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

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

Mobilisatie

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

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

J.H. Gouka

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

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

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

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

De eerste oorlogsdag

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Evacués 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dat was in de spannende oorlogsdagen van vrijdag 10 
tot en met dinsdag 14 mei onze bijdrage aan het plotse-
linge vluchtelingenprobleem. 


