
Gouda en de Joden 

De Nederlanden 
Gezien tegen de achtergrond van zeven eeuwen Goudse geschiedenis namen 

de joden in Gouda een bescheiden plaats in. Traden zij al niet op de voorgrond 
,door hun aantal (nimmer talrijker dan ruim 400 zielen), ook de omstandig
heden dwongen hen tot deze bescheidenheid. Ofschoon men ten aanzien van 
de Nederlanden niet van rechteloosheid en jodenvervolgingen kan spreken 
zoals elders in Europa, is ·met een woord als vrijheid te veel gezegd. Op 31 
oktober 1444 besloot de Raad van Utrecht, dat op straffe van gevangenis en 
boete geen joden in de stad mochten verblijven. Plakkaten van Karel V uit de 
jaren 1532 en 1549 ontzegden hun het verblijf in de Nederlanden. In 1550 
bepaalde een ander plakkaat, dat "alle nieuwe Kerstenen", die nog geen zes 
jaren in de Nederlanden hadden gewoond, deze binnen dertig dagen moesten 
verlaten, en dat het verboden was -hen te herbergen. Met "nieuwe Kerstenen" 
bedoelde men de Marranen uit Portugal, temidden van vervolgingen naar het 
uiterlijk christenen geworden, maar in wezen joden gebleven. 

Tijdens de Republiek werd de toestand milder. Tegen het einde van de 
l 6de eeuw lieten Amsterdam en andere plaatsen de Portugese joden toe, al 
kregen de uit -het oosten afkomstige Hoogduitse joden een minder prettig ont
haal. 

Op 12 december 1619 werd in de Staten van Holland een mede door Grotius 
ontworpen reglement voor de "Hebreeuse natie" binnen Holland voorgedragen 
en was ·het de stad Gouda die zich daar sterk uitliet voor een "bequamen 
reglemente". Op 15 december besloten de Staten, dat iedere stad gemachtigd 
werd keuren voor de joden uit te vaardigen, waarbij hun godsdienstvrijheid 
werd verzekerd en waarbij uitdrukkelijk werd verboden hun een "kenbaar 
teken" voor te schrijven; verboden waren der-halve jodenhoed (een hoed van 
bijzondere vorm) en jodenlap (een op het "opperste kleed" bevestigde lap 
gele stof). 

Gouda in de 17de eeuw 
Gouda kende een verregaande godsdienstige tolerantie en staat daarom 

in de notulen van de classis Gouda van 1619 genoteerd als "het rattenest 
ende den dreckwagen van alle ketterijen". Des te merkwaardiger mag het 
daarom ·heten, dat de stad ten opzichte van de joden niet door vriendelijkheid 

· werd gekenmerkt, behalve misschien als -het om eigen belangen ,ging. Dr. Jac. 
Zwarts schrijft hierover: "Alleen in 1671 wordt de stadssecretaris gemachtigd 
om met de Amsterdamse Joden te "spreecken". Deze functionaris had nl. 
personen van deze natie te Amsterdam "uitgevonden", die bereid zouden zijn 
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van de stad de te Gouda vervaardigde "Zayen"stof te kopen. Doch een en_kele . 
jood kon het daar nog wel uithouden, zoals Jacob Davids, in 1665 te Leiden 
geboren, 101 jaar oud overleed, met een nageslacht van 90 personen en 
"twee jaren voor zijn dood is hij nog te voet van Rotterdam na Leiden ge
wandelt", zo overleed Isaac Abrahams te Gouda in 1780 bijna 102 jaar oud 
met een nageslacht van 70 personen. Hij had "met zodanigen ijver den Jood
schen Godsdienst waargenomen, dat tot 't laatst zijns levens geen kerkplicht 
versuimd en volkomen gebruik gehad heeft van alle zijns zinnen"." 

In 1687 verscheen te Gouda een geschrift van Philippus à Limborch, 
remonstrants hoogleraar te Amsterdam, vroeger remonstrants predikant te 
Gouda (1657-1667), onder de titel "De veritate religionis christianae amica 
collatio cum erudito judaeo", dat na zijn dood werd vertaald en in 1723 te 
Amsterdam werd uitgegeven als Ph. van Limborch's vriendelijke onderhande
ling met een geleerden Jood over de waarheid van den christelijken godsdienst. 
Hier trof men de neerslag aan van zijn aanvankelijk mondelinge en later 
schriftelijke onderhandelingen met de geleerde •dr. Isaac Orobio de Castro, 
die de kerker der Spaanse inquisitie was ontvlucht, zich te Amsterdam als 
geneesheer had gevestigd en het jodendom verdedigde tegen •het christendom. 
A. Limborch verdedigde op zijn beurt zegepralend het christendo,m, wat hem 
echter niet verhinderde met respect te schrijven en een sympathieke titel te 
kiezen. In 1853 schrijft B. Glasius: "Limborch mogt later nog het voorregt 
genieten van eene tweeentwintigjarige dame, die bijna was overgehaald om 
de joodsche godsdienst aan te nemen, daarvan terug te brengen." 

Door deze milde doch besliste houding is het begrijpelijk dat tijdens de 
Republiek .geen joodse gemeente in Gouda kon ontstaan. Buiten Amsterdam 
is er trouwens van een publieke synagoge als kerkgebouw tijdens de 17 de eeuw 
nog geen sprake. Daar is ook nog een andere reden voor aan te wijzen. 

Keur van 1712 

In het anti-semitische Duitsland, waar bovendien door de oorlogen de 
welvaart was vernietigd, hadden de kleine joodse marskramers het meest te 
lijden, wat niet weinig werd verzwaard door de "Judenleibzoll" die zij bij elke 
stad moesten betalen. Arm en opgejaagd zwierven zij van stad tot stad; 
nergens wilde men hen opnemen. De meesten vonden verheffing in hun gods
dienst en orthodoxe leven, maar anderen verbitterden en vervielen tot diefstal 
en misdaad. Zo kwamen zij ook de Nederlanden binnen. In wezen waren deze 
slachtoffers van de Duitse jodenwetten de oorzaak der anti-joodse publikaties " 
in verscheidene steden en streken van ons land. 

Op 25 oktober 1712 werd in Gouda "ter puye van 't Stadhuys" het volgende 
gepubliceerd: 

Keure ende Waerschouwinge, 
Tegens het inkomen binnen dese Stad van Vremde Hoogduytse JODEN OF 

SMOUSSEN, 
En het huysvesten van dien. 
De Magistraet der Stad Gouda vernomen hebbende / dat uyt de Confessie van Joden 

/ ofte soogenaemde Smoussen / onlanks in de Stad Utrecht gevangen en ge-executeert / 
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ofte nog in andere nabuyrige plaetsen gcdetincert / is gebleken; dat seer veele Dief
stallen / ende Huysbrakcn enige Jaren herwaerts in dese ende inde naburige Provintien 
voorgevallen / sijn gedaen door sommige Hoogduytsc Joden / of soogenacmde Smous
sen / die onder pretext van 0ude-Kleeren / Hoeden / Hayr / en diergcli.iken te kopen; 
Katoenen / Lywaten / Tabak / Saffraen / Pelteryen / en Mars-T<rameryen te verko
pen / ende geit te verwisselen / by dag de goede luyden hare Huysen bespieden / om 
deselvc des nagts te besteelen: wetende de Deuren / Vensters / Kisten •en Kasten op 
een subtile wijse / en sonder veel geraes op te boren / en te openen: daer en boven 
bedugt sijnde / dat sommige andere bedelende of herom swervende / en heen en weer
trekkende Hoogduytse Joden / of soogenaemde Smoussen /mogten inbrengen en ver
koopen Kleederen en Koopmanschappen uyt besmetten en verdagten plaetsen / tegens 
den teneur van de Placaten van Haar Hog. Mog in dato den 10 September en 18 Oc
tober 1712, hebben / naer het exempel van andere Steden / gekeurt en gestatueert / 
soo om te beter te voldoen aen de intentie van gemelte Placate / als tot secuur stellinge 
van de goede logesetenen deser Stad / tegens de bcdriegerye van sommige Smoussen 
in cas van Koopmanschap en tegens haer Dieveryen en Huysbraken in maniere als volgt: 

1. 
Dat geene vreemde Hoog-Duytse Joden / of soogenaemde Smoussen / der selver 

Wijven of Kinderen binnen dese Stad / selfs niet op Vrye-Markten / sullen mogen 
komen om langs de Huysen Koopmanschap te loopen doen / tot nader ordre / veel 
min daer in vernagten / op pene van confinement / of andere arbitrale. correctie. 

2. 
Dat geen Burger / Herbergier of Slaephoudcr eenige vreemde Hoogduytse Joden / of 
soogenaemdc Smousscn / hare Wijven / ofte Kinderen / als voren gemelt / by nagt 
sa( huysvesten of herbergen / op een boete van 50 gld.: en daer en boven arbitrale straf
fe / soo namaels bevonden mogte werden / dat deselve besmette goederen hadden inge
bragt / yemanl by koop of verkoop bedrogen / ofte eenige Dieveryen ofte Huysbraken 
binnen dese Stad hadden. begaen. 

3. 
Dat den Heer Officier / Stedehouder en sijne Dienaers sullen mogen aenhouden en 
apprehenderen alle Hoogduytse Joden / of soogenaemde Smoussen / der selver Wijven 
en Kinderen / als of het vremde soogenaemde Smoussen waren / in dien desclve geen 
geregtclijke Attestatie by haer hebben / ende vertonen / dat sy binnen de Geunieerde 
Provintien hacr fixum domicilium hebben. 

Dr. Zwarts tekent hierbij aan: "Gouda's keur was slechts uit voorzorg ge
nomen." 

Gouda in de 18de eeuw 

De 18de eeuw bleek niet veel anders te zijn dan de 17de. Op 1 augustus 
1746 besloten de burgemeesteren van Gouda, dat de joden "hier poorters 
wesende" veel nadeel aan de neringdoende burgers "komen toe te brengen". -· 
Daarom mocht aan geen jood, om welke reden ook, het poorterschap worden 
verleend, noch vergunning om hier te komen. De secretaris werd gelast jaar
lijks op 6 januari "ter camer van de heeren Burgemeêsteren" deze resolutie 
voor te lezen en bij eventuele verzoeken kennis van de resolutie te geven. 

De Franse Tiid 

Pas in de Franse Tijd kon -in Gouda een gemeente ontstaan. De staats
regeling van 1798 van de Bataafse Republiek was voor de joden in Nederland 
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van grote betekenis. Na verachting en verdrukking kregen zij nu gelijke rech
ten en werden zij vrij in hun gaan en in hun werken. 

De eredienst vond voorzover mogelijk plaats ten huize van een der ge
meenteleden. In 1795 kwam men samen in een achterkamer bij E. Cats aan 
de Lange Groenendaal (noordzijde). De gemeente telde toen 20 gezinshoofden; 
voorzanger was Rebbe Hertz, een Pool. 

Op 14 december 1798 kocht men het kerkgebouw aan de Turfmarkt van 
de nog in Gouda wonende doopsgezinde lidmaten of "Waterlanders". Kopers 
waren Abraham Sanders en Simon Joseph. De koopsom bedroeg f 800,-; van 
de te maken schuld (rente 4%) zou jaarlijks f 50,- worden afgelost. Op 1 mei 
1806 loste men het laatste gedeelte van de f 350,- af. 

· , De 19de eeuw 

Langzamerhand breidde de gemeente zich uit. De joden woonden rondom 
hun synagoge: aan Groenendaal, Groenmarkt, later Naaierstraat, Turfmarkt, 
Gouwe en ook wel op de Markt. 

Toen het gemeenteleven tot bloei kwam, ging men ook nieuwe eisen aan · 
het gebouw stellen. Immers, men werd in zijn bestaan niet meer gehinderd en 
het gemeenschapsleven kon zich vrij ontplooien. 

Op 28 november 1823 wendden twee gemeenteleden zich tot Gedeputeerde 
Staten met het verzoek de synagoge, die bouwvallig was geworden en volgens 
de gemeente-architect niet meer als kerkgebouw kon dienen, te mogen verko
pen. Dit werd goedgevonden, en het jaar daarop kon men aan de gemeente op 
haar verzoek mededelen dat de afbraak f 510,- had opgebracht. Inmiddels 
was door collecte, inschrijving en voorschotten f 5.000,- bijeengebracht, zo
dat men het gemeentebestuur om autorisatie kon verzoeken tot het bouwen 
van een nieuwe sjoel. Het verzoek werd toegestaan. De toenmalige leraar, 
Mozes Monasch, grootvader van de latere opperrabbijn Monasch, reisde zelfs 
naar Engeland om gelden in te zamelen. 

Tijdens de bouwperiode vonden de diensten plaats in de Looihal aan de 
J eruzalemstraat, die door de gemeente hiertoe was afgestaan. 

Op 7 september 1827 was alles zover dat de parnassijns van de Neder
landsch Israëlietische Gemeente burgemeester en wethouders konden uitnodi
gen tot bijwoning van het inwijdingsfeest op 14 september. Nog dezel.fde dag 
kwam bij monde van de burgemeester een positieve reactie binnen. 

Niet alleen de zorg voor de levenden, ook die voor de doden vroeg de 
aandacht. In de vergadering van het Goudse gemeentebestuur van 21 juni 
1815 werd een request gelezen van vier bestuurders der joodse gemeente, 
waarin zij mededeelden een tuin te 1hebben gekocht, gelegen buiten de Klei
wegse Poort aan de Bloemendaalse Verlaat, daar hier geen begraafplaats was 
en nu zo een einde zou komen aan de last en de onkosten van het vervoer der 
lijken naar elders. Op 3 oktober werd ·met toestemming van het gemeente
bestuur besloten deze tuin in te richten tot begraafplaats. In 1817 verzochten 
parnassijns uit Rotterdam om opgave van de meest geschikte en gegoede 
joden om tot penningmeester en opzichter te worden benoemd, waarop het 
gemeentebestuur niet alleen namen toezond van vier personen die allen koop-
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lieden waren, maar tevens mededeelde dat hier weinig gegoede joden woonden. 
Burgerlijk Gouda schonk in de jaren 1846 en 1856 een stuk grond tot uit

breiding van de begraafplaats. Voor inrichting en ophoging was echter veel 
geld nodig. 

Ook Gouda kende een lsraelietisch Begraaf-Genootschap, Chewre Gemi
loeth Gasadim geheten (genootschap voor het oefenen van weldadigheid). Het 
reglement van 1859 vermeldt een inkoopsom van f 3,- of f 5,-, naar gelang 
het nieuwe lid beneden of boven de 40 jaren oud was, en een week-contributie 
van 10, 12 ½ of 15 cents, ook ingedeeld naar leeftijdsgroepen. 

De 19de eeuw geeft dus een heel ander beeld te zien dan de tijd daar
voor. Dit blijkt ook uit eenvoudige getallen. Zo vermeldt een beschrijving van 
de stad Gouda uit 1843, dat er 320 joden zijn en dat de synagoge twee bij
kerken heeft, een te Schoonhoven en een te Woerden. Op 1 januari 1860 telde 
Gouda 397 joden (nog geen 3% van het totale aantal inwoners van 14843) 
en 425 op 1 januari 1862. Sindsdien valt er een regelmatige daling waar te 
nemen. 

Wellicht spreekt het gunstige 19de-eeuwse beeld het meest uit wat vele 
jaren later dr. J. H. Gunning J.Hzn. schreef, toen hij zijn levensherinneringen 
te boek stelde en daarbij de jaren niet vergat, gedurende welke hij hervormd 
predikant te Gouda was (1887-1891): · 

"<Een groot vriend van mij was ook de Eerwaarde A. Ketellapper, sjochet (ritueel 
slachter) en voorganger der Joodsehe Synagoge, een bekwaam talmudist, met wien ik heel 
wat gestudeerd en geredeneerd heb. In mijne dagen heeft hij den ge,vaardeerden titel 
van "Moreh" ontvangen en toen hij later een jubelfeest mocht vieren, heb ik voor hem 
van den Minister de benoeming tot ridder in de Oranje Nassau-orde verkregen, waarvan 
ik hem in de Goudsche ''Boelekade" te midden van een opgewonden schare van zonen 
en dochteren Israëls, na een "gloedvolle toespraak" (volgens de "Goudsche Courant"} 
het eerekruis op de borst heb gespeld. Zelden ben ik zóó omjoeld en omjubeld geweest 
als bij die gelegenheid. Israël heeft nog altoos temperament! ... Wat heb ik met den 
kundigen sjochet en moreh geploeterd en gediscussieerd! Ach, hadde ik tijd en gelegen
heid gehad mij dieper in dezen "jam haggadöl", dezen oceaan der Talmudische weten
schap te verdiepen." 

Het eeuwfeest 
In 1927 werd ,het eeuwfeest van de Goudse synagoge gevierd. Al het moge

lijke was gedaan voor de vernieuwing van het gebouw, dat in niet al te beste 
staat meer verkeerde. Gedurende drie maanden had men de diensten in het 
chewre-lokaal gehouden. Bij leden en oud-leden waren gelden ingezameld, en 
de samenstelling van het ere-comité, waarin joden uit andere steden zitting ·' 
hadden, liet duidelijk zien, dat de Goudse joodse gemeente niet op zichzelf 
stond. Na afloop kon het Nieuw Israëlietisch Weekblad schrijven: "Gouda's 
Israël heeft op schoone wijze feest gevierd, dit feest van drie dagen zal allen, 
die er aan deel hebben genomen, nog lang in aangename herinnering blijven." 
Inderdaad zijn deze dagen het stralende hoogtepunt geweest van de joden en 
hun synagoge te Gouda. Wie kon toen vermoeden dat het na slechts ruim 
15 jaren totaal afgelopen zou zijn? 

De avond van 7 september werden vele geschenken overhandigd: van ge-
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meenteleden, verenigingen, particulieren, zelfs van buiten de joodse kring. 
Ze waren er alle: de damesvereniging Bigdé Kodesj (heilige klederen), de ver
eniging Reisjis Chochmo (begin der wijsheid; de vereniging waar men "leer

. de"), de toneelvereniging "T.O.G.", en het Centraal Tehuis. 
Vrijdagmiddag 9 september vond de feestelijke herdenking in het versierde 

"Kunstmin" plaats, waar de kerkelijke en burgerlijke autoriteiten en geno
digden werden ontvangen, zoals opperrabbijn dr. B. L. Ritter, burgemeester 
E. G. Gaarlandt, feestvoorzanger M. Catsuit Enschedé, en vertegenwoordigers 
der ·hervormde, remonstrantse en rooms-katholieke kerken. De voorzitter van 
de kerkeraad, A. Samuel, memoreerde in zijn rede uitvoerig de geschiedenis 
der gemeente, en eindigde aldus: "Ik besluit met den wensch: moge de ge
meente die in den loop der jaren tijden van bloei en inzinking kende, in zielen
tal toenemen, en moge ook de Godsdienstzin harer leden vooruitgaande zijn 
en moge het alle leden en oud-leden welgaan." 

In de buitengewone dienst in de gerestaureerde synagoge wees de opper
rabbijn er in zijn feestrede op, dat ondanks afdwalingen Gods Heerlijkheid 
steeds meeging. Hij spoorde aan tot trouw sjoelbezoek en herinnerde aan wijlen 
A. Ketellapper, die hier 53 jaren zegenrijk had gewerkt. 

Voorzanger Cats uit Enschedé en leraar J. Brommet leidden verder deze 
dienst en de beide sjabbatsdiensten op vrijdagavond en zaterdagmorgen. 

In de zaterdagmiddagdienst schetste Brommet wat -het bedehuis in de loop 
der jaren voor de gemeenteleden was geweest en noemde hij hun bezoek het 
grootste sieraad van het gebouw. 

De feestelijkheden werden besloten met een namiddagreceptie in "K~nst
min", met . een kinderfeest op zondagmorgen en met een avondfeest, zodat 
het Nieuw Israëlietisch Weekblad zijn verslag terecht kon •beëindigen met de 
woorden: "Mogen de vele goede wenschen en voornemens voor den voort
durenden en godsdienstigen bloei van de Goudse kille ( = gemeente) in ver
vulling komen!" 

Tijdens deze dagen kwam ook de nieuwe begraafplaats ter sprake. Door 
het vormen van een reservefonds en schenkingen was de grond wel vrij, maar 
voor de inrichting zou nog veel nodig zijn, evenals dat het geval was voor 
de synagoge-restauratie. Het gemeentebestuur zegde een renteloze lening van 
f 2.000,- toe, wat niet wegnam, dat men ook nu het oog gericht hield op 
de offervaardigheid va'n leden en oud-leden. Zo kwam de nieuwe begraafplaats 
aan de Bloemendaalse weg tot stand. 

Het Centraal Tehuis 
Wie vóór de tweede wereldoorlog het pand Oosthaven 33 binnenging, kon 

boven de glazen tussendeuren van de lange gang de hebreeuwse woorden lezen: 
"Misj'enet Zekenim" (ondersteuning van ouden van dagen), en daaronder, 
eveneens in hebreeuws schrift, het stichtingsjaar 5601 , hetwelk overeenkomt 
met ,het jaartal 1840/41. Sedert -het midden van de 19de eeuw bezat Gouda 
een joods rusthuis, gesticht door Mousje H. Lewijt. Aanvankelijk vermeldde 
het Jaarboekje van de Stad Gouda de naam "Israelitisch Armhuis", die later 
veranderd werd in "Israëlietisch Oude-Mannen- en Vrouwenhuis te Gouda". 
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Op 26 oktober 1892 werden steun en uitbreiding aan deze instelling ge
geven door éle oprichting van de vereniging "Centraal Israëlietisch Oude
Mannen- en Vrouwenhuis voor Nederland en de Koloniën", die gevestigd was 
te Gouda. Ten aanzien van doel en verpleegden bepaalde het reglement: "De 
vereeniging heeft ten doel, -het thans bestaande Israëlietisch Oude-Mannen- en 
Vrouwenhuis te Gouda voortdurend te steunen en trapsgewijze uit te breiden, 
opdat het steeds kunne voldoen aan de eischen van een Centraal Israëlietisch 
Oude-Mannen- en Vrouwenhuis voor Nederland en de Koloniën." Verder: 
"Als .... eischen worden aangemerkt, dat het gesticht te Gouda steeds de 
noodige ruimte moet bevatten en behoorlijk ingericht zijn om, behalve de ver
pleegden, waarvoor het gesticht oorspronkelijk is ingericht, ook nog te kunnen 
plaatsen: 1 °. Israëlietische oudelieden in Nederland en de Koloniën, die zulks 
mochten verlangen ..... 2 °. Tegen verminderd tarief ..... behoeftige Israë-
lietische oudelieden ..... 3 °. Gratis, die, welke de vereenigirig gerechtigd is 
te plaatsen ..... " 

In genoemd jaar 1892 werd het pand Oosthaven B51 (later 33) aangekocht 
en verbouwd, waarop later andere verbouwingen zijn gevolgd. 

Het "Jaarboek" 1913/14 vermeldt, dat de inrichting in de loop der tijden 
aanmerkelijk is uitgebreid door verkrijging van legaten, giften en grotere finan
ciële steun van de landelijke vereniging. "Om te worden opgenomen, moet de 
bestedeling zijn gezond van gestel en vrij van gebreken, die verstorend kunnen 
werken op de orde in het gesticht. Het jaarlijksch verpleeggeld bedraagt 
f 300,-, terwijl bij de toelating f 70,- inkoopgeld gevorderd wordt. Het aantal 
verpleegden bedraagt 35, dat der beschikbare plaatsen 40." 

Een nieuwe periode werd ingeluid, toen bij een overeenkmnst van 14 mei 
1936 het Armbestuur der Nederlandsch Israëlitische Gemeente te Gouda het 
pand Oosthaven 31 verhuurde aan de Vereeniging Centraal Tehuis voor 
Israëlieten in Nederland, gevestigd te Gouda (de benaming was inmiddels ge
wijzigd) voor de prijs van f 100,- per jaar, zulks voor tien jaren en ingaande 
op 23 april 1936. Het Centraal Tehuis kreeg :het recht de overeenkomst twee
maal met tien jaar te verlengen. Zes jaren na deze afspraak zou hela.as blijken, 
dat nimmer verlenging nodig zou zijn. 

Wederkerig kreeg het Armbestuur "het recht hoogstens drie plaatsen van 
de laagste tariefklasse voor pensionaires tegelijk door zijn candidaten te doen 
bezetten." 

Jaarlijks werd er een verloting georganiseerd ten bate van het tehuis. Een 
plaats in het huis was de hoofdprijs. Deze plaats kon men naar believen zelf 
houden of verkopen of schenken aan een ander. 

De oorlogsjaren werden noodlottig voor het rusthuis, dat van oktober tot 
december 1942 wekelijks door politie uit Rotterdam werd bezocht en van 
welks personeel velen werden weggevoerd. 

De catastrofe kwam echter op vrijdag 9 april 1943. Na de avondmaaltijd, 
bij het ingaan van de sjabbat, deelde de directrice, zr. S. R. Teixeira de 
Mattos, de bejaarden mede, dat zij zich voor het vertrek gereed moesten 
maken. Tegen 7 uur verscheen de Goudse politie en kort daarop kwamen S.S. 
en politie uit Den Haag. In minder dan geen tijd ,had men het huis van boven 
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tot beneden bezet. Nadat alle joden die nog in Gouda woonden op dit adres 
waren gebracht (op enkele leden van de Joodse Raad na), werden de direc
trice, het personeel, de bejaarden en alle anderen onder persoonlijk toezicht 
van Befehlshaber der Sicherheitspolizei und des S.D. Franz Fischer tegen 10 
uur in vrachtauto's naar ,het station vervoerd, om verder per trein via Rotter
dam naar Westerbork te gaan en vandaar al spoedig naar Auschwitz. Slechts 
één bijna honderdjarige zieke man werd in het Diaconessenhuis achtergelaten. 
Geen der bejaarden keerde terug. Alleen de directrice overleefde de concen
tratiekampen. 

Tien jaren later, op 29 mei 1953, versc,henen dr. A. Beek en A. Mogendorff 
in de kerkvoogdijkamer van de Sint-Janskerk ter bespreking van de koop 
van het gebouw door de Hervormde Gemeente. In de koopakte zou worden 
opgenomen, dat indien bij de verbouwing of bij opgraving iets werd gevonden, 
dat kennelijk stamde uit de tijd dat de Israëlieten het pand bewoonden, dit 
aan de Israëlitische Gemeente zou worden overhandigd. 

Op 2 juli 1953 werd het gebouw hervormd bezit. 

De Jeugdfarm 
In 1937 werd op de Catharina-hoeve aan de Ridder van Catsweg 61 de 

Joodse Jeugdfarm gesticht, als eigendom van de Joodse Tuinbouw-, Veeteelt
en Zuivelbereidingsvereniging, en met grote steun van de Haagse bankier 
Jacobus H. Kann. Doel was de opleiding van Palestina-pioniers: jongens en 
meisjes van 15 tot 17 jaar, merendeels Nederlanders, maar ook joden van 
elders. Men begon er met zes jongens, maar het duurde niet lang of men 
werkte al met twaalf jongens en meisjes. Ze leerden er praktisch werk in tuin 
en huishouding, Hebreeuws en Engels, landbouwkunde, aardrijkskunde van 
Palestina en algemene ontwikkeling. Op 4 september 1947 schreef de Goud
sche Courant: "Van de eerste twee groepen hebben op vijf na alle deelnemers 
hun doel bereikt en zijn naar Palestina geëmigreerd." Juist in de zware jaren 
werd de heer J. Middelburg bedrijfsleider om vakonderwijs te geven in de 
tuinbouw (1941 ). De leiding van het huis berustte bij dr. M. R. Litten, afkom
stig uit Danzig, en zijn vrouw, mevrouw J. Litten-Serlui, gekomen uit Am
sterdam. 

Na een jaar begonnen de strubbelingen: drie jongeren moesten zich melden 
voor verzending naar Vught. Daadwerkelijke ·hulp bracht hen met een zoge
naamde dysenterie-besmetting in het Van lterson-Ziekenhuis, terwijl de farm 
tot besmet gebied werd verklaard, hetgeen duidelijk door middel van borden 
werd aangegeven. 

Na verloop van tijd kwamen er opnieuw moeilijkheden. Persoonlijk bezoek 
van de bedrijfsleider aan het beruchte bureau Euterpestraat te Amsterdam 
overtuigde, mede door zijn papieren van rijkstuinbouwconsulent en veiling, de 
bezetters van ,het belang van de farm voor de voedselvoorziening, zodat de 
jongens met rust werden gelaten. Uiteindelijk echter moesten ook zij weg uit 
Gouda, doch dit geschiedde eerst ná het vertrek van de Joodse Raad. Volgens 
dr. J. Presser bleef van alle jeugdgroepen deze het langst aan het werk! 

De beruchte datum waarop elke jood zich voor Vught moest melden, kwam 
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Huis-synagoge van het Centraal Tehuis. 
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niet onverwacht. Men was erop voorbereid. Contacten waren nabij en ver ge
legd. Er waren adressen waar men kon onderduiken. Zo kon het gebeuren dat 
weliswaar allen op de voorgeschreven tijd naar het station gingen en een 
kaartje voor Vught kochten, maar dat toch niemand van hen in Vught arri
veerde. Tragisch was daarentegen het lot van dr. en mevrouw Litten. Ze 
hadden alles wat zij konden voor de groep gedaan, maar voor eigen redding 
ontbraken hun de moed en de kracht. De officiële gegevens vermelden sober, 
dat hij is gestorven in Midden-Europa op 28 februari 1945. Mevrouw Litten, 
die zich geheel aan de jongeren had opgeofferd, was daarna aan het einde van 
haar krachten. Niet meer dan een half jaar voor de bevrijding werd zij ge
arresteerd, bij een "gewone" controle in de trein van Utrecht naar Amers
foort, en daarna weggevoerd. Ook hier zijn de officiële gegevens ten aanzien 
van de overlijdensdatum sober: op 24 mei 1945 in Tsjecho-Slowakije. 

Van de 24 jongeren op de farm zijn er tevoren drie teruggehaald door hun 
angstige ouders; via Vught werden zij verder getransporteerd. Van de andere 
21 zijn enkelen erin geslaagd via Frankrijk en de Pyreneeën naar Palestina 
te ontkomen; helaas verongelukten · twee van hen; de toestand was te ge
vaarlijk dan dat hun medevluchtelingen hen konden helpen. 

De overigen overleefden de oorlog, en reeds kort na de bevrijding ver
zochten drie jongens hun vroegere bedrijfsleider de farm opnieuw te openen. 

De eerste aanblik was die ·van een uitermate vervuild en verwaarloosd 
huis. Sedert 1943 was het pand door de Duitse S.D. gebruikt. Men liet het 
nu grondig schoonmaken, installeerde zich en toog aan de arbeid. 

Op 11 juli 1945 werd te Amsterdam de Stichting van opleiding en uit
zending van Palestinapioniers "Hachsjarah en Alijah" (voorbereiding en uit
zending) opgericht en werd door het enige overgebleven _bestuurslid van de 
Joodse Tuinbouw-, Veeteelt- en Zuivelbereidingsvereniging de farm ter be
schikking van de nieuwe stichting gesteld. Doel was "het opleiden v~ jonge 
Joden voor arbeid in Palestina, het uitzenden van Joden naar Palestina om 
daar te arbeiden, alsmede de duurzame verzorging en opvoeding van minder
jarige Joden, die in aanmerking komen voor uitzending naar Palestina." In 
september 1947 waren er acht jongens en acht meisjes, maar na nog enige 
jaren te hebben bestaan, liep de zaak af en werden tenslotte huis en grond 
verkocht. 

Einde van de Joodse gemeenschap in Gouda 
Het simpele feit, door dr. Presser vermeld, dat er van de 120 opgeroepen 

joden in Gouda slechts één werd goedgekeurd, bewijst dat de houding tegen- ·· 
over de joden zich in enkele eeuwen geheel had gewijzigd. De liquidatie werd 
hierdoor echter helaas niet tegengehouden. In oktober en november 1942 
werden de Goudse joden in .groepen weggevoerd, en in april 1943 volgden de 
bewoners van het Centraal Tehuis. Wel kregen in februari 1943 in Gouda nog 
joodse leerlingen onderwijs en ontzag men in dat jaar zowel hier als elders de 
bewaarders van de begraafplaatsen, doch dit verhinderde het einde niet. 

De 20ste eeuw heeft dan ook de joden zo goed als zien verdwijnen uit 
Gouda. Het gemeenteverslag over 1940 telde er 257; de volkstelling van 31 
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mei 1960 slechts 16; in 1972 is hun aantal nog geringer geworden door ver
trek en overlijden. 

Gouda heeft in het jaar van het zevende eeuwfeest weinig sprekende her
inneringen 'meer aan de joden. 

Toen op 21 juni 1950 de Nederlandsch Isralietische Gemeente te Gouda 
de sjoel verkocht aan de Vrije Evangelische Gemeente te Gouda, werd in de 
koopakte de bepaling opgenomen: "De Hebreeuwse tekst op het Kerkgebouw 
moet door de koopster worden verwyderd of •door bedekking aan het oog 
worden onttrokken." 

Onttrokken aan oog en aandacht zijn kerkbestuur en kerkeraad, school
bestuur en leraar en voorzanger, en niet te vergeten de verenigingen. Ver
vaagd is het beeld van de loofhut, die de laatste leraar, Eliazer van der 
Hoeden, bouwde op het achterbalkon van zijn woning, Krugerlaan 94. Op 14 
december 1943 werd hij als een der allerlaatsten afgevoerd uit het bevolkings
register, en op 31 maart 1944 stierf hij in Polen. 

Vervaagd zijn de herinneringen aan ·mannen als Ketellapper en N. van 
Buuren, van wie de laatste het in 1870 opgerichte Weekblad voor Israëlie
tische Huisgezinnen (het bestond tot de oorlog) trouw verzorgde, jarenlang. 

Wat rest ons nog aan tastbare herinneringen, die hun karakter als zodanig 
hebben ·bewaard? Het zijn enkele voorwerpen uit de synagogale dienst, thans 
bewaard in het Stedelijk Museum "Het Catharina-Gasthuis" en het zijn verder 
de twee begraafplaatsen. 

De joodse inwoners, die er nog in Gouda zijn, ressorteren tegenwoordig 
onder de gemeente te Rotterdam. 

Na de oorlog •heeft men-boven de poort van de-begraafplaats aan de Boele-
kade een gebogen en treurende figuur aangebracht met daaronder de woorden: 

GY ALLEN DIE VOORBY GAAT AANSCHOUWT 
TOCH EN ZIET OF ER EEN SMART IS GELYK 
AAN DE SMART DIE MY GETROFFEN HEEFT 
1940-1945 KLAAGLIEDEREN 1: 12 5700-5705 

Dit is niet het laatste. Een zéér dunne draad verbindt het heden nog aan 
het verleden: op 30 augustus 1957 werd als voortzetting van het Armbestuur 
de Goudse Stichting voor Joodse sociale arbeid, gevestigd te Gouda, opge
richt. Jaarlijks komen de bestuursleden bijeen om de rente van het kleine 
kapitaal van het voormalige Armbestuur te verdelen over joodse instellingen 
in Nederland en Israël. 

Dat is klein en bescheiden. Klein en bescheiden is ook de gedachtenis die 
dit korte overzicht wil zijn aan hen, die niet minder dan anderen deel hebben 
uitgemaakt van zeven eeuwen Goudse historie. 
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