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Sint-Nicolaas in Gouda tijdens de 
oorlogsjaren 1940-1945

Thea van Wordragen en Henny van Dolder-de Wit

1. Thea van Wordragen en Henny van Dolder, ‘Sint Nicolaas komt 
naar Gouda!’, in Tidinge 32/4 (2014), p. 123-130. 

In aansluiting op een eerdere bijdrage1 ver-
telt dit artikel iets over de viering van het 
Sint-Nicolaasfeest in de donkere periode 
van de Tweede Wereldoorlog. In 1939 rijst 
het vermoeden dat oorlog onvermijdelijk 
is, hoewel iedereen hoopt dat zo‘n ramp 
aan Nederland voorbij zal gaan. De Goud-
sche Courant van 16 oktober 1939 meldt een 
‘verse toevoer van soldaten’ en ‘Soldaten lui-
den verblijf in Gouda uit. Feesten in de can-
tine’. De laatsten zijn van de lichting-1924 en 
maken plaats voor de lichting-1940. De ptt 
heeft voor militairen een uitzondering ge-
maakt: voor Sint-Nicolaaspakketten verzon-
den aan het veldpostadres en ‘beneden den 
rang van officier’ geldt een half posttarief. 

1939

Ook de middenstand sluit zich hierbij aan. Sigaren-
zaak L. Binnendijk aan de Kleiweg heeft voor solda-
ten speciale pakketten samengesteld, inhoud: 1 siga-
rettenkoker, 1 tabakspijp, 1 tabakszak, 1 pijpkrabber 
en 1 pijpreiniger. Op 5 december is er drie avonden 
lang feest in de Ambachtsschool aan de Graaf Floris-
weg met Sint-Nicolaasgeschenken voor alle militairen. 
De oorlogsdreiging wordt ook zichtbaar. Uit voorzorg 
worden tussen september en december de kostbare 

gebrandschilderde glazen uit de Sint-Janskerk verwij-
derd en op verschillende locaties in veiligheid gebracht. 
Hoog opgestapelde zandzakken moeten het stadhuis 
aan de Markt beschermen tegen mogelijke beschietin-
gen. Op diverse plaatsen in de stad staan op de daken 
sirenes opgesteld en worden enkele openbare schuil-
kelders aangelegd. Op 23 november 1939 wordt aan 
de Goudse bevolking kenbaar gemaakt: ‘Morgen ver-
duisteringsoefening in Kort Haarlem, Korte Akkeren en 
Stolwijkersluis. Ieder volge nauwkeurig de gedragsre-
gels’. Bij warenhuis De Stad Parijs aan de Markt no. 10 

Goudsche Courant 4-12-1939 (samh)
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Turfmarkt een oude traditie. Op 15 november arri-
veert Sint bij het warenhuis, waar hij onder een ‘bal-
dakijn’ met Piet geschenken uitdeelt. Wel moet men 
eerst voor minimaal 50 cent iets hebben gekocht, dat 
geeft recht op een cadeaubon. De Winkelsluitings-
wet is weer aangepast, nu met de restrictie ‘voor zo 
ver de voorschriften voor verduistering dit toelaten’.  
Met de toegenomen schaarste aan artikelen worden zelf-
werkzaamheid en creativiteit aangemoedigd, de krant 
publiceert regelmatig patronen om met uitgehaalde 
wol nieuwe kledingstukken te breien of te haken. Er zijn 
nog veel advertenties met aanbiedingen voor Sint-Ni-
colaasinkopen. De PTT plaatst 27 november een oproep 
in de krant om dadelijk te beginnen de Sint-Nicolaas-
pakketten - die stevig verpakt en volledig geadresseerd 
moeten zijn - nog deze week te posten. Het Spaarders-
bad adverteert met de volgende tekst: ‘Zelfs in dezen 
tijd is het niet moeilijk een nuttig Sint Nicolaascadeau te 
geven. Met een abonnement op het Spaardersbad doet 
U een uitermate goede keus!’

Het in het bezit hebben van een radio is nog niet ver-
boden. Er wordt geadverteerd door het gemeentelijk 
radiodistributiebedrijf om als Sint-Nicolaasgeschenk 
een abonnement voor een aansluiting te geven. Men kan 
hierover inlichtingen vragen bij de Gemeentelijke Licht-
fabriek (afdeling Radio) aan de Raam.

Op 1 december is er een ‘blij’ feest voor de Rotter-
damse kinderen in het Tehuis voor Vluchtelingen aan de 
Oosthaven. Er zijn meer dan honderd jongens en meis-
jes aanwezig, waaronder ook verschillende kinderen 
van Rotterdamse vluchtelingen die in Gouda een eigen 
woning hebben. Op 4 december geeft de afdeling van 
het S.O.V. (Spoorweg-Onthouders-Vereeniging) voor 
de kinderen van zijn leden een Sint-Nicolaasfeest in Het 
Blauwe Kruis. Onder de belangstellenden bevindt zich 
ook burgemeestersvrouw M. James-van de Hoop. ‘Nadat 
de Bisschop zingende was begroet, riep hij enige kinde-
ren bij zich. Sommige waren stout, hun werd een reis 
naar Spanje in het vooruitzicht gesteld.’

Kinderen van minder bedeelde stadgenoten worden 
ook niet vergeten. Op 5 december organiseert de Ver-
eeniging Armenzorg voor ongeveer 350 kinderen een 

biedt men zwart verduisteringspapier aan voor 40 cent 
per rol van 10 meter (50 cm breed). In dezelfde adver-
tentie worden speelgoed en luxeartikelen aangeboden. 
Alles bij elkaar is de voorpret tot het Sint-Nicolaasfeest 
niet meer zo onbevangen als in voorgaande jaren. Om 
het publiek voldoende tijd te geven om inkopen te doen, 
wordt de Winkelsluitingswet aangepast: tot en met 28 
november zijn de winkels op werkdagen tot 22.00 uur 
open, van 29 november t/m 5 december tot 23.00 uur.

1940

Ondanks dat de oorlog nu in volle gang is, handhaaft 
de firma Bruns op de hoek van de Lage Gouwe en de 

Goudsche Courant 27-11-1940 (samh)
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Sint-Nicolaasfeest in gebouw Daniël. ‘De kinderen zul-
len blij gemaakt worden met o.a. poppenkast, er wordt 
muziek gemaakt en natuurlijk komt St. Nicolaas, die ca-
deautjes zal uitreiken.’ 

1941

Dat de voedselsituatie gaandeweg verslechtert, blijkt 
uit een oproep die luidt: ‘Stadgenoten! Commissaris-
sen van de Vereniging tot Bereiding en uitdeling van 
Soep ‘Vriendschap en Weldadigheid’ (opgericht in 1804) 
hopen dezer dagen weer hun jaarlijkse rondgang te 
maken. Helpt ons de nood die deze winter heel groot 
zal zijn te lenigen.’ De winter van 1941 zou dat jaar in-
derdaad zeer streng zijn en duurde tot maart 1942. 
Als proef is in januari door Maatschappelijk Hulpbetoon 

Goudsche Courant 
3-12-1940 (samh) Verzameling Sint-Nicolaasboeken Thea van Wordragen 
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een kleine Centrale Keuken ingericht in het bedrijf van 
slager J. de Wit aan de Hoge Gouwe. Tegen inlevering 
van een bon, verleend door genoemde vereniging, is hier 
gedurende vier dagen per week soep en stamppot ver-
krijgbaar à 3 cent per liter. Gezien de beperkte ruimte 
kunnen er per keer maar 150 porties worden uitgedeeld. 
Later in dat jaar worden op diverse andere plaatsen in 
de stad ruimere afhaalpunten ingericht. Er is een toe-
name van vervangende artikelen, zoals surrogaatkoffie 
en -thee en eierpoeder. De firma Bonera prijst borst-
plaatjes aan ‘die de smaak van Roomboterborstplaat het 
meest nabij komen’. Het oorlogsgeweld komt nu dicht-
bij. In 1941 wordt Gouda getroffen door enkele bom-
bardementen, waarbij burgerdoden zijn te betreuren. 
De schade aan de huizen is groot. Het gevolg is dat bij 
het geluid van de sirenes de angst toeneemt. Het op-
lappen van kledingstukken die voorheen voor de lorren-
boer waren bestemd staat nu in de belangstelling. De 
Nederlandse Omroep start met ingang van 6 november 
1941 een radiocursus van 20 weken ‘om van oude kleding 
weer nieuw te maken’. Het cursusgeld bedraagt ƒ 1,50. 
Tricotspeciaalzaak Van Yperen aan de Markt repareert 
ondergoed en maakt van drie stuks oud ondergoed twee 
nieuwe exemplaren. De firma Mul aan de Korte Tiende-
weg 4 adverteert: ‘nieuw kopen gaat zo moeilijk! Wilt U 
er deze winter netjes uitzien? Laat dan Uw vuil geworden 
of verschoten kleding stoomen of verven’. Foto Studio 
aan de Westhaven komt met een origineel idee: ‘Laat 
eens een familieportret maken.’ 

De etalages bevatten veel houten kinderspeelgoed. 
Werd dit vroeger uit het buitenland gehaald, de laat-
ste jaren zijn winkeliers aangewezen op productie van 
eigen bodem. De speelgoedindustrie vaart er wel bij, 
met name in IJlst (schaatsenfabriek), Bilthoven en Wad-
dinxveen. Warenhuis Bruns heeft een aantal betaalbare 
artikelen in de aanbieding: een schoolbord op een ezel 
89 cent; poppenwiegen van gevlochten pitriet 2,75 cent; 
leesboeken 45 cent; zes verschillende puzzels voor groot 
en klein 34 cent; borduurdoos met 7 voorbeelden, com-
pleet 85 cent. Gelukkig voor de kinderen gaan de Sinter-

Goudsche Courant 17-11-1942 (samh)
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klaasmiddagen in Kunstmin gewoon door. Op zondag-
middag zijn er voorstellingen om half twee en half vier. 
Het sprookje dat wordt opgevoerd is De Gelaarsde Kat. 
Het programma vermeldt verder goochelen, sneltekenen 
et cetera. Natuurlijk komen Sint en Piet op bezoek, zij 
houden een zangwedstrijd met prijzen.

Wie wat meer te besteden heeft, kan terecht bij A. 
Quant aan de Kleiweg 1, de ruime etalages bieden een 
keur aan serviezen, Gero-zilver, Delfts blauw et cetera. 
De voorkeur van velen gaat echter uit naar praktischer 
gebruiksartikelen.

De vluchtelingen uit Rotterdam die sinds het bom-
bardement van hun stad in Gouda verblijven, krij-
gen een Sint-Nicolaasfeest aangeboden. Hoogtepunt 
is de komst van de Sint met zijn trouwe hulp. Piet 
deelt aan groot en klein geschenken uit. Hij is ken-
nelijk erg populair, want deze keer krijgt hij tot zijn 
verrassing zelf een presentje van de vluchtelingen!  
In de zaal van Kunstmin aan de Boelekade organiseert de 
Vereniging Armenzorg voor de achtste keer het jaarlijks 
Sint-Nicolaasfeest. De voorbereiding is in handen van de 

secretaris-penningmeester Th. Dijkxhoorn en zijn mede-
werkers. Maar liefst 500 kinderen hebben een onvergete-
lijke middag met als hoogtepunt de aanwezigheid van de 
Sint. Zij kregen bij binnenkomst al een flesje melk, maar 
worden later ook nog getrakteerd op twee speculaas-
poppen, een beker met pepermuntjes, een nogareep, 
een suikerbeest, een pond worst en een stuk speelgoed.  
Om de voedselschaarste te lenigen, wordt op 24 novem-
ber aan de Nieuwe Markt, achter de Agnietenkapel, een 
Centrale Keuken in gebruik genomen. Andere plaatsen 
van uitgifte zijn het kantinegebouw van de Garenspin-
nerij aan de Singelstraat en het Openbare Slachthuis aan 
de Burgvlietkade.

1942

Er is papierschaarste. Dit houdt in dat met ingang van 23 
november de Goudsche Courant maar met 16 pagina’s per 
week mag uitkomen. De indeling is als volgt: op maan-
dag en zaterdag mag de krant met vier pagina’s, de an-
dere dagen met twee pagina’s verschijnen. Een andere 

Goudsche Courant 27-11-1942 (samh)

Goudsche Courant 1-12-1943 (samh)
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verordening is dat niet meer dan een derde gedeelte van 
de krant aan advertenties besteed mag worden.

Toch adverteren De Lelie aan de Hoogstraat en Klaver 
4 aan de Burgemeester Martenssingel dat zij een aardige 
sortering hebben, zij raden de lezers op 14 november 
aan nu reeds de Sint-Nicolaasgeschenken te kopen zo-
dat men dan meer keus heeft. Th. Peek aan de Gouwe 
3-5 heeft voor Sint-Nicolaas nuttige geschenken zoals 
oorwarmers, stuurtassen, spatlappen. Peek waarschuwt 
echter dat de voorraad beperkt is. De PTT vindt dat het 
zelf het beste Sint-Nicolaasgeschenk in deze tijd heeft: 
‘Houd het te goed op een boekje van de Rijkspostspaar-
bank’.

Het Sintfeest van 1942 is moeilijker dan in vooraf-
gaande jaren. Veel is er op de bon en geld om cadeaus 
te kopen heeft niet iedereen. Het Rijksbureau voor oude 
materialen en afvalstoffen (Romea) verzoekt de Neder-
landers om de verpakking zuinig te bewaren en het pa-
pier in te leveren als de kleinhandelaar langskomt. De 
leerlingen uit de hoogste twee klassen van school no. 8 
in de Prins Hendrikstraat hadden een goed idee: zij gin-

Verzameling Sint-Nicolaasbeeldjes Thea van Wordragen (foto: Th. Van Wordragen)

gen thuis weken achtereen aan de slag met de figuur-
zaag om zelf cadeautjes te maken. Op school werd het 
werkstuk geverfd en gevernist. Zo’n honderd kinderen 
van de laagste klassen kregen daardoor op het Sint- 
Nicolaasfeest een harlekijn of legpuzzel.

Op 1 december was bepaald dat jeugdige personen 
beneden de 20 jaar na het vallen van de avond niet langer 
buiten mochten zijn. Beneden de 16 jaar mochten zij zich 
niet in cafés of restaurants bevinden, mits begeleid door 
hun opvoeder. Beneden de 18 jaar mocht de jeugd geen 
alcohol nuttigen en niet roken in het openbaar. Er zijn 
nog meer verordeningen om de jeugd te beschermen.

Dan komt op 5 december Sint-Nicolaas aan op het 
station. Daarvandaan maakt hij een rijtoer door de stad 
en installeert zich daarna als gast bij het expeditiebedrijf 
Vlug en Vaardig aan de Lage Gouwe. Voor één familie in 
Gouda wordt het een droevige Sint-Nicolaasavond. Een 
weduwe zou het Heilig Avondje bij haar familie door-
brengen, doch vanwege de duisternis op straat kon zij 
zich niet meer oriënteren, zij is in het water geraakt en 
verdronken.
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geeft als antwoord: ‘Wellicht wel.’ In een nieuwe kroon, 
huiskamerlamp, ganglantaarn of staande leeslamp heeft 
Brenkman een ruime sortering.

Th. Allibrandi van de Goudsche Bazar aan de Kleiweg 
zet in zijn advertentie dat Sint-Nicolaas toch komt. Op 
22 november kwam het bericht binnen dat Sint-Nicolaas 
ondanks alles toch in 1944 zijn jaarlijks bezoek aan de 
kinderen brengt. Bovendien vindt Allibrandi dat alle kin-
deren dit jaar meer dan ooit recht hebben om van de 
goede gaven van de Sint te profiteren. Hij roept de ou-
ders op zo spoedig mogelijk te komen kijken naar de 
speelgoedafdeling. Een week later laat Th. Allibrandi 
weten dat de Sint een verstandig man is die zich aan de 
omstandigheden aanpast: ‘Hij doet gewoon als ieder jaar 
bij ons zijn inkoopen’. 

Op 24 november wijst de gemachtigde voor de voed-
selvoorziening voor het ‘groote-stadsgebied Gouda’, J. 
Aantjes, de lezers van de Goudsche Courant op het feit 
dat in de door de centrale keukens vervaardigde maal-

1943

De echte opwinding die anders het komende Sinter-
klaasfeest aankondigt ontbreekt, misschien is er bij de 
kinderen nog een stille hoop op verrassingen.

De gebroeders Ravestein prijzen in plaats van boterlet-
ters nu hun stroopwafels aan onder het motto: ‘lekker en 
voedzaam!’. Kort’s Schoenenmagazijn verkoopt biezen 
schoenen: ‘warm, sterk, leuke modellen en zonder bon’. 
Voor de kinderen is er een Sint-Nicolaasfeest in bios-
coop Thalia aan de Kleiweg. Het festijn wordt opgeluis-
terd door veertig leerlingen van de Haagse balletschool, 
met de kinderoperette Assepoester. Voetbalvereniging 
O.N.A. gaat op de sportieve toer, voor de dertig jonge 
leden is een ‘Sint Nicolaasloop’ georganiseerd, waarbij 
‘aardige prijzen’ zijn te winnen. Het 1 kilometer lange 
parcours is verdeeld voor jongens van 10-12 en van 12-
14 jaar. Ben je boven die leeftijd, dan moet het traject 
tweemaal worden afgelegd. Dat laatste blijkt een zware 
opgave: slechts vier jongens bereiken de eindstreep. 
Als gevolg van schaarste aan de meest gangbare goede-
ren stijgt het aantal diefstallen onrustbarend: fietsen, 
levensmiddelen, kleding, distributiebonnen en brand-
stoffen genieten de voorkeur. Een 27-jarige voorman-
betonarbeider wordt gearresteerd voor het ontvreem-
den van vier boter- en vijf melkbonnen uit een melkzaak. 
Nadat hij de buit in Den Haag had verhandeld, kocht 
hij voor het geld vijf eieren en een fles eau de cologne 
als Sint-Nicolaascadeau voor zijn vrouw. Ondanks zijn 
goede bedoelingen meldt de krant: ‘De aangehoudene is 
ingesloten en zal naar Rotterdam worden overgebracht.’ 
 

1944

Vanaf 9 oktober 1944 verschijnt de Goudsche Courant 
voortaan drie keer per week en telt slechts twee pa-
gina’s. Het is het jaar waarin bombardementen op het 
station en het Sint Jozefpaviljoen plaatsvinden, wat op 
de Gouwenaars een diepe indruk maakt vanwege de hef-
tigheid van het gebeuren en het aantal slachtoffers.

Willy Brenkman, aan de Nieuwe Haven, vraagt zich in 
een advertentie af of Sint-Nicolaas nog zal rijden. Hij 

Verzameling Sint-Nicolaasboeken Thea van Wordragen
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Opvallend is de grote vraag naar personeel, met name 
in het midden- en kleinbedrijf. Winkeliers zijn nog wel 
gebonden aan het distributiesysteem, maar prijzen in 
de advertenties ijverig hun waren aan, het woord sur-
rogaat verdwijnt. Maar toch: de firma Steenland be-
weert dat het van ‘gezinsbelang’ is om wat suiker te 
reserveren ‘waarvan zij overheerlijke borstplaat of ex-
quis suikerwerk maakt. Zo is uw suiker eerst recht goed 
besteed’. Met Sint-Nicolaas in aantocht krijgen groot 
en klein een ons suiker extra. Bij Schuttelaar is al weer 
echte koffie gebrand, de firma beschikt over ‘een reuzen 
voorraad’. Slagerij C. Kaars aan de Westhaven 36 adver-
teert: ‘Nou alstublieft! Deze week vóóroorlogsche le-
verworst!’, maar desondanks is alles nog mondjesmaat. 
Wie graag een nieuwe stropdas wil hebben, moet eerst 
op zoek in de lappenmand: ‘Voor St. Nicolaas een nieu-
we das, tegen inlevering van een lapje stof en voering. 
Oude dassen reinigen, keeren en verstellen. Dassenre-
paratie-inrichting, Steijnkade 34.’

In de Nieuwe Schouwburg en in Kunstmin vinden voor 
de kinderen weer voorstellingen plaats, natuurlijk met 
een bezoek van de goed heiligman en zijn knecht. Bij 
dit alles denkt de firma Van Hulzen, een herenmode- en 
confectiezaak aan de Markt 5 aan de militairen die ge-
wond raakten in de oorlog:

Wat zegt Sint Nicolaas?
Zij streden voor de vrijheid van ons land.
Reikt hen nu de helpende hand.
Door niet de etalage van Van Hulzen voorbij te loopen.
En deze totaal leeg te kopen.
U doet dan een goede daad
Waar de militaire oorlogs-invaliden mee zijn gebaat!’ 

Beter kon men zijn decembergeld niet besteden! 

Literatuur: 
M.J. van Dam, Gouda in de Tweede Wereldoorlog, Delft 
2006, 25e uitgave van de Historische Vereniging Die 
Goude

tijden geen grondstoffen meer verwerkt mogen worden 
dan waarvoor door de deelnemers bonnen zijn ingele-
verd. Het gevolg is dat ‘de door de keukens verstrekte 
hoeveelheden tot een minimum gereduceerd moeten 
worden’. Bovendien laat de kwaliteit van het voedsel te 
wensen over, talrijke klachten over de waterige soep zijn 
daar een voorbeeld van.

Op 4 december staat er geen enkele Sint-Nicolaas-
advertentie in de krant. 

In het in december 1944 nog niet bevrijde westen van 
Nederland heerst honger en gebrek, de beruchte Hon-
gerwinter. Het Voorlichtingsbureau van den Voedings-
raad beveelt bij het bereiden van de maaltijd aan om in 
plaats van boter, margarine of vet olie te gebruiken. Een 
paar druppeltjes olie op een boterham is beter dan een 
droge boterham. Uit de Goudsche Courant valt niet op te 
maken of er op 5 december Sint-Nicolaasfeest gevierd 
is.

1945

Op zondag 14 januari 1945 vinden in Gouda razzia’s 
plaats op mannen tussen de 16 en 40 jaar. Kerkdiensten 
worden inderhaast afgelast om de Duitsers te beletten 
veel mannen in een keer op te pakken. Velen duiken 
onder, zodat er slechts 200 arrestanten zijn. Mensen 
sterven van honger. Wie daartoe in staat is, begeeft zich 
ploeterend door de sneeuw naar verre oorden waar nog 
voedsel verkrijgbaar is. Maar dan is daar op 10 mei ein-
delijk de bevrijding!

Direct na de bevrijding heeft de Goudsche Courant 
door de Perscommissie van het militair gezag een ver-
schijningsverbod opgelegd gekregen vanwege de ‘Duits-
vriendelijke’ opstelling tijdens de oorlog. Pas op 29 april 
1946 verschijnt de Goudsche Courant opnieuw. Hierdoor 
ontbreken van de Goudsche Courant van het jaar 1945 
en 1946 diverse exemplaren, zodat verdere informa-
tie wordt gezocht in de krant Groot Gouda, Algemeen 
Nieuwsblad voor Gouda e.o. Deze verschijnt voor de eer-
ste maal op 13 augustus 1945 onder redactie van L.J.A. 
van de Steenhoven en mr. A.A.J. Rijksen bij drukkerij 
Verzijl. Langzaam komt het gewone leven weer op gang. 


