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zaak die de gemoederen van voor- en te-
genstanders druk bezig houdt. Dat roept 
herinneringen op aan de opvang van ont-
heemden. Denk maar aan de vele Belgische 
vluchtelingen die in 1914 in Gouda onderdak 
kregen in een eigen kamp aan de Graaf Flo-
risweg. Op kleinere schaal werd ook 75 jaar 
geleden een groep landgenoten opgevangen 
in Gouda. Het betrof hier slachtoffers van 
het bombardement van Rotterdam in 1940, 
waarbij het centrum van de stad nagenoeg 
van de kaart verdween. Verschillende grote 
gebouwen in Gouda dienden als onder-
komen, waaronder museum Het Catharina 
Gasthuis.
 
Eerste opvang: de Openbare Leeszaal

Op 14 mei 1940 werd een deel van de stad Rotterdam 
door de Duitsers gebombardeerd, met als doel om Ne-
derland tot overgave te dwingen. Hierbij vielen circa 800 
doden en 2000 zwaargewonden. Circa 80.000 personen 
werden dakloos, velen van hen zochten elders een heen-
komen. Zo arriveerden er ook in Gouda mensen die niets 
meer bezaten en soms zelfs hun familieleden uit het oog 
hadden verloren. Zij werden opgevangen in het gebouw 
van de Openbare Leeszaal, die sinds 1929 was geves-

Vluchtelingen in Gouda

opvang slachtoffers van het bombardement van rotterdam 1940

Henny van Dolder – de Wit

De Rotterdamse binnenstad in vlammen.

tigd aan de Oosthaven 54. Hier meldden zich direct een 
groep vrouwen, die onder de naam VVVH (Vereniging 
voor Vrouwelijke Vrijwillige Hulp) enthousiast zorgden 
voor de nodige hulpverlening. Er was onderdak geregeld 
voor 1000 personen, hetgeen reduceerde tot de helft. 
Van hen verbleven er 300 in gebouwen zoals de Kleine 
Kerk en het gebouw van Heil des Volks, beide aan de 
Peperstraat (respectievelijk de nummers 129 en 80), de 
overigen bracht men onder bij particulieren. 

De vvvh-medewerksters deden wat zij konden. Ein-
deloos rinkelde de telefoon met aanvragen om de meest 
uiteenlopende voorwerpen als veldflessen, boterham-
papier, borstels, handdoeken, zeep, brillen voor ou-
deren en luiers voor baby’s. Het consultatiebureau aan 
de Spieringstraat transformeerde tot kledingmagazijn. 
In het Waaggebouw aan de Markt kon men terecht voor 
informatie naar mogelijkheden van vervoer, regelingen 
voor steun enz. In de bibliotheek was een aparte afdeling 
waar men probeerde familieleden die elkaar uit het oog 
waren verloren weer te herenigen.
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Van de opvang in Gouda zijn 
geen foto’s. Om een beeld te 
geven van de opvang, is hier 
een beeld van de opvang van 
ontheemde Rotterdammers  
in Amsterdam 
(www.hvoquerido.nl)

eenvoudige verbouwing plaats om het geschikt te ma-
ken voor 150 Rotterdamse vluchtelingen. Het werk werd 
voor ƒ 8.179,- gegund aan de firma J. Slegt als laagste 
inschrijver. Voor elke gezin was een afzonderlijke slaap-
plaats ingericht. Het betrof 24 gezinnen en 40 alleen-
staande personen. Deze bewoners, die tot dan toe ver-
bleven in de Kleine kerk of Heil des Volks zorgden zelf 
voor het eten, schoonhouden van het gebouw et cetera.
 
De herbouw van de stad

Rotterdam, dat zo zwaar was getroffen, zat niet bij de 
pakken neer. Op 18 mei 1940, terwijl de puinhopen nog 
rookten, gaf het gemeentebestuur opdracht aan de 
stadsarchitect om een plan te maken voor de weder-
opbouw. Op 11 december 1941 werd het plan gepresen-
teerd. Gebrek aan bouwmaterialen was er de oorzaak van 
dat er weinig van terecht kwam. Bovendien, zo luidde de 
kritiek, was het te weinig vernieuwend. Op 28 mei 1946 
werd een basisplan aangenomen dat bepalend werd voor 
de ontwikkeling van het stadscentrum tot 1970. Met het 
beschikbaar komen van nieuwe woongelegenheid keer-
den veel vluchtelingen terug, maar zij zullen die dag in 
mei 1940 nooit zijn vergeten.

Om aan al deze behoeften te kunnen voldoen was veel 
geld nodig. Het succes van de vvvh was mede te dan-
ken aan het feit dat de Goudse bevolking hen waar nodig 
financieel ruim ondersteunde. Op zaterdag 1 juni werd 
er in de gehele stad gecollecteerd voor de Rotterdamse 
vluchtelingen.
 
Opvang in andere plaatsen

Ook op andere plaatsen bood men hulp. Van de 114 
weeskinderen uit het Gereformeerde Weeshuis aan de 
Goudsche Wagenstraat te Rotterdam vonden er, na een 
kort verblijf in de Marthastichting te Alphen aan den 
Rijn, 80 à 90 onderdak in het weeshuis van de Drost 
IJsermanstichting te Moordrecht. De overigen verble-
ven in de vroegere woning van notaris Treurniet aldaar. 
Een stroom van 7000 vluchtelingen bereikte Schiebroek, 
waar men al voorzieningen had getroffen voor slachtof-
fers uit onder water gelopen gebieden. Die kregen echter 
een andere verblijfplaats toegewezen, zodat onmiddel-
lijk hulp kon worden geboden.
 
Naar het Bestedelingenhuis

In Gouda vond in het gebouw van het voormalig Catha-
rina Gasthuis, toen in gebruik als Bestedelingenhuis, een 


