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De Chocoladefabriek: in 1919 
de plaats van een grote ramp 

ONTPLOFTE STOOMK ETEL IN WASSERIJ EISTE DODEN EN GEWONDEN 

Hemry van Dolder - de \Vi1· 

Op 28 februari 2014 opende prinses Lauren
tien 'de Chocoladefabriek' aan Klein Ame
rika, een gemeenschappelijk onderkomen 
van de Stadsbibliotheek, het Streekarchief 
Midden-Holland (studiezaal), de Drukkers
werkplaats en Kruim eten Il{_ drinken. Vanaf 
de 19de eeuw stond hier een wasserij en van 
1971 tot 1983 de chocoladefabriek van de fir
ma Steenland. Totdat het nieuwe Huis van 
de Stad in gebruik werd genomen was hier 
tijdelijk het Stadskantoor gevestigd. Tijdens 
die feestelijke bijeenkomst dacht waar
schijnlijk niemand aan wat zich hier in 1919 
afspeelde: toen na een heftige explosie was
serij 'De Rijzende Zon' in vlammen opging. 
In deze bijdrage wordt daar iets over verteld. 

Wasserij 'De Rijzende Zon' 

Tussen 1811 en 1986 telde Gouda niet minder dan 73 
kleine of grote blekerijen en w.isserijen. Aan het begin 
van de Fluwelensingel stond de wasserij van Daalmans: 
'De Rijzende Zon'. Een foto uit 1938 toont het personeel 
dat volgens de beschrijving toen het 125-jarig bestaan 
vierde, het bedrijf zou dan in 1813 zijn opgericht . Meer 
geloofwaardig lijkt mij het 100-jarig bestaan. De gevel 
van de wasserij liep vanaf d e Fluwelensingel schuin naar 
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achteren en volgde zo de lijn v.in het speerpumig bol 
werk dat hier tot in de 19de eeuw was gelegen. Aan het 
bestaande complex werden regelmatig gebouwen toe
gevoegd en het bedrijf ging met zijn tijd mee: tussen 
1866 en 1895 werden vier stoomketels geplaatst, in 1904 
verrees er een hoge sroornschoorsteen. Directeur P. van 
der Pol had in 1896 het bedrij f overgenomen van zijn 
schoonvader G. Daal inans en ook hij ging voorrvarend te 
werk. Eind 1905 diende hij een verzoek in tot uitbreiding 
van de blekerij en de oprichting van een chemische was
serij in nieuw te bouwen percelen. Deze voortdurende 
expansie riep in de omgeving veel weerstand op. In de 
bezwaarschrifcen is sprake van angst voor gedruis door 
machines en de aanwezigheid van brandbare stoffen 
als nafta en benzine.' Het hoofd van het nabijgelegen 
militair hospitaal aan de Ka.me,llelksloot vreesde voor 
ontploffingsgevaar. Van der Pol kreeg een vergunning, 
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maar die bevatte wel een aantal strenge voorwaarden. 
De vrees van omwonenden werd realiteit coen er in 1919 
een explosie plaatsvond die de omgeving op haar grond
vesten deed schudden en waar men in de stad nog lang 
over sprak . 

Een ramp voltrekt zich 

In de vroege ochtend van 7 november 1919 waren de 
17-Jarige Suzanne Kuijs en de 15-Jarige Johanna van 
Heesen aan het werk in de droogkamer op de bovenste 
verd ieping van de wasserij .' Plotseli ng klonk er een luide 
explosie, toen een van de stoomketels ontplofte. Zware 
stukken ijzer en steen vlogen in het rond en richtten in 
de omtrek een grote ravage aan, talrijke ruiten sneu
velden. Onmiddell ijk brak er een felle brand uit. Beide 
meisjes hadden geen enkele kans om een veilig heenko
men te zoeken. Al gauw deed het verhaal de ronde dat 
ze uit het gebouw waren weggeslingerd en hun lichamen 
in de bomen van de Fluwelensingel terecht k\'\1amen. Een 
lap fladderende stol wees men aan als een kledingstuk. 
Suzanne, die aanvankelij k vanwege de vele verwondin
gen niet werd herkend, vond men echter in een tuin op
zij van het gebouw, Johanna stortte met de brandende 
balken en het puin naar beneden. Zij had een ernstige 
hoofdwond en haar lichaam was voor twee derde ver-
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brand. Machinist Dikhooff en de stoker Mooyenkind 
brachten het op enkele verwondingen na levend vanaf. 
Na de ontploffing brak er paniek uit onder het personeel, 
bestaande uit 70 meisjes en 20 111a11I1en, allen zochten 
snel een goed heenkomen. Acht meisjes l iepen min of 
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EEN WASSCHERIJ IN 
DE LUCH'f GEVLOGEN 

GOU DA IN ROUW. 

OOODEN EN GEWONDEN. 

(Van onzen corrC:SPondeut) 

GOl"OA, i s,,v. 
Hcctei,mo rgt'll hnltn cgeo word ,loOT h eel 1 

Goud_a oon !1-Lcrl-.o kn:iJ &"hoorrl. O,.urcn u11den. 
g l:ucn rinkc ldell. H et b leek , d~il In d e ~toou, -
\"OncriJ en chent1schc , . :1.5•cber1J . flo ft\l•~ndo 
Zon" do stoomketel was gcsprongo.n. waardoor < 
oer. verecJuikkelUke ramp ifi ont:sta.an. Du 
m.a.c.binekamc; 1.5 goJegen ont;e•,.e.r in het mld· 
den van bot g roole !tibriekagoho u.,,,·. ,.oodtn. de , 
fabriek gebcel iil ,•erwocsL Oo ,~crttchillcnoe 2 

pltlllt.son br-a.k brand u lt. ~ooda1. hetgcoo n iet 
door de 001plotlli1t w:,s ~ur.leld, door Lr:,ud 1 

Werd gcu;1gL"Nl, ann wcH:s blusgçbing niet viel , 

81 



82 -

meer zware verwondingen op. ze werden met spoed 
naar het vlakbij gelegen militair hospitaal gebracht. 
Toen de brandweer om 9 uur assistentie kreeg van de 
stoomspuit was het voorgebouw, waar de ontploffing 
plaats vond al veranderd in een puinhoop. De gevel van 
de naastgelegen woning lag door het instorten van een 
muur geheel open. De binnenketel kwam over een af
stand van 40 meter op het bed in de slaapkamer van 
mevrouw Daalmans op de eerste verdieping terecht, die 
daar ziek te bed lag.' Met moeite kon zij ui t haar be
narde positie worden bevrijd . De achterl iggende 'nieuwe 
fabriek' die nog maar vijftien jaar oud was, stond inmid
dels ook in lichterlaaie en kon als verloren worden be
sch ouwd. Alleen de muren en de schoorsteen stonden 
nog overeind. Toen de stoomspui t om hal f vier vertrok, 
zetten militairen en politie het terrein en de omgeving 
af. Daar bevonden zich alleen nog de garnizoenscom
mandant, burgemeester U.J. Mijs, raadsleden, de in
specteur van het Stoomwezen en de voorzitter van de 
Raad van Arbeid. De rokende puinhopen t rokken tot ver 
in de avond veel bekijks. 

De Goudse brandweer 

De volgende dag brak er een storm van kritiek los betref-

Noy ten oprternr vnn 111:: vrrwot•sfr ketelhuis (sAHM) 

fende het optreden van de brandweer, die veel te laat in 
act ie kwam. De Coudsclle Courant meldde: 'Wij hebben 
van brandmeesterszij de vernomen dat de brandweer 
niet is gealarmeerd, van andere zij de werd ons mede
gedeeld dat te hal f negen het bericht op het Stadserf 
is binnengekomen. Hoe dan ook, de stoomspuit die bij 
onmiddellijk ingrijpen veel had kunnen redden, kwam 
pas 35 minuten na het uitbreken van de brand op he1 
terrein'. Dat is geen wonder, want het paard dat de 
scoomspuit moest trekken was niet aanwezig, de brand
weerlieden moesten dat zelf doen en onderweg nog de 
ketel op stoom brengen. De spuiten waam1ee militairen 
1e hulp snelden waren een bruikleen van de gemeente . 
De soldaten weerden zich dapper·, tot tien uur. Toen 
ware n de slangen zwaar beschadigd en onbruikbaar, re • 
servemateriaal ontbrak. De vert raging was veroorzaakt 
doordat directeur Van der Pol direct na de ontploffing 
eerst de poli t ie belde. Twee agenten begaven zich na 
die melding direct naar de Fluwelensingel en zagen de 
vlammen uit het gebouw slaan. Eén agent rende terug 
naar het poli tiebureau aan de Markt en waarschuwde de 
brandweer, waarbij kostbare tijd verloren ging. 

Er was over het onderwerp 'brand,.,:ecr1 al veel ge
discussieerd, ook in de gemeenteraad, maar niemand 
nam maatregelen. Het gevolg was dat de situatie bij de 
brandweer nu aandacht kreeg van het gemeentebestuur. 
In de vergadering van 21 november bespraken enkele le
den 'de wenselijkheid een vast brandweerkorps te heb· 
ben voor de dag en de nacht' . Er werd een plan uit
gewerkt, wat begon met de aanstelling van een aantal 
personen die wekelijks een oefening hielden. De brand
meesters wilde,, dat dit gebeurde door een instructeur, 
zij vroegen een budget van 500 gulden. Ben W stonden 
dat graag toe, er was slechts een kleine wijziging in de 
begroting voor nodig. Het voorstel werd zonder hoofde
lijke stemming aangenomen. De reorganisatie ging ech
ter minder snel dan men na zo1n ramp zou verwachten. 
In het verslag van de gemeenteraadsvergaderi ng van 
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1 maarc 1921 staat te lezen: 'Er wordt nog gewacht op 
voorstellen inzake de regeling van de brandweer'. B en W 
beweren 'dat niets hun college aangenamer zal zij n dan 
in samenwerking met de Raad een oplossing te vinden' . 
In april 1921 zond men een gedrukt voorstel tot uitbrei• 
ding van het brandblus-materiaal rond . 

In augustus van dat j aar 1921 woedde er een grote 
brand in Bergambacht, waarbij de hulp van de Goudse 
brandweer werd ingeroepen. Ook nu was er weer geen 
paard te bekennen om de stoomspuit te trekken, het· 
geen herinneringen opriep aan de situatie in 1919. Het 
duurde 16 kostbare minuten alvorens hierin was voor
zien. Er werd nu gepleit voor de voortdurende aanwe 
zigheid van een paard op het scadserf en de aanschaf van 
een mechanisch voortbewogen spuit. 

Bovniaanzirl,c , ,011 lie: vcrwotslc gebouw. Links op dt nd1ter9rond ht1 
,,oomwli9e Mi!itai, Hospitaal. lQ!t r het befo.stin9gcbouw aan de l)$nl~ 
lcwn(s,,.m,1) 

De gewonden 

Vier gewonden waren inmiddels in het Van lterson Zie• 
kenhuis opgenomen: mejuffrouw Verharst, Jansje van 
Barneveld, Cornelia van Dam en Cornelis Straver . Ande· 
ren mochten na verzorging huiswa~rts keren. Mejuffrouw 
G. van der Kleijn vervoerde men naar het Van lcerson Zie· 
kenhuis, waar zij een jaar lang werd verpleegd. Ze kreeg 
tenslotte aan één voet een ,ware orthopedische schoen 
aangemeten en liep haar leven lang mank. Zij trouwde 
op 14 maart 1923 met bakker Arie de Mooi], het echtpaar 
kreeg vier kinderen. Gerarda Anchonia van der Kleijn was 
ondanks haar zware handicap een opgewekte en lieve 
vrouw en moeder, ze overleed in 1979, zestig j aar na de 
ramp, op de leeftijd van 84 jaar.• 
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De doden 

Zo'n hoge leeftijd was nier weggelegd voor de beide 
dodelijke slachtoffers. Johanna van Heesen werd in de 
ochtend van 10 november op de Algemene Begraafplaats 
aan de Prins Hendrikstraat begraven. Circa 500 perso
nen woonden in Stilte de begrafenis bij , onder wie di
recteur P. van der Pol. Twee kransen dekten de baar, bij 
de droeve plechtigheid werd niet gesproken. Het tweede 
slachtoffer, Suzanne Kuijs, werd d e volgende ochtend 
ter aarde besteld. De kist, bedekt met vijf kransen liet 
men neer in hetzel fde graf waarin een dag eerder haar 
lotgenote was begraven. Ook nu voerde niemand het 
woord, de aanwezigen, onder wie de directeur vergezeld 
van zijn dochter, waren diep onder de indruk van het 
verlies van deze twee jonge levens. 

Het werk gaat door 

Een aangekondigde geldinzameling voor slachtoffers van 
de ramp bleek niet nodig. Volgens de dirceteur, die niet 
tegen bedrijfsschade was verzekerd, zou het personeel 
geen geldelijk nadeel ondervinden, noch werkeloos wor
den. Er waren al maatregelen getroffen om het bedrijf zo 
goed mogelij k gaande te houden. In de middag van de 
1ode november stonden de wasmeisj es al in de rij voor 
een nieuwe inschrijving. Verschi llende wasserijen in de 
stad waren bereid om een deel van de goederen die aan 

'de Rijzende Zon' waren toevertrouwd te behandelen. 
Daartoe werd het personeel over verschillende bedrij
ven verspreid. Alleen het wasgoed van klanten uit Arn
hem ging naar de stoomwasserij 'Gouda' in Hilversum, 
die toebehoorde aan de zoon van de heer Van der Pol. 
Het was toen nog niet bekend of de wasserij op dezelfde 
plaats zou worden herbouwd, of elders in de stad. Eerst 
diende een diepgaand onderzoek te worden ingesteld, 
met name naar overblijfselen van de ketelwand. 

In Gouda gingen in de eersre helft van de zoste eeuw 
veel grote complexen door brand verloren: in januari 
1917 de Garenspinnerij aan de Turfsingel, in november 
1919 wasserij Daalrnans, in februari 1929 de brandweer
kazerne aan de Nieuwehaven en in mei 1936 de Kaarsen
fabriek aan het Buurtje. Vooral de branden uit 1917 en 
1929 leverden vanwege de strenge vorst die toen heerste 
spectaculaire foto'op, de ruïnes veranderden door het 
bluswater in ware ijspaleizen. 

Het einde van de wasindustrie 

Goudse wasserijen profiteerden van de goede kwaliteit 
van het IJsselwater. Ze vestigden zich bij voorkeur aan de 
singels, het achterl iggende grasland diende aanvankelijk 
als bleekveld. Een meerderheid van de klanten woonde 
buiten de stad. Diverse bedrijven vervoerden het was 
goed per auto of met eigen schepen. Bouwvergunningen 
in het Streekarchief Midden-Holland, tonen aan d at De 
Rijzende Zon al spoedig ter plaatse werd herbouwd, in 
1920 en 1939 werd de stoomwasserij nog verder uitge
breid. Na de Tweede wereldoorlog verdwenen de mees
te wasserijen, een van de oorzaken was de opkomst van 
de thuiswasmachine en sterk verbeterde wasmiddelen. 
Op de gevel van de wasserij van Daalmans stond in 1970 
een bord met 'Te Koop', aan de geschiedenis van De Rij
zende Zon, een van Gouda's grootste wasserijen, was 
een eind gekomen. Het zou interessant zijn eens te on
derzoeken hoe het sinds 1921 verder is gegaan met de 
Goudse brandweer! 
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