Marktwezen A. Heerkens
die het idee voor zo’n expositie omarmen. Dordrecht,
Leiden en Delft kennen al agrarische tentoonstellingen
evenals verenigingen die deze organiseren. Na een bijeenkomst met vertegenwoordigers van deze steden op
het stadhuis van Leiden, op 8 maart 1951, concluderen
James en Heerkens dat Gouda als centrum van het agrari-

Aanplakbiljet GoVeKa 1951 (samh)

sche Groene Hart niet mag achterblijven en een duidelijk
economisch en cultureel belang heeft bij een eigen landbouwtentoonstelling.1
1. Streekarchief Midden-Holland (samh), toegang 0601 Archief van
de GoVeKa (Goudse Vee- en Kaastentoonstelling), 1951-2004, inv.nr.
1 Stukken betreffende de oprichting van de GoVeKa, notulen bijeenkomst van vier steden, 8 maart 1951 in stadhuis van Leiden.

bouw. De gemeente Gouda stelt zich op voorhand voor
5.000 gulden garant,3 ondanks de budgettaire krapte
van dat moment. Deze steun zal nodig zijn, want de ervaring leert dat landbouwtentoonstellingen meestal per
saldo geld kosten. Vandaar dat de initiatiefnemers ook
elk jaar de omliggende gemeenten en tal van grote en
kleine bedrijven voor subsidie zullen benaderen.

Besloten evenement
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Het streven is eind augustus, begin september een fokveetentoonstelling met paarden, koeien, schapen, geiten en varkens te houden alsmede een kaasexpositie met
keuring. Tijdens de eerste bestuursvergaderingen, in het
Veemarktrestaurant in Gouda, worden taken en functies
verdeeld, commissies ingesteld en bemenst, discussies
gevoerd over contributie, deelname, vergoedingen, prijzen (wisselbekers, bekers, medailles, lintjes, vaantjes

Catalogus GoVeKa 1951 (samh)

In deze jaren van wederopbouw en (voedsel)schaarste
willen overheid, landbouwvoorlichting, coöperaties en
diergezondheidsdiensten de boeren stimuleren om meer
te produceren en de kwaliteit van hun producten te verhogen. Een vee- en kaaskeuring met mooie prijzen bevordert de onderlinge competitie en leidt tot meer kennis, sterkere dieren en betere producten. Als op 12 april
1951 in café Central de Vereniging tot Behartiging van
Agrarische Tentoonstellings- en Aanverwante Belangen
wordt opgericht,2 krijgt zij dan ook vrij snel steun van de
provincie Zuid-Holland en van het Ministerie van Land-

2. Ibidem, notulen oprichtingsvergadering Goveka, 12 april 1951,
Gouda.
3. Ibidem, notulen bijeenkomst marktcommissie, 4 april 1951. In
eerste instantie stelt het college van B&W dit bedrag beschikbaar,
de Goudse gemeenteraad gaat er op 20 augustus formeel mee akkoord. Zie samh, toegang 0520 Secretarie-archief, inv.nr. 3373 Veeen kaastentoonstelling goveka, 1951 – 1975, brief van B&W d.d. 24
augustus 1951.
4. Ibidem, notulen vergadering van de vereniging tot behartiging
van agrarische tentoonstellings- en aanverwante belangen, 28 april
1951.
5. Besluit van B&W d.d.10 mei 1951.
6. samh, toegang 0601, inv.nr. 1 Stukken betreffende de oprichting
van de GoVeKa, notulen 19 juni 1951.
7. Afschrift der Stichtingsakte van de Stichting tot het bevorderen
van de Agrarische belangen in het Midden en Oosten van de provincie Zuid-Holland ‘Goveka’, gevestigd te Gouda., d.d. 31 juli 1951,
1.
8. SA samh MH, toegang 0601, inv.nr. 42 Programmaboekjes 19511966, editie 1951.
9. Ibidem, inv.nr. 8 Notulen algemene ledenvergaderingen, bijeenkomst van 1951.
10. Ibidem, inv.nr. 1 Stukken betreffende de oprichting van de GoVeKa, notulen bestuursvergadering Goveka, 20 december 1951.
11. Zie samh, toegang 0520 Secretarie-archief, inv.nr. 3373 Vee- en
kaastentoonstelling goveka, 1951–1975, diverse brieven augustus
1952.

stuur als gevolmachtigde op. Doel van de stichting is belangenbehartiging, en zij doet dit volgens artikel 2 van
de statuten ‘door het houden van tentoonstellingen, in
het bijzonder van vee, paarden, zuivel en andere landen tuinbouwprodukten ( …)’.7
Op die eerste GoVeKa-dag worden Achter de Waag,
Nieuwe Markt, het Veemarktterrein, het parkeerterrein
aan de Varkenmarkt en het terrein van het voormalige
zwembad (Houtmansgracht) met rieten matten voor het
publiek afgesloten. De Waag fungeert als entree voor
de expositie. De stands staan op de trottoirs binnen de
afzetting. Er worden drie zgn. bumperspelen (kinderattracties) bij de ingangen van de Markt geplaatst en de
Blekerssingel vormt na afloop het toneel voor het defilé
van de bekroonde dieren. Leerlingen van de LandbouwHuishoudcursus bieden de bezoekers kaas en kaasproducten aan en in Kunstmin is een Huishoudbeurs. ’s
Avonds houden amazones en ruiters een ‘historische en
allegorische optocht’ alvorens op de Markt deel te nemen aan het openluchtspel ‘Jacoba van Beieren’ waaraan
zo’n 180 mensen meedoen.8 Hoewel het aantal van ruim
duizend betalende bezoekers wat tegenvalt en mede
daardoor een financieel tekort resteert, is de kwaliteit
van vee en kaas heel behoorlijk en wordt de eerste GoVeKa een succes.9 Eind dat jaar wordt dan ook besloten
een volgende editie te plannen.10

Geboorte van een traditie
In de jaren die volgen, komt het evenement goed van
de grond. Er worden sponsors gevonden en er wordt gezocht naar nieuwe betaalbare programmaonderdelen.
Ballonvaart, filmvoorstellingen, lezingen, demonstraties
vendelzwaaien, muziek- en dansgroepen, ringsteken
of puzzelwedstrijden voor kinderen, het dient de GoVeKa voor bezoekers nog aantrekkelijker te maken. Bij
de tweede GoVeKa in 1952 maken diverse door Gouda
uitgenodigde agrarische vertegenwoordigers hun opwachting, onder anderen uit Canada, Zweden en ZuidAfrika,11 en wordt de GoVeKa voor het eerst op de laatste
donderdag van augustus gehouden, de dag die het beste
aansluit op de wensen van boeren die eerst klaar willen
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e.d.), t erreinen en voorlichting. Op 28 april wordt voor
het eerst de naam GoVeKa gesuggereerd, als voorlopige
naam voor de vereniging,4 en op 17 mei wordt deze definitief. Zij staat dan voor Gouda Vee Kaas. Er is sprake
van een sterke ambtelijke aanwezigheid, met wethouder Heerkens als algemeen voorzitter, chef financiën G.
Muurling als penningmeester en directeur gemeentewerken A.L. de Vos tot Nederveen Cappel als bestuurslid. Zij
mogen van B&W één jaar zitting in het bestuur nemen.
Daarna dienen particulieren deze taken over te nemen.5
Vanaf het begin worden veefokkers, veehandelaren,
kazende boeren, Rijkslandbouw-, Rijksveeteelt- en
Rijkszuivelconsulenten, secretarissen van regionale bedrijfsverenigingen en directeuren van de NV Kaashandel
Maatschappij Gouda en de Producent bij de organisatie
betrokken. Er worden contacten gelegd met gemeentebesturen, boerenleenbanken, standsorganisaties, middenstandscomités, landbouwscholen en de Nederlandse
Bond van Plattelandsvrouwen. De Commissaris der Koningin van Zuid-Holland mr. L.A. Kesper wordt met succes als beschermheer aangezocht6 (hij zal de eerste GoVeKa tevens officieel openen) en de burgemeester van
Gouda wordt uit hoofde van zijn functie erevoorzitter.
Als datum voor de eerste GoVeKa wordt zaterdag 1 september 1951 geprikt en er wordt een groots programma
opgezet, met na afloop van expositie en keuring een
openluchtspel met optocht van spelers en figuranten en
een ludieke ‘boerenbruiloft’.
Het kantoor van de Veemarkt zal als bureau van de tentoonstelling worden gebruikt, de bovenzaal van de Waag
wordt de officiële ontvangstruimte en een deel van het
Veemarktrestaurant wordt bestemd voor de kaasexpositie. Er worden programmaboekjes en catalogi gedrukt,
alsook 5.000 entreekaarten en 1.000 consumptiebonnen. Want de GoVeKa – wat al snel voor Goudse Vee- en
Kaastentoonstelling zal staan – wordt een besloten evenement. Wie het wil bezoeken, betaalt entree. Voordat
het zo ver is, passeert op 31 juli 1951 bij notaris Gerard
van Willigen de akte tot oprichting van de Stichting tot
het bevorderen van de Agrarische belangen in het Midden en Oosten van de provincie Zuid-Holland ‘Goveka’.
Penningmeester Muurling treedt hierbij namens het be-
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Aanplakbiljet GoVeKa 1963 (samh)

Aanplakbiljet GoVeKa 1967 (samh)

zijn met oogsten. Het evenement zal nog vele jaren op
die dag te vinden zijn. Net als bij de eerste editie wordt
handelsvee geweerd, omdat handelen niet bij de opzet
van de GoVeKa past.
Begin 1953 hebben boeren en burgers in de GoVeKaorganisatie alle ambtenaren vervangen. Verder wordt
dat jaar een verloting ingezet om een en ander te bekostigen, met een kalf, schaap en big als eerste, tweede
resp. derde prijs.12 De hogere opbrengst van entreebewijzen en programma’s die mede hiervan een gevolg
lijkt, maakt de verloting een blijvertje. In 1955 ontstaat
wat frictie met de Bond van Rundveefokverenigingen, als
de laatste sterk aandringt op een andere datum ten gunste van een bondsevenement en het bestuur vasthoudt
aan genoemde laatste donderdag van augustus. Maar
zo’n vorm van onenigheid zal uiterst zeldzaam blijken te
zijn. Het jaar daarop wordt het bestuur voor het eerst
geconfronteerd met dierziekten, als er vanwege mond-

en klauwzeer (mkz) geen varkens mogen komen.13 Ook
in latere jaren zal een (dreigende) ziekte zoals abortus
bang, vogelpest of runder-tbc er wel eens toe leiden dat
een diersoort niet mag worden aangevoerd of dat dieren
niet op het Veemarktterrein mogen worden geplaatst.
Tegelijk is 1956 het jaar waarin de basis wordt gelegd
voor een vrijwel elk jaar zichtbare verhoging van de kwaliteit van het geëxposeerde vee. Keurmeesters hebben
namelijk een voorkeuring en dus in feite een voorselectie uitgevoerd.14 Dit initiatief draagt er mede toe bij
dat in die jaren vijftig een stevige basis voor een nieuwe
traditie wordt gelegd. Elk jaar neemt de interesse van
inzenders en bezoekers toe, groeit het ledenaantal en
stijgt de kwaliteit en variatie van het gebodene. In 1958
wordt een uitgebreid wedstrijdprogramma opgezet,
waarbij jonge en oudere boeren hun praktische kennis
en vaardigheid – zoals warenkennis, (machinaal) melken, bloemstukje maken, gewicht schatten, handwerken

Naar een publieksevenement
Entreekaartje GoVeKa (samh) onder: GoVeKa augustus 1975 op het Veemarktterrein met op de achtergrond de Blekerssingel (foto J. Geerink)

– onderling kunnen toetsen.15 Mede dankzij de trek- en
rijpaarden, pony’s, schapen en geiten blijken ook sommige stedelingen bereid entree te betalen en kennis met
‘agrarisch Gouda’ te komen maken. Zelfs als in 1962 het
entreegeld wordt verhoogd, loopt het bezoekersaantal
niet terug.16
Hoewel de aan de dieren gestelde gezondheidseisen
12. samh, toegang 0601, inv.nr. 2 Notulen bestuursvergaderingen,
1951-2004, notulen vergadering d.d. 9 juni 1953.
13. Ibidem, inv.nr. 9 Jaarverslagen, editie 1956.
14. Ibidem.
15. Ibidem, inv.nr. 42 Programmaboekjes 1951-1966, editie 1958.
16. Ibidem, inv.nr. 9 Jaarverslagen, editie 1962.
17. Ibidem, editie 1981.
18. Ibidem, editie 1965.
19. Ibidem, inv.nr. 30 Stukken betreffende de organisatie van de
tentoonstellingen, 1951-2004, ongedateerde getypte notitie, gericht
aan ir. Brummel.
20. Ibidem, inv.nr. 9 Jaarverslagen, edities 1973-1975.

Vanaf eind jaren zestig rukt wel de bebouwing op, en
krimpt elk jaar de expositieruimte. In 1975 voorziet het
bestuur problemen: de veehallen gaan verdwijnen, het
Veemarktrestaurant wellicht ook, en de – vanwege oplopende (loon)kosten – benodigde subsidies worden vrijwel zeker te hoog voor Gouda. De organisatie heeft dan
al drie jaren tekorten genoteerd.20 Het Groenhovenpark
wordt geopperd als alternatieve locatie, maar er is nog
GoVeKa augustus 1975 op het Veemarktterrein met op de achtergrond
de hema (foto J. Geerink)
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vanaf 1960 steeds strenger worden, neemt de populariteit van de GoVeKa in de jaren zestig en zeventig toe,
waarbij ook meespeelt dat zij vaak een zonnige, zomerse
dag treft. In 1961 en 1963 worden er zelfs filmopnamen
gemaakt.17 Pas bij de vijftiende editie in 1965 krijgen exposanten, bezoekers en de dan ruim 1.100 dieren voor
het eerst een plensbui over zich heen. In deze jaren
boekt de organisatie zelfs een bescheiden overschot.18
Elk jaar vertonen het buitenterrein en de hallen van de
Veemarkt een gezellige drukte. Als enkele gerenommeerde fokkers een keertje niet komen opdagen, worden
hun plekken probleemloos door anderen ingenomen. Als
er door enige regenval wat minder bezoekers zijn en er
een tekort ontstaat, verstrekt de gemeente Gouda wat
extra subsidie en springen ook andere sponsors bij. In
brede kringen is men enthousiast over de GoVeKa. De
Haastrechts-Goudse dichter Henk Kooyman componeert
zelfs een speciaal GoVeKa-lied (zie kader).19
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GoVeKa op de Markt, 10 augustus 1983 (samh)
GoVeKa op de Markt, 23 augustus 1978 (foto Martin Droog GC/AD)

geen besluit genomen als de GoVeKa-dag van 1977 zich
aandient. De Grote en Kleine Veemarkthal zijn dan reeds
gesloopt en de keuring en expositie voltrekken zich op
open terrein, minder gezellig en met minder bezoekers.
Er moet snel iets gebeuren, ook omdat er een winkelcentrum aan de Nieuwe Markt komt. En inderdaad wordt
kort hierna een knoop doorgehakt: de GoVeKa gaat naar

een woensdag, verhuist naar de Markt en wordt gratis
toegankelijk. De stands gaan naar de Agnietenkapel, de
kazen naar de Burgerhal (onder het stadhuis) en de opening wordt voortaan in het stadhuis verricht. Na 27 jaar
een besloten karakter te hebben gehad, wordt de Goudse Vee- en Kaastentoonstelling een publieksevenement.
Op woensdag 23 augustus 1978 heeft de eerste ‘openbare’ plaats, die meer bezoekers trekt dan ooit tevoren
hoewel er door omstandigheden veel minder vee dan in
andere jaren wordt aangevoerd. Behalve meer stadse
Gouwenaars weten nu ook veel toeristen de weg naar
paarden, rundvee, kleinvee en kaas te vinden.21 Organisatie en gemeente beseffen dat het aldus vernieuwde
evenement kan helpen om boeren en burgers dichter bij
elkaar te brengen. Er ontstaat een opdeling van de bezoekers in ‘kenners’ en ‘stadspubliek’ en jury’s zien zich
genoopt wat vaker via de microfoon een toelichting te
geven. De nieuwe opzet wordt positief onthaald, maar
brengt ongewild nieuwe zorgen met zich mee. Ten eerste
wordt de GoVeKa voor menig agrariër minder interessant
naarmate zij leuker voor de toeristen wordt. Ten tweede
vallen de inkomsten uit entreegelden en de provinciale subsidie weg. Vanaf 1983 verlaagt Gouda bovendien
noodgedwongen haar subsidie.22 Het grootste probleem
is echter, dat het aantal boeren in Krimpenerwaard en
Rijnstreek gestaag terugloopt.
De GoVeKa doorstaat de jaren tachtig evenwel. Het
aantal aangevoerde dieren bedraagt elk jaar enkele
honderden,23 de Rabobank wordt als langjarige sponsor
gestrikt naast kleinere en incidentele sponsors en bij de
veertigste editie op 1 augustus 1990 staan er zoals bij elk
lustrum weer extra activiteiten op het programma. Wel
verdwijnen de varkens geregeld en uiteindelijk definitief door de strengere gezondheidseisen (risico op MKZ
dan wel varkenspest) en loopt het aantal schapen en
mestrunderen zo ver terug dat ze niet meer worden gekeurd maar alleen als attractie worden benut. In de jaren
negentig slaat de twijfel toe. Er zijn steeds minder deelnemers en standhouders, het verkrijgen van voldoende
inkomsten wordt elk jaar lastiger en de veterinaire eisen
vormen steeds hogere obstakels. Begin 1997 maken zes
vierdejaars veehouderijstudenten van de Hogeschool

GoVeKa op de Markt, 13 augustus 1980 (foto Martin Droog GC/AD)

GoVeKa op de Markt, 11 augustus 1982 (samh)

Delft dan ook op verzoek van het GoVeKa-bestuur een
inventarisatie van de knelpunten.
De student-onderzoekers presenteren hun verslag en
hun aanbevelingen op 25 april dat jaar in de Polderkamer
in Stolwijk. Zij concluderen onder meer dat veel veehouders een actievere werving van deelnemers en een prijsuitreiking op een gezellige feestavond op prijs zouden
stellen. Ook pleiten velen voor gereserveerde gratis parkeerruimte voor de deelnemers, inzet van pendelbusjes
tussen de parkeerterreinen en de Markt en enige hulp
vanuit de organisatie bij het verzorgen, vervoeren en begeleiden van hun dieren. Verder zouden meer demonstraties en activiteiten, vooral na afloop van de keuringen om twee uur ‘s middags, het publiek en met name de
jeugd meer bij het evenement kunnen betrekken. Andere
voorstellen betreffen een vleesveekeuring, meer variatie
in soorten stands en betere informatievoorziening over
de vele keuringen aan het niet-agrarische publiek. Dat

laatste kan gebeuren via een informatiestand, een folder, lessen in veebeoordeling, een aparte demonstratie
en de media.24 Het bestuur neemt de aanbevelingen ter
harte, test er ook enkele uit, maar de druk van ontbrekende middelen, geringere animo en veterinaire eisen
blijft.

21. Ibidem, editie 1978.
22. Ibidem, editie 1983.
23. Uit de jaarverslagen komen de volgende cijfers naar voren m.b.t.
het aantal stuks aangevoerd vee: 1980: 185; 1981: 170; 1982: 178; 1983:
201; 1984: 206; 1985: 197; 1986: 178; 1987: 166; 1988: 137; 1989: 152.
24. Zie samh, toegang 0601, inv.nr. 50 Stukken betreffende het ‘Project goveka’, een onderzoek door studenten van de Hogeschool
voor de veehouderij naar mogelijkheden om de goveka te verbeteren, 1997.

Jubileumeditie: 2000
Voor de vijftigste editie op woensdag 2 augustus 2000
wordt desalniettemin groot uitgepakt. De voorafgaande
dag zijn in de Burgerhal van het oude stadhuis reeds de
traditionele kaaskeuringen uitgevoerd. ’s Ochtends zijn
er de keuringen van paarden, koeien, geiten en ander
kleinvee, met aansluitend het defilé der kampioenen en
een presentatie van de fokgroep van de Merwehoeve; in
de Burgerhal worden dan de kazen geëxposeerd en gekeurd. ’s middags zijn er paardenshows (mennen, kür
op muziek, voltige) en hondendemonstraties (met soho
hulphonden). Voor de kinderen zijn er kleur- en tekenwedstrijden, bokkenwagens en een ‘aaiprogramma’. In
de Groene Harttent zijn er demonstraties en presentaties van bedrijven en instellingen die een grote rol hebben gespeeld in de ontwikkeling van akkerbouw en veeteelt in de regio. Tevens worden streekeigen producten
gepresenteerd. Eregast is ir. D. Luteijn, voormalig waarnemend Commissaris der Koningin van Zuid-Holland,
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GoVeKa op de Markt bij de Waag, augustus 2000 (foto G. A. Van Leeuwen)

die om half elf een feesttoespraak houdt en de opening
verricht.25
‘Zo’n tentoonstelling is een uitstekende gelegenheid
om de burger kennis te laten maken met de moderne
landbouw. En dat is elke dag weer hard nodig om het
beeld van die hedendaagse landbouw goed op het netvlies van burgers en politici te krijgen’, aldus Luteijn bij
deze gelegenheid. ‘Het Groene Hart binnen de ring van
vier grote steden dient een multifunctionele bestemming te hebben met als hoofdelement de rundveehouderij. Dit betekent dat de melkveehouder van de 21e
eeuw bereid zal moeten zijn er een tweede tak van bedrijvigheid bij te doen, zoals onderhoud van landschap
en natuur, recreatieve voorzieningen e.d. Zij kunnen
daarin ook een aanvullende bron van inkomsten vinden.
In dit perspectief blijft er m.i. zeker ook toekomst voor
een breed georiënteerde GoVeKa, waarin boeren, burgers en buitenlui elkaar kunnen ontmoeten’.26
Uiteraard is het middagprogramma alleen mogelijk
dankzij de sponsors die naast hun vaak reguliere steun
ter gelegenheid van het jubileum een extra duit in het
zakje hebben gedaan. De Rabobank Gouwezoom, de gemeente Gouda en de Samenwerking uit Haastrecht hebben zich hierbij het gulst betoond, provincie en bedrijven
hebben eveneens extra in de buidel getast. Voorafgaand
aan deze jubileumeditie is er overigens voor de nodige
publiciteit gezorgd.27 Er zijn uiteraard koeien (met kalveren), geiten, paarden en kazen te bewonderen, zoals
bij eerdere GoVeKa’s. Het programma weerspiegelt echter tevens dat er veranderingen gaande zijn. ‘Stond de
goveka in eerdere jaren enkel in het teken van de land-

bouw en veeteelt, dit jaar worden ook toeristisch-recreatieve elementen ingebracht en zal aandacht worden
geschonken aan streekeigen producten uit het Groene
Hart. Beheer en gebruik van de polders om ons heen zijn
nu eenmaal sterk veranderd in de afgelopen 50 jaar en
dat wil deze jubilerende goveka laten zien’, besluit ir.
Ad. Merks dan ook zijn beschouwende aankondiging van
de jubileumeditie in De Samenwerking Info.28
In het Groene Hart Magazine kan scheidend voorzitter
J.J.G. Hoogenboom dit nader toelichten. ‘We zijn destijds begonnen als een afspiegeling van wat deze [agrarische] sector te bieden had en dat gebeurt nu weer.
Landbouw is niet meer synoniem met varkens- en koeienbedrijven en met kaasmaken. Het heeft meer om het
lijf zoals zorg voor het milieu, weidevogel- en slootkantenbeheer, agrotoerisme en het maken van streekeigen
producten. Veel organisaties in het Groene Hart die hier
op de een of andere manier bij betrokken zijn presenteren zich nu op de goveka. Daarmee leggen we de basis naar de toekomst, de basis voor een goveka in een
vernieuwde opzet’.29 Dat deze jubileumeditie de opmaat
naar een vernieuwde GoVeKa moet vormen, blijkt ook
uit een van de persberichten waarin zij wordt aangekondigd: ‘Beperkte de goveka zich voorheen tot de ochtenduren, vanaf deze 50ste goveka wordt een dagvullend
programma gepresenteerd’.30

De laatste jaren
Achteraf lijkt de met veel optimisme en positieve publiciteit omgeven jubileumeditie enigszins op een laatste
opleving. In januari 2001 draagt voorzitter Hoogenboom
het gedenkschild van de vijftigste GoVeKa symbolisch
over aan zijn opvolger H. Lenderink. Deze staat dan samen met de andere bestuurs- en commissieleden voor
de taak het ‘oudste evenement van Gouda’ de eenentwintigste eeuw binnen te loodsen en dus onder meer
om ‘dagvullende programma’s’ te presenteren. Er worden plannen gesmeed om de opzet te verbreden en om
er eventueel een meerdaags festijn van te maken (de
‘GoVeKa-week’) dat de band tussen stedeling en agrariër
dient te versterken.31 Hoewel er hier en daar wel wat zor-

25. Ibidem, inv.nr. 49 Stukken betreffende de viering van het 50-jarig bestaan van de goveka, 2000, Feest-programma goveka 50 jaar,
2 augustus 2000.
26. Ibidem, Openingstoespraak Goveka d.d. 2 augustus 2000, door
ir. D. Luteijn, 1-3.
27. Zie o.a. W. Hoogendoorn, ‘Elke Goveka kan de laatste zijn’, en
Maarten Molenaar, ‘Goveka hing even aan zijden draadje’. In Goudsche Courant, 26 resp. 29 juli 2000.
28. Ir. Ad Merks., ‘goveka: 50 Jaar Goudse Vee- en Kaastentoonstelling’. In De Samenwerking Info, 22e jaargang, 2000, juni nr. 3, 3.
29. Lyanne de Laat, ‘goveka: verleden, heden en toekomst’. In Groene Hart Magazine 2 (2000) nr. 3, 24.
30. samh, toegang 0601, inv.nr. 44 Persberichten, 1958-2004, Persbericht d.d. 5 juli 2000, ’50 jaar Goudse Vee- en Kaastentoonstelling’, 2.
31. Ibidem, inv.nr. 7 Notulen bestuursvergaderingen, 1951-2004, Notitie van het goveka-bestuur aan de regionale rabo-banken d.d. 6
maart 2001.
32. Ibidem, notulen bestuursvergadering goveka d.d. 14 mei 2001.
33. Ibidem, notulen bestuursvergadering goveka d.d. 5 november
2001.
34. Ibidem, notulen bestuursvergadering goveka d.d. 7 oktober
2002.
35. Ibidem, notulen bestuursvergadering goveka d.d. 15 maart 2004.

houden blijven. De afgelasting lijkt eenmalig.
Eind 2001 gaat de stichting samenwerken met de
nieuwe stichting Groene Hart Dagen33 en de volgende GoVeKa, op 7 augustus 2002, vindt wel doorgang.
Schapen, geiten en koeien worden noodgedwongen
geweerd. Uitsluitend paarden, pony’s en (boeren)kaas
worden gekeurd en tentoongesteld. Om tot een volwaardig middagprogramma te komen zijn er enkele zuivelkramen en verzorgt een stalhouderij een demonstratie met paarden. Terwijl bij de – vrij positieve – evaluatie
alweer plannen worden gemaakt om koeien en geiten op
de G
 oVeKa van 2003 te laten terugkeren, ondanks het
financiële tekort,34 leidt een uitbraak van vogelpest tot
nog strengere rvv-regels. De vraag dient zich aan of
het evenement nog wel toekomst heeft, ook omdat de
animo bij rundvee- en geitenhouders, sponsors en gemeenten minder lijkt te worden. Op 6 en 19 maart 2003
bespreken bestuur en commissies in De Polderkamer in
Stolwijk de perspectieven. Het voldoen aan de veterinaire eisen blijkt in de praktijk zo lastig, dat het bestuur
ten slotte geen andere optie ziet dan het afgelasten van
de GoVeKa 2003. Een besluit dat op 28 april in het stadhuisvan Gouda wordt genomen.
Als alternatieve inbreng voor de Groene Hart Dagen
wordt voor de woensdag een Concours d’Elegance georganiseerd met 23 aanspanningen alsmede een boerenmarkt met streekproducten; op donderdag wordt bij De
Producent kaas gekeurd, wat veel inzenders en publiek
trekt. November 2003 wordt gestart met een ‘uiterste
poging’ om voor 2004 weer een echte GoVeKa met paarden, koeien, kaas en middagprogramma te organiseren.
Al snel wordt echter duidelijk dat het niet meer kan. Vrijwel alle inkomsten uit subsidies en sponsorgeld vallen
weg, de interesse in de agrarische sector is inmiddels
minimaal en de rvv-regels blijven hoge praktische obstakels. Met pijn in het hart neemt het GoVeKa-bestuur
dan ook op 15 maart 2004 het besluit om de GoVeKa van
2004 af te gelasten en de stichting per 1 september dat
jaar te ontbinden.35 In een persbericht inzake de ontbinding wordt de stichting Groene Hart Dagen in zekere zin
tot ‘opvolger’ benoemd.
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gen zijn vanwege de voortgaande vergrijzing van bestuur
en commissies, lijkt de weg naar de volgende vijftig jaar
te kunnen worden ingezet.
Voorjaar 2001 breekt er echter mond-en-klauwzeer
uit, het begin van wat later de mkz-crisis zal heten. De
Rijksdienst voor de keuring van Vee en Vlees (rvv) vaardigt regels uit om de gevolgen te beperken, zoals ontsmetting van dieren bij keuring en tentoonstelling en een
verbod om verschillende diersoorten op één locatie te
verhandelen. Het bestuur bespreekt alle maatregelen,
neemt alle opties door, en ziet geen andere mogelijkheid dan de voor 1 augustus 2001 geplande GoVeKa af te
gelasten. Het besluit wordt na een langdurige discussie
in de vergadering van 14 mei genomen. Het is de eerste
keer in vijftig jaar dat hij wordt afgelast, en een van de
aanwezigen spreekt dan ook van een historische vergadering.32 Er wordt nog wel een kaaskeuring gehouden
ter ondersteuning van de makers van en handelaren in
boerenkaas, maar niet op de GoVeKa-dag. Ook wordt er
een ontmoetingsavond georganiseerd voor deelnemers
en sponsors van eerdere edities opdat de contacten be-
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Vroedschapspenningen als vroege vorm
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Paul H.A.M. Abels

Nog vers in het geheugen staan waarschijnlijk de beelden van parlementariërs die in
groten getale op vrijdagochtend het presentieregister tekenden van het Europarlement
in Straatsburg en zich vervolgens naar het
station spoedden om huiswaarts te keren.
Met de registratie van hun aanwezigheid
stelden zij hun riante vergoeding veilig, zonder daarvoor de van hen verwachte tegenprestatie te leveren. De aan- en afwezigheid
op vergaderingen van vertegenwoordigende
lichamen is niet alleen een probleem van de
Europese Unie, maar is van alle plaatsen en
alle tijden.
Ook een kleine Hollandse stad als Gouda had hiermee
al in de 17e eeuw te kampen. Leden van de vroedschap,
een uit 28 vooraanstaande burgers bestaand bestuursorgaan, hadden er ook een handje van niet op te komen
dagen bij belangrijke bijeenkomsten of veel te laat – ruim
na het optekenen van de namen van de aanwezigen –
binnen te komen. Toen dit gedrag, dat zeer hinderlijk en
vertragend kon zijn voor de besluitvorming over bijvoorbeeld de stedelijke wetgeving en standpuntbepaling van
Gouda in de Staten van Holland, de spuigaten uit begon
te lopen, werd besloten boetes op te leggen. De hoogte
van deze boete, zes stuivers per keer, sorteerde echter
niet het gewenste effect. Blijkbaar hadden de doorgaans

Voorzijde van de Goudse vroedschapspenning uit 1691

vermogende vroedschapsleden er geen probleem mee
dit voor hen bescheiden bedrag in de boetepot te stoppen, want hun presentie en betrokkenheid bleef zeer te
wensen overhouden.

Niet straffen maar belonen
Op 1 januari 1691 besloot de Goudse vroedschap het over
een andere boeg te gooien, in navolging van een aantal
andere Hollandse steden. In plaats van een boete voor
afwezigen, werd een beloning ingesteld voor degenen
die wel – en op tijd – ter vergadering verschenen. Waarschijnlijk zagen de vroede heren wel in dat een beloning
in de omvang en de vorm van de eerdere boetes even-

1. Eerder werd over de penningen geschreven door: G.J.J. Pot, ‘Uit
Gouda’s Verleden IV’, in: Goudsche Courant, 11-10-1924; H.J. van
der Wiel, ‘De vroedschapspenningen van Gouda’, in: De Beeldenaar
9 (1985) 105-106.
2. H. van Dolder-de Wit, Met tekenstift, burijn en penseel. De prenten- en schilderijencollectie van de St. Janskerk te Gouda, (Gouda
1998), 25-28; zie over de markante familie Lepelaer ook: H. van Dolder-de Wit, P. Ernst, De Lepelaers: ‘een roerige Goudse familie in
de zeventiende eeuw’, in: Tidinge van Die Goude 17 (1999) 115-124.
3. G.J. Janssen, ‘Goudse vroedschapspenning in Museum Rotterdam’, In: Nieuwsbrief Historische Vereniging Die Goude nr. 80
(februari 2016), 10. Zie over Cats’ bescheiden rol ook P.H.A.M. Abels
e.a. (red.), Duizend jaar Gouda. Geschiedenis van een Stad, Hilversum 2002, 51-52.

wapenspreuk van de stad: per
aspera ad astra (‘Door de
doornen naar de sterren’). Onduidelijk is overigens waarom hij
daarbij na elk woord een punt
meende te moeten zetten. Het
stadswapen wordt geflankeerd
door twee borstbeelden, die op
een sokkel staan. Op de linkersokkel staat flor.v., onmiskenbaar de Hollandse graaf Floris de Vijfde die Gouda in 1572
stadsrechten gaf. Rechts staat
op de sokkel catz eq., Nicolaas
van Cats. De vermelding van Van
Cats op de munt is historisch Gravin Jacoba van Beieren, beeld
gezien betwistbaar, want deze voorzijde oude Stadhuis (foto Nico
voogd van de Hollandse graaf in J.Boerboom)
de tijd dat deze nog minderjarig
was, geldt tegenwoordig niet meer als een grondlegger
van de stad.3 Achter het stadswapen is een vrouwenfiguur te zien. Zij heeft het hoofd naar links gewend en
houdt in de rechterhand een vaandel met de tekst jac.
com. Die tekst verwijst naar gravin Jacoba van Beieren,
die tijdens de Hoekse en Kabeljauwse twisten steun genoot van Gouda en de stad daarvoor beloonde. Boven
dit tafereel staat conditoribvs, wat zoiets betekent als
‘Aan de stichters van de stad’.
Aan de keerzijde van de penning koos Lepelaer voor
een gezicht op de stad vanaf de overkant van de Hollandse IJssel. De toren van de Sint-Janskerk priemt in het
midden omhoog als een opgestoken vinger. De enorme
lengte van de kerk, inclusief de vierlingstoren, is duidelijk weergegeven. Naast de Sint-Janstoren zijn maar liefst
acht andere torens in de stad te zien. Ook de Veerstalpoort is te herkennen, de havensluis en helemaal rechts
de molen op de plek waar ooit het kasteel stond. Boven
de stad staat in een halfronde cirkel de tekst nummus
senatorius (Vroedschapspenning). Op de voorgrond is
levendig scheepvaartverkeer op de IJssel gezien en een
zittende riviergod, met een naar beneden gerichte drietand.
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min zoden aan de dijk zou zetten. Daarom werd gekozen
voor een beloning die appelleerde aan de eer en status
van de vroedschapsleden. Dat werd geprobeerd met een
speciaal voor dit doel ontworpen vroedschapspenning,
die het belang en de waardigheid van het ambt onderstreepte en ook nog eens een veel hogere tegenwaarde
had dan die zes stuivers. In de notulen werd de beoogde
penning overigens bescheiden aangeduid als ‘een penningske ter waerde van een oort van een rijcksdaelder
of daer omtrent’, ongeveer 14 stuivers in die tijd. Voor
elke vergadering waaraan de leden deelnamen zouden zij
voortaan zo’n penning krijgen met de genoemde zilverwaarde.1
De vier burgemeesters van Gouda kregen opdracht
van de vroedschap een ontwerp voor de penning te laten
maken. Die klopten vervolgens aan bij Arent Lepelaer,
een verdienstelijk tekenaar in de stad, die al vanaf 1688
in opdracht van het kerkbestuur werkte aan een reeks
kleurentekeningen van alle Goudse Glazen.2 Hij zou ook
bekendheid verwerven met tekeningen van markante
Goudse gebouwen, waarvan er enkele een plek kregen
in de bekende stadsgeschiedschrijving van Ignatius Walvis uit 1713. Lepelaer kreeg een beloning van 18 gulden
in het vooruitzicht gesteld voor zijn werk. Hij kwam uiteindelijk met een gedetailleerd ontwerp, dat aan beide
zijden de nodige symboliek bevatte.
Aan de voorzijde plaatste Lepelaer een gekroond
stadswapen, met daaronder op een halfrond lint de
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Met zijn ontwerp was Lepelaer overigens niet bijzonder origineel. De eerste stad die ertoe overging dergelijke vroedschapspenningen te laten slaan was Leiden, in
1671. Deze, maar ook veel penningen van andere steden
die dit voorbeeld navolgden, geven een stadsgezicht te
zien. Ook daar wordt geprobeerd met de vermelding van
stichters van de stad of historische gebeurtenissen aan
te sluiten bij het roemruchte verleden van de betreffende stad. Ook buiten Holland kreeg deze praktijk navolging, zoals in ’s-Hertogenbosch, Middelburg, Nijmegen
en Leeuwarden. Overigens ging Alkmaar over tot invoering van de penning, nadat haar vroedschap zich in 1692
in Gouda op de hoogte gesteld had van de ervaringen en
de kosten.4
Terwijl Lepelaar zich aan de tekentafel had gezet om
dit ontwerp te vervaardigen, hadden de burgemeesters reeds contact gelegd met de stempelsnijder Josias
Hansz. Drappentier, telg uit een vooraanstaand graveursgeslacht van Vlaamse origine. Die kreeg de opdracht stempels te vervaardigen van het ontwerp, zodra
dit was goedgekeurd. Zijn advies om de penningen wat
meer zilver te laten bevatten dan eerder was besloten,
werd overgenomen. Waarschijnlijk wist Drappentier de
burgemeesters ervan te overtuigen dat hij hiermee een
betere kwaliteit penning kon afleveren, die passend was
bij de status van het hoogste Goudse bestuurscollege.
Het zilver, in combinatie met de door Lepelaer verbeelde
thematiek, was er overduidelijk op gericht de ontvangers
te bevestigen in hun gevoel, dat zij een voornaam ambt
vervulden; een ambt dat rechtstreeks terug te voeren
was op de stichters van de stad. Dat zij in een lange traditie stonden, werd met de uitvoering en de weergegeven
historische persoonlijkheden nadrukkelijk onderstreept.

Keerzijde van de Goudse vroedschapspenning uit 1691 met het gezicht
op Gouda

Invoering

werp van Lepelaer rekende Drappentier een bedrag van
370 gulden. De penningen werden vervolgens geslagen
door Mattheus Sonnemans, de muntmeester te Dordrecht. Die had eerder al voor andere Hollandse steden
vroedschapspenningen geslagen. De Goudse vroedschap
bestelde bij hem maar liefst drieduizend penningen.
Daarmee meenden de vroede heren een groot aantal jaren vooruit te kunnen.
Opmerkelijk is dat Sonnemans naast de bestelling van
zilveren penningen ook nog eens de opdracht ontving
zeventig exemplaren af te slaan in goud. De totale factuur voor Gouda bedroeg daardoor de voor die tijd niet
onaanzienlijke som van 4839 gulden. Overigens blijkt uit
de stadsrekeningen dat de kosten van de gouden penningen, 1498 gulden, niet door de stad zijn betaald,
maar door de ontvangers van deze penningen. Daaruit

Het duurde bijna een jaar voordat het hele productieproces van de vroedschapspenning was afgerond. In de vergadering van 17 december 1691 lieten de burgemeesters
de vroedschap weten dat de stempels gereed waren. Al
met al was het een kostbare aangelegenheid geworden.
Voor het maken en snijden van de stempels met het ont-

4. C.W. Bruinvis, ‘De Alkmaarsche vroedschapspenning’, in: Tijdschrift van het Nederlandsch Genootschap voor Penningkunde 30
(1895), 52.
5. Van der Wiel, De vroedschapspenningen van Gouda, 5-6.
6. P.H.A.M. Abels, ‘Daniël de Lange. Een in vergetelheid geraakte
Goudse historicus en muntenkenner’, in: Tidinge van Die Goude. Tijdschrift Historische Vereniging Die Goude 36 (2018), 68-72.

kan opgemaakt worden dat de gouden exemplaren particulier zijn besteld, vermoedelijk door vroedschapsleden die naast de te verzilveren exemplaren ook een luxe
versie van de penning begeerden voor het eigen ‘trofeeënkastje’.
De zilveren penningen zouden in de praktijk ook daadwerkelijk worden ingewisseld tegen contant geld. Op 23
oktober 1696 werd de thesaurier, kassier van de stad,
door de vroedschap gemachtigd de penningen – die
een doorsnee hadden van 33 millimeter en een gewicht
van tussen de 9,4 en 9,9 gram – in te nemen tegen een
bedrag van 22 stuivers. Daaruit valt af te leiden dat de
zilverwaarde die oorspronkelijk beoogd was door de
vroedschap, 14 stuivers, dankzij het advies van Drappentier nog eens met zes stuivers was verhoogd.
Met het creëren van de mogelijkheid om penningen in
te wisselen bij de thesaurier werd beoogd een circulatiesysteem op gang te brengen, waarmee de voorraad penningen op peil gehouden moest worden. Het lijkt erop
dat die voorraad in de loop der jaren geleidelijk toch
behoorlijk is geslonken. Mogelijk wisselden de vroedschapsleden de zilverlingen soms elders in tegen baar
geld, raakten ze exemplaren kwijt of werd gewacht met
inwisselen tot er een hele voorraad op de plank lag. Hoe
het ook zij, een dreigend tekort aan penningen noopte
de Goudse vroedschap op 16 augustus 1706 nog eens
duizend exemplaren te laten slaan. Opmerkelijk daarbij
was, dat de in 1692 vervaardigde stempels voor de penning kennelijk niet meer bewaard waren gebleven of in-

Waarde
Het penningensysteem heeft lang gefunctioneerd. Pas in
1795, met de komst van de Fransen, is het afgeschaft.
Dat er een tijdlang intensief gebruik is gemaakt van de
munten, is ook te zien aan de staat van sommige penningen. Er zijn de nodige exemplaren bewaard gebleven
waarop de afbeeldingen op de munt behoorlijk zijn afgesleten door gebruik. Zilveren versies van de Goudse
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Tweede versie van de Goudse vroedschapspenning uit 1706

middels onbruikbaar waren, want de uitvoering van deze
tweede emissie was aanmerkelijk minder stijlvol.
De voorzijde van de vroedschapspenning uit 1706
toont gravin Jacoba ten voeten uit. Zij staat links van
het wapen, met het hoofd naar rechts gedraaid. Het wapen is nu niet schildvormig maar ovaal. De wapenspreuk
van de stad staat in deze versie niet op een lint, maar
is tamelijk lomp neergezet in een afsnede. Ook staan er
geen punten achter de woorden conditoribvs vrbis.
Deze tekst beslaat verder een groter deel van de omtrek en is weergegeven in een andere letter. De keerzijde
geeft hetzelfde stadsgezicht te zien als op de eerste
penning, maar de riviergod houdt zijn drietand nu omhoog in plaats van omlaag. Verder ligt het grote schip
op de IJssel een stuk meer naar rechts. Wij herkennen
hier niet de hand van Josias Drappentier in, wat ook niet
zou kunnen, want hij overleed op 3 augustus 1706, kort
voor het besluit tot een nieuwe emissie werd genomen.
De maker van de nieuwe penning was duidelijk een minder getalenteerde stempelsnijder. Wellicht dat de keuze
voor deze graveur ook te maken had met de kosten. Van
der Wiel, een muntenkenner die eerder over de Goudse
vroedschapspenningen schreef,5 veronderstelt dat de
tweede penning ook in Dordrecht werd geslagen en de
stempels wellicht zijn gemaakt door de daar werkzame
graveur Daniël Drappentier, een neef van Josias. Concrete aanwijzingen daarvoor zijn er niet. Dat er in die
tijd een nauwe band heeft bestaan tussen Gouda en de
familie Drappentier staat wel vast. Zo had Josias’ zoon
Johannes eerder, in 1697, een speciale Goudse herdenkingspenning mogen graveren ter gelegenheid van de
Vrede van Rijswijk.6

Herdenkingspenning uit 1872 ter gelegenheid van 600 jaar stadsrechten. De munt
is grotendeels gebaseerd op de oude vroedschapspenning

Tidinge 2018

114

vroedschapspenningen duiken geregeld op bij muntenveilingen, in beide versies. De prijs is sterk afhankelijk
van de staat van de penning, maar een exemplaar uit de
eerste emissie overtreft met een bedrag tussen de 50 en
180 euro inmiddels sterk de zilverwaarde. Een penning
uit de tweede reeks, met een mindere uitvoering maar
dus met een kleinere oplage, levert tegenwoordig een
nog hoger bedrag op van rond de 250 euro. De waarde van de gouden exemplaren van de Goudse vroedschapspenning, geslagen in de zeer kleine oplage van 70
exemplaren, is moeilijk te bepalen, maar zal vele malen
hoger liggen. Gelukkig er is er ten minste nog een gouden penning van bewaard gebleven in de stad, die in het
bezit is van Museum Gouda.
Bij gelegenheid van de herdenking van 600 jaar stadsrechten in 1872 heeft de Goudse vroedschapspenning
overigens nog eens als inspiratie gediend voor het slaan
van een herdenkingspenning. Die kreeg dezelfde opzet
en voorstelling, maar is met haar 25 millimeter net iets
kleiner dan de originele. Bovendien is op de voorzijde het
omschrift aangevuld met 1572 van bergen yzendoorn
1872, bedoeld als eerbetoon aan de markante burgemeester in die dagen. Op de keerzijde staat onder het
stadsgezicht van Lepelaer de tekst gouda’s 6oojarig
jubilé. Deze herdenkingsmunt is inmiddels ook alweer
bijna 150 jaar oud en wordt tegenwoordig te koop aangeboden voor rond de 150 euro, ongeveer net zo duur als
zijn illustere voorganger uit 1691. Misschien wordt het
daarom tijd in 2022, als gevierd wordt dat Gouda 750

jaar stadsrechten heeft, weer eens zo’n penning te slaan.
Het loont blijkbaar de moeite.

Burgemeester Van Bergen IJzendoorn (samh)

gouwe verhalen

Gerard van Nieuwpoort (1935)

Gerard van Nieuwpoort
Gouwe Verhalen is een serie interviews met mensen
die het verleden van Gouda zelf hebben beleefd.

Gert Jan Jansen
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‘Welkom, hier in het kantoor van de Van Nieuwpoort
Groep. Denk niet dat ik hier nog de lakens uitdeel. Ik heb
geen enkele functie meer binnen het bedrijf. Zie het als
teken dat het een familiebedrijf is. Ik ben nog in veel verbanden actief, misschien wel te veel voor iemand van 83.
Regelmatig hoor ik: “Kan ik een uurtje met je praten?”
Ik wil het mijn vrouw niet aandoen om die besprekingen thuis te voeren. Dit pand met uitzicht op de Nieuwe Gouwe staat symbool voor het deel van mijn leven,
waarin werken met beton, zand en grind centraal staat.’
Gerard van Nieuwpoort (foto Nico J. Boerboom)

Het ouderlijk huis
‘Geboren ben ik aan de Ridder van Catsweg 61, hier in
Gouda. Dat was op 14 januari 1935. Als Gerard Hendrik
ben ik het vijfde en jongste kind in het gezin van Gerard
van Nieuwpoort en Rika Hofman; een ‘gewoon’ Nederlands-hervormd gezin, confessioneel, niet vrijzinnig. De
Sint-Jan was en is onze kerk. Ik ben in een beschermde omgeving opgegroeid, maar dat heb ik niet als een
beperking ervaren. Als jongste heb je vanzelf wat meer
ruimte dan de oudsten. Over een aantal dingen hoef je
niet na te denken. Bijna vanzelfsprekend ga je naar de
school waar je broers en zusters op gezeten hebben. Zes
jaar oud ging ik naar de Groen van Prinstererschool aan
de Groenendaal, toen mijn broer Leendert, vijf jaar ouder, er bijna af ging. Meester Albeda was het hoofd van
de school, een fijne man.
In mijn herinnering liep ik elke dag van huis naar school
en terug, vaak met schoolgenoten. Met ‘huis’ bedoel
ik niet het geboortehuis. Daar heb ik persoonlijk geen

Gerard van Nieuwpoort zesde klas lagere school 1946 (fotoarchief Gerard
van Nieuwpoort)
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herinnering aan. Mijn ouders woonden
eerst op Ridder van Catsweg 226, maar
kochten toen de villa aan de overkant die
de naam Favorite droeg. Ik was een peuter, toen het werd verkocht aan de Joodse
Tuinbouw-, Veeteelt- en Zuivelvereniging.
Toen kreeg het de naam Catharinahoeve.
Voor de exploitatie van de Joodse Jeugdfarm hadden ze de enorme lap grond erachter nodig. Je kent de geschiedenis. De
bewoners moesten onderduiken. Voor de
negen die de oorlog niet overleefden liggen er Stolpersteine op het bruggenhoofd.
Mijn geboortehuis is in 1981 gesloopt. Ik
meen dat het Bleulandziekenhuis de grond
had gekocht.
Mijn wandeling naar school begon vanaf de Burgvlietkade
102. Dat is het huis van mijn jeugd, vlak voor de oorlog
gebouwd op de hoek met het Jan van Renesseplein. Zo’n
omgeving, met de Breevaart, het Reeuwijks Verlaat en
‘de waterval’, nodigt uit om als kind spannende dingen
te doen: zwemmen, schaatsen en nog veel meer. Het
was oorlogstijd. Elke winter vroor de Breevaart dicht.
We kenden een bezigheid die enerverend was, maar niet
zonder gevaar. Bij een dikke ijsvloer werd, waar de vaart
iets breder is, een zware paal in het ijs gezet. Daaraan
knoopten we een touw van pakweg tien meter. Aan het
andere eind werd – dwars – een slee vastgeknoopt. Dan
gingen vlakbij de paal een paar jongens rondlopen en
tegen het touw drukken. Door de middelpuntvliedende
kracht leidde dat tot ijzingwekkende snelheid van de
slee, die de rijder soms te veel werd. Eigenlijk onverantwoord, want aan de ene oever zaten stukken beton.
Thuis vertelden we dat maar niet. Ook komt boven dat
ik na het opstaan meteen naar buiten keek om te zien
welke boom er nu weer was omgezaagd voor brandhout.
Ik denk aan tekenen van grote honger: mensen op hun
buik op het ijs die paling willen grijpen in wakken die de
brandweer open houdt. Wie het voor elkaar krijgt, loopt
een volgend risico: iemand die sterker is en het afpakt.
Zelf hebben we thuis ook honger geleden, maar niet ex-

Gerard van Nieuwpoort eerste klas Rijks hbs 1947 (fotoarchief Gerard
van Nieuwpoort)

treem. Moeder was van boerenkomaf en van haar familie
kregen we nog wel eens wat.
Angst herinner ik me als vast element van het dagelijks leven. Je moest rekening houden met een bombardement en met de aanwezigheid van onderduikers. Mijn
oudste broer Gerrit Jan en een chauffeur van het bedrijf
zijn een keer bij een razzia opgepakt, maar wisten bij
het transport te ontsnappen. Ze moesten een plek hebben. Ik herkende het geluid van vliegtuigmotoren: is het
een Spitfire, een Typhoon of een Juncker. Mijn vader en
ik liepen een keer bij het slachthuis, toen ik riep “het
zijn Tyfoons”. We gingen meteen tegen de muur liggen.
Ons hondje was nog banger en spoot weg naar huis. Bij
die gelegenheid is een bom gevallen op het Jozefziekenhuis. Ik stond altijd aan het raam te kijken. Ik zag hoe
een vliegtuig neerstortte in de Reeuwijkse Plassen. Ook
de voedseldroppings heb ik gezien. Het kwam terecht
tussen de Bloemendaalseweg en Bodegraafsestraatweg.
Weet je dat daar een bos was, waar nu het Olympiaterrein is? Er was een kampement van Duitse soldaten. Als
kind lukte het wel eens om daar brood los te krijgen. De
meesten waren gewone jongens die niet gevraagd hadden om in een ander land te gaan vechten.’

‘De oorlog zorgde ervoor dat ik nooit de vierde klas van
de lagere school heb gedaan. Er was te veel uitval om van
een leerjaar te spreken. De lesstof werd er in de vijfde en
zesde klas bij gedaan. Ik ben altijd een goede leerling geweest, maar geen hoogvlieger. Wel kwam in die tijd mijn
belangstelling voor techniek tot uiting. Ik was altijd bezig met schroefjes en boutjes of aan het knutselen. Een
meccanodoos was toen het toppunt van speelgoed. Wat
ik daarmee kon bouwen, verbaasde iedereen. Misschien
is dat van invloed geweest op de verdere schoolkeuze. Ik
ging voor drie jaar naar de hbs aan de Burgemeester Martenssingel, want daarmee kon ik in 1950 beginnen aan de

Officier bij de Genie 1957 (fotoarchief Gerard van Nieuwpoort)

mts in Rotterdam. De mts van die tijd had het niveau van
de tegenwoordige hts. Ik heb dat als een prachtige tijd
ervaren, mede dankzij het stagejaar betontechnologie,
waarvoor ik bij hbm, de Hollandsche Beton Maatschappij, aan de slag ging. Dat had de opdracht om Ypenburg
uit te bouwen tot een nato-vliegbasis.
‘Zorgenloos’ is misschien een goede typering voor het
tweede deel van mijn jeugd. Ik had mijn hobby’s en veel
vrienden, ik werkte hard op school en deed actief mee
in de jeugdvereniging van de hervormde wijkgemeente.
Het begrip ‘uitgaan’ bestond eigenlijk niet. Je moest ’s
avonds thuis zijn op het tijdstip dat ze tegenwoordig
aanstalten maken om op pad te gaan. De thuis bepaalde
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structuur aanvaardde ik. Ik verveelde me nooit, maar
was niet gericht bezig met de toekomst.
Wat betreft militaire dienst: ik ben van de lichting 566. Ik moest eind van dat jaar, na de Suezcrisis, opkomen
in de Lunettenkazerne in Vught. Ik was ingedeeld bij de
Genie. Die trekt voor de troepen uit om wegen en bruggen aan te leggen. Na de eerste opleiding kwam ik op de
school voor reserveofficieren in Soesterberg. Ik kan gerust zeggen dat ik het heel zwaar vond, fysiek en geestelijk. Je vermogen tot improvisatie wordt aangesproken.
Ik kwam paraat te liggen in Wezep; een jonge officier als
baas van jongens die bijna even oud waren. Ook weer
spannend, maar het ging goed. De militaire dienst heeft
vaardigheden losgewoeld. Daar is de basis gelegd voor
mijn latere rol aan het hoofd van een groeiend bedrijf.’

Familiebedrijf Van Nieuwpoort
‘Mijn vader was een echte ondernemer. Het vervoeren
en verhandelen van zand en grind was zijn vak. Zijn vader, mijn grootvader Gerrit Jan, was de stichter van het
familiebedrijf. We leggen de start op maandag 29 mei
1905. Toen reed hij een eerste kruiwagen met puin in
een zandput in de gemeente Lange Ruige Weide tussen
Gouda en Woerden. Die putten waren rond 1850 in opdracht van de Nederlandse Spoorwegen gegraven voor
de aanleg van de lijn Utrecht-Rotterdam. Een van die
plassen is er nog: de Zwanenplas aan de Poppelendam.
Er staat zelfs een anwb-bord. Mijn grootvader woonde
daar vlakbij in een huis aan de Hogebrug. Hij ging van de
kruiwagen over op de hondenkar en dat werd vervolgens
paard en wagen. Mijn vader kwam al snel in de zaak. Ze
zagen dat er meer te verdienen was in de handel met
zand, grind en puin, maar de locatie in Lange Ruige Weide was daarvoor niet geschikt. Het bedrijf moest goed
bereikbaar zijn voor schepen en vrachtauto’s. De keuze
viel op Gouda. Dat was in 1922. In Gouda kwam ook mijn
oom Frans Daniël in het bedrijf. Het ging Gebroeders van
Nieuwpoort heten. Opa Gerrit Jan trad terug en ging op
Krugerlaan 41 wonen. Aanvankelijk had Van Nieuwpoort
‘kantoor aan huis’; eerst onder het schuine dak aan de
Ridder van Catsweg. Later werd een pand aan de Graaf

De eerste betonmixer, Gouda 1959 (fotoarchief Gerard van Nieuwpoort)

Florisweg 30 betrokken. Ik weet nog dat in 1953 aan
de Bodegraafsestraatweg 26, hoek Ridder Dirkstraat,
de eerste steen werd gelegd voor een nieuwbouwkantoor. Het bedrijf groeide echter door en daarom werd in
1980 een kantoor gebouwd aan de Nijverheidsstraat 24.
Twintig jaar later was ook dat weer te klein. Het huidige
kantoor – aan de Meridiaan, hoek Nieuwe Gouwe Oostzijde – staat er alweer vijftien jaar. Alleen was dat geen
periode van groei maar van krimp. De economische crisis
sloeg in de bouwwereld het hardste toe. De Van Nieuwpoort Groep anno 2018 is veel kleiner dan het bedrijf dat
in 2005 zijn eeuwfeest vierde. De omzet is bijna gehalveerd tot € 195 miljoen vorig jaar; het aantal personeelsleden van 1400 gedaald tot 312.’

Aan de slag in het familiebedrijf?
‘Toen ik eind 1958 afzwaaide, stond niet vast dat ik bij
Van Nieuwpoort aan de slag zou gaan. Voor mijn gevoel
werkten er al genoeg familieleden; naast vader Gerard
ook mijn broer Gerrit Jan en diens naamgenoot, een
neef. Was er een functie met uitdaging? Bovendien nam
de directeur van de hbm, waar ik stage had gelopen,
contact op. Hij wilde me zo in dienst nemen, want er
was werk genoeg op Ypenburg. Ik voelde daar wel voor:
mooi werk en zekerheid. Toen ik een weekend thuis was,

Toen ik erover na ging denken, kwam al snel een idee
op. Ons land had in de wederopbouw behoefte aan efTrouwfoto 1958 (fotoarchief Gerard van Nieuwpoort)

ficiëntere betonproductie. Het ging nog ambachtelijk,
heel zwaar werk. Ik wist dat het anders kon. Na de oorlog
waren er dankzij de Marshallhulp en Amerikaanse kennis twee betoncentrales in Nederland neergezet; één in
Rotterdam en één in Arnhem. Die centrales hebben gewerkt, maar ze waren niet ideaal. Tien jaar was er op dat
vlak geen innovatie geweest. Daarom stelde ik voor om
een betoncentrale te gaan bouwen en exploiteren. Het
sloeg niet meteen aan bij mijn vader. “Van Nieuwpoort
is een groothandel. Wij zijn niet gewoon om industrieel
te denken. Wat een gedoe om met kleine klantjes om
te gaan. En waar moeten we het geld vandaan halen?”
Mijn oudere broer begon er geleidelijk in te geloven. Hij
was vijftien jaar ouder, vlak voor de oorlog in het bedrijf
gekomen en dus voorzichtig. Over en weer schonken we
elkaar vertrouwen. Dat zorgde voor een hechte samenwerking, waarin wij elkaar goed aanvulden. We besloten
om de Goudse Beton Centrale (gbc) op te richten. Het
familiebedrijf Van Nieuwpoort nam voor een kwart deel
in de nieuwe BV, samen met drie partners, waaronder de
Goudse aannemer Van Deest, groot geworden in stalen
damwanden. Mijn vader stelde een voorwaarde, waarvoor ik altijd dankbaar ben geweest: “Jij moet zelf directeur worden”. Mag ik bekennen dat ik trots was, toen ik
al snel complimenten van hem kreeg. Niet alleen de gbc
liep goed, maar door de betoncentrale groeide ook de
omzet van de bestaande transportpoot van Van Nieuwpoort. De markt was vergroot.
De eerste centrale kwam aan de Kromme Gouwe, op het
terrein waar nu de Baanderij zit. Dat terrein kochten we
van de NV Goudse Zand- en Grindhandel. Het kantoor
staat er nog, Industriestraat 1. Er kwam ook een laboratorium. Al gauw moest er een tweede centrale gebouwd
worden. Die kwam op Nijverheidsstraat 12. Die is regelmatig vernieuwd en werkt nog steeds. Inmiddels staan
ze overal in het land. Iedereen kent de roodwit geblokte
draaitrommels achterop de vrachtauto’s. Weet je trouwens dat ze alleen in Gouda die kleur hebben? Van onze
andere centrales rijden ze met een gestileerd letterlogo
in blauwwit.
Maar Van Nieuwpoort was voor mij niet alleen beton-
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vroeg mijn vader: “Wat moest die man van hbm eigenlijk
van je?” Toen ik het vertelde, zei hij meteen: “Maar we
hadden toch afgesproken dat je in de zaak zou komen?”.
Daar was echter nog nooit over gepraat. Het zat al die
tijd alleen in zijn hoofd. “Maar wat moet ik dan doen?”,
vroeg ik. “Dat zien we nog wel”, was zijn reactie. Dat was
me eerlijk gezegd niet genoeg, al zei ik dat niet direct;
zo lagen de verhoudingen vroeger niet. Bovendien – en
misschien zeg je nu “hoe is het mogelijk” – ik had geen
idee hoe het bedrijf er financieel voor stond.
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mortel. Van 1984 tot 1998 was ik als voorzitter van de
Raad van Bestuur mede verantwoordelijk voor de andere
poten, gericht op de winning van zand en grind, op handel en transport en op de fabricage van betonproducten. Met alle facetten van het bouwproces hadden we
te maken: van kiezel tot intelligent gebouw. Het is altijd
een familiebedrijf gebleven, waarvan de aandelen sinds
1972 fiftyfifty in handen zijn van mijn familie en die van
mijn oudste broer. In 1998 werd ik als voorzitter van de
Raad van Bestuur opgevolgd door Gerard Albert, de zoon
van mijn oudste broer. De verhouding geldt nog steeds
binnen de Raad van Bestuur. Als commissaris en vervolgens als voorzitter van de Raad van Commissarissen
bleef ik bij Van Nieuwpoort betrokken. Die functie heb ik
in 2011 neergelegd.

We hebben in Gouda op vier adressen gewoond. Na
ons trouwen eerst op Burgvlietkade 88 in een rijtjeshuis.
Daar heeft ons gezin zich ontwikkeld. We gingen op vakantie met de caravan achter de DS21, de Snoek, naar
Italië; een prachtige tijd. Korte tijd hebben we aan de
Jaap Edenlaan gewoond, maar de langste periode was
aan de Abel Tasmanlaan 35, een huis met een grote tuin,
gelegen aan de plas van het Atlantispark. Vijfendertig
jaar maar liefst. Daar is mijn rol van ‘groenhals’ ontwikkeld. Zaterdagmorgen werkte ik altijd in de tuin. Niet alleen bloemen, maar ook een groentetuin, een kippenhok
en eendenkooien. Er woonden heel plezierige mensen in
de buurt. Alleen onze honden konden elkaar soms niet
luchten of zien. Had ik nog tijd voor andere hobby’s?
Fietsen en tennissen heb ik altijd graag gedaan. Ik moest
twee keer een herniaoperatie ondergaan en toen was het

Hoe zichtbaar is Van Nieuwpoort in Gouda? De betoncentrale, de vrachtauto’s en het kantoor zijn genoemd.
Veel Gouwenaars wonen in huizen, waarvan het beton
door ons is geleverd. Voor Bloemendaal hebben wij ook
het zand voor de ophoging per schip aangevoerd. Het
Gouwe Aquaduct bevat 25.000 kuub onderwaterbeton
dat Van Nieuwpoort heeft geleverd. En nog een kleinigheid: bij het 75-jarig bestaan in 1980 hebben wij de
speelplaats ingericht bij kleuterschool De Zonnebloem
aan de Julianastraat. Bij het honderdjarig bestaan heeft
Van Nieuwpoort een flinke schenking gedaan aan het
fonds dat nodig was om de cartons van de Goudse Glazen te restaureren.’

Eigen gezin
‘Toen het met de gbc begon, was ik al getrouwd. Janny
Reparon kende ik van school. Een mooi meisje, dochter
van een kleermaker uit de Keizerstraat. Mijn vader zei:
“Pas op, want is het wel een katje, die van Reparon”.
Nou dat kwam goed van pas, want ze wist van aanpakken. Ze was eigenlijk gelijk mijn rechterhand in het bedrijf. Wat ze misschien aan opleiding tekortkwam, spijkerde ze op eigen initiatief bij. Ze had goed slag van het
zaken doen.

Het gezin Gerard van Nieuwpoort 1967 (fotoarchief Gerard van Nieuwpoort)

Nevenwerkzaamheden
‘Nu moeten we het over de Sint-Jan hebben. Andere nevenwerkzaamheden laat ik buiten beschouwing, op één
na: de oprichting van de rhid, de Raad voor Handel, Industrie en Dienstverlening. Dat initiatief was een gevolg
van de opstelling van het gemeentebestuur dat de kosten van aanleg van de Steve Bikobrug op de bedrijven
wilde verhalen.

Gerard van Nieuwpoort op kantoor van de Van Nieuwpoortgroep (foto
Nico J.Boerboom)

Hoe raakte ik betrokken bij het werk van de kerk?
Eigenlijk was ik een doorsnee belijdend lid van de Nederlands Hervormde kerk toen op een dag dominee
Cornelis Vos op de stoep stond: “Wil jij jeugdouderling
worden?” Ik was toen een jaar of dertig. Die oproep was
een verrassing, want diaconaal gezien had ik mij niet onderscheiden. Het zou kunnen dat mijn broer Leendert,
die in 1962 dominee was geworden, een suggestie heeft
gedaan. Hoe het ook zij, ik raakte breder bij het werk
in de kerk betrokken. In die tijd begon de grote restauratie van de Sint-Jan te spelen. In de kerkvoogdij, het
orgaan dat de zakelijke kant van het kerkbestuur behartigt, zaten geen mensen die goed raad wisten met zo’n
proces. Opnieuw werd ik opgeroepen. Toen vervolgens
de heer Kaptein, de voorzitter van de kerkvoogdijraad,
plotseling overleed, ging het heel snel. Twee keer ben ik
president van de kerkvoogdij geweest. Ik dacht van 1968
tot 1984 en daarna weer vanaf 1998. Een van mijn eerste
initiatieven had overigens niets van doen met bouwen
of restaureren. Ik maakte een eind aan het gebruik van
het plaatsgeld in de kerk. Lidmaten van de kerk konden
vroeger een vaste zitplaats huren voor een jaarlijks bedrag. In de praktijk hield dat in dat iedereen die geen
vaste zitplaats had, moest wachten met binnentreden
tot er vijf minuten voor het begin van de dienst een belletje rinkelde. Vanaf dat moment was iedereen vrij om
een plaatsje te zoeken. Dat betekende een run op de
vrije zitplaatsen, een weinig verheffend begin van de
eredienst. Door die afschaffing raakte de kerk een aardig bedrag aan vaste inkomsten kwijt, maar wie mij kent,
weet dat ik de vaardigheid heb om zo’n voorstel er toch
door te krijgen.
Tot op de dag van vandaag ben ik intens betrokken
bij het behoud en onderhoud van Gouda’s grootste monument. Daarbij speelt natuurlijk mee dat ik thuis ben
in de wereld van fundering en bouwen en goede relaties
onderhoudt met architecten en aannemers. Soms sloeg
de angst me om het hart, bijvoorbeeld toen ik doorkreeg
hoezeer de fundering in beweging was. Voor het project
van de dubbele beglazing moesten de cartons tevoorschijn komen en toen zagen we pas in welke staat die
waren. Dan komt van het een het ander. Ik ga niet al
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met tennissen gebeurd. Fotograferen en foto’s verzamelen kan altijd, maar ik loop er hopeloos mee achter.
We kregen een dochter en een zoon. Er zit vier jaar
tussen. Zoon Gerard is lid van de Raad van Bestuur van
het bedrijf. Het grappige is dat het ook voor onze zoon
lang niet vanzelfsprekend was dat hij bij Van Nieuwpoort
zou gaan werken. Dochter Thea heeft ook echt ondernemersbloed, maar zij heeft haar eigen weg gezocht en
bouwde elders directie-ervaring op.
Toen ik tegen de tachtig liep, werd duidelijk dat ik die
tuin niet meer zelf zou kunnen onderhouden. Ook was
mijn vrouw Janny wat minder rap ter been geworden en
moest ze rekening houden met suikerziekte. We kozen
voor een appartement aan de Ronsseweg. Een mooi
huis, maar ik mis de Abel Tasmanlaan wel.’

poort in Goverwelle, waar we in 1995 erg blij mee waren.
Je vraagt of dat werk ook gewaardeerd is? Dat is zeker
het geval, maar ik loop daar niet graag mee te koop. Zoals je ziet draag ik niet op elk jasje mijn koninklijke onderscheiding. Bescheidenheid siert de mens, dat heb ik
van huisuit meegekregen, maar ik ga niet ontkennen dat
ik ereburger van Gouda ben en Ere Waeghemeester.’

Slot
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Glas 23, het favoriete raam van Gerard van Nieuwpoort in de Sint-Jan,
voorstellende de voetwassing (foto Nico J. Boerboom)

die projecten doornemen, maar reken erop dat er veel
tijd in ging zitten. Lezers van de Tidinge kennen ze: de
restauratie van ’64-’68, de grote kerkrestauratie die in
1980 werd voltooid, de restauratie van de cartons van de
Goudse Glazen, het aanbrengen van de dubbele beglazing voor het gebrandschilderde glas (1985), het vervangen van de specie van de toren (2004) en de recente renovatie van het koor, waarbij de grafkelders landelijk in
de belangstelling stonden. De resultaten mogen er zijn.
Veel voldoening gaf de koninklijke belangstelling. Ik
mocht zowel Koningin als Prinses Juliana rondleiden, Koningin Beatrix en – in 2002 – het komende Koningspaar
Willem-Alexander en Máxima. Leden van het Koninklijk
Huis tonen altijd grote belangstelling. De ervaring om
met Prinses Juliana over de steigers langs de kerk te lopen is uniek. Dat waren geen plichtplegingen.
Maar de kerkvoogdij kent niet alleen hoogtijdagen en
grote projecten. Wanneer je jaargangen van de Goudsche
Courant doorneemt, dan zie je dat ik voor uiteenlopende
zaken de pers haalde. Zo moest ik in actie komen toen
de firma Roodbol het akkoord om ook buiten het pand
Achter de Kerk 13 natuursteen te mogen bewerken wat
ruim uitlegde. Dan was er het probleem van het wildplassen tegen de kerkmuur door cafébezoekers. De twee
‘krullen’ aan de noordzijde van de kerk zijn daar het gevolg van. Laat ik niet vergeten de andere gebouwen te
noemen die in beheer zijn, zoals de Vredeskerk, waarvoor ik in 1965 de eerste paal mocht slaan of de Oost-

‘Zullen we het tot slot even over Gouda hebben? Ik ben
er geboren en getogen en ik ben steeds meer van de stad
gaan houden. Dan denk ik aan de monumenten, maar
ook aan de mensen, die in doorsnee heel prettig zijn
om mee om te gaan. Het heeft nog steeds het karakter
van een groot dorp, waar Jantje en Pietje elkaar kennen.
Trots zijn op je stad, dat kan nog steeds, ook bij het jubileum in 2022. Het zal anders gaan dan in 1972; zo’n
feest kun je niet kopiëren. Maar in 2022 gaan we 750 jaar
stadsrechten uitbundig vieren.’
Gerard met zijn kleinkinderen, anno 2000 (fotoarchief Gerard van
Nieuwpoort)

Agenda

Ronald van der Wal is historicus en werkzaam als
onderzoeker/docent bij de Politieacademie. Hij
publiceerde meerdere boeken en artikelen over de
geschiedenis van de Nederlandse politie. Momenteel werkt hij aan een boek over de veiligheidssituatie in Gouda in de afgelopen twee eeuwen

lezingen 2018
3 september
Sigfried Janzing in het kader van Open
Monumenten Dag over het thema ‘In Europa’

Jean-Philippe van der Zwaluw is econoom, onderzoeker en schrijver. In 2016 verscheen bij Die
Goude zijn biografie over Anna Barbara van Meerten-Schilperoort getiteld De kroon van Gouda

26 november
Erik Kooistra: Bombardementen op
Gouda tijden WO II

Paul H.A.M. Abels is historicus en redacteur van dit
tijdschrift
Gert Jan Jansen is vicevoorzitter van Die Goude en
hoofdredacteur van de Nieuwsbrief. Tevens is hij
medewerker voor de rubriek ‘Gouwe Verhalen’

15 oktober
Wout Troost: Onrust aan de Gouwe in
1672; de rol van de burgerbeweging

123

Tidinge 2018

Auteurs

Tidinge 2018

124

tijdschrift van de historische vereniging die Goude
De zaak-Hess :
De zuivering van de Goudse commissaris van politie
Cornelis Hess

84

Ronald van der Wal

Gouden jubileum bleek achteraf voorlaatste editie
Van besloten tentoonstelling tot publieksevenement:
de GoVeKa (1951-2004)

101

Jean-Philippe van der Zwaluw

Vroedschapspenningen als vroege vorm van presentiegeld

110

Paul H.A.M. Abels

Gouwe Verhalen: Gerard van Nieuwpoort
Gert Jan Jansen

115

