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‘Mijn grootvader was huisschilder en behanger. Hij was 
trouwens ook amateur kunstschilder, geen niveau Rem-
brandt natuurlijk. Schilders maakten toen vaak zelf hun 
verven en ook stopverf. In ieder geval deed hij dat wel. 
Stopverf is een mengsel van vooral gemalen krijt en lijn-
olie. Hij overleed vrij jong, in 1901. Zijn vijf zonen, onder 
wie mijn vader, namen het schildersbedrijf over en heb-
ben het flink uitgebreid. Na ruim tien jaar besloten ze 
een eigen krijtmalerij te bouwen. Die ging in december 
1913 open, aan de Nieuwe Gouwe Westzijde. Zo konden 
ze gemalen krijt gaan verkopen aan andere schildersbe-
drijven.

Grote stukken ruw krijt kwamen per schip aan, pal 
voor het bedrijf aan de Nieuwe Gouwe. Het krijt kwam 
uit de krijtgroeven in Begië en in de champagnestreek, 
bij Reims. Zo’n schip deed wel drie weken over de reis 
naar Gouda, vanwege alle sluizen onderweg. 

Krijt bestaat uit samengeperste schelpen, miljoenen 
jaren oud. De krijtbrokken werden eerst gedroogd in ei-
gen ovens, gestookt met turf. Met de bedrijfsvoorraden 
turf heeft Boekamp in de oorlog nog veel mensen in Gou-
da kunnen helpen, als brandstof voor hun huiskachels. 
Na het drogen werd het krijt vermalen, met draaiende 
molenstenen.

Mijn vader en zijn broers verpakten het krijtpoeder in 
jute zakken. Die repareerden ze ook zelf, in een eigen 
zakkenstopperij. Er was een enorme opslag van jute zak-

Herman Boekamp vertelt
De historie van Gouda, verteld door mensen die het ver-
leden zelf beleefd hebben en meegebouwd hebben aan 
de ontwikkeling van de stad. Dat is de essentie van een 
serie interviews onder de titel Gouwe Verhalen.

Peter van Eijkelenburg

gouwe verhalen Hermanus Boekamp (1927)

‘Nooit begrepen  
waarom m’n ouders 
dat hebben aange-
durfd in de oorlog’ 

(foto: Cornelis de Keizer, Empire Imaging)
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ken op het terrein. Dat heeft later nog tot een catastro-
fale brand geleid, door broei in die stapels jute. Vijftig-
duizend zakken weg, plus een paar opslagloodsen. Dat 
was in september 1940.

Intussen waren twee broers van mijn vader het bedrijf 
uitgegaan. De drie gingen verder uitbreiden. Ze verkoch-
ten allerlei verfstoffen, loodmenie, zilverzand, puim-
steen, vormzand voor de gieterijen, en Brussels aarde, 
toen een schuurmiddel voor het aanrecht en de keuken-
vloer. Ook aardverven en heel speciale rode verf, die ze 
verkochten aan de visboeren in Rotterdam. Want aan de 
rode kleur van de kieuwen van de vis kun je zien of de vis 
vers is, weet je wel.

En ze importeerden klei. Die werd ook gedroogd, ver-
malen en in jute zakken verpakt. Dat kleipoeder ging 
naar de aardewerkfabrieken in Gouda en in andere plaat-
sen. Een speciaal product van krijtmalerij Gebroeders 
Boekamp was Victoria Pijpaarde, heel geschikt voor het 
maken van plamuur.

Houten kruiwagens

In de crisisjaren werd het moeilijk. Er bleef weinig vast 
personeel over. Als er een schip met krijt of klei aan-
kwam, waren extra mensen nodig. Dan riepen ze een 
ploegje werklozen op om de lading te lossen. Waren 
die mensen ook weer blij. Dat ging met de hand, balen 
van vijftig kilo tillen, en dan in houten kruiwagens. Later 
kwamen er transportbanden, en nog later een kleine die-
sellocomotief die lorries vanaf de loskade naar de lood-
sen trok. In de oorlog kwam er gebrek aan dieselolie voor 
die locomotief, en moesten paarden de lorries trekken.

De eerste vrachtauto’s kwamen in het bedrijf, om de 
spullen naar de klanten te brengen. Een Mercedes, een 
Chevrolet, later een Magirus, Opel, Bedford, Panhard, 
Pegaso en een Daf. Die Pegaso was een moeilijk geval. 
Vier bestuurbare voorwielen, twee aan twee achter el-
kaar. Was heel moeilijk om die voorwielen goed uit te 
lijnen.

En er kwamen personenauto’s voor de directie. Een 
Renault en een Hanomag. Die laatste had een open dak. 
Al die auto’s namen de Duitsers in de oorlog in beslag. 

Nel als klein meisje (collectie Nel van Eyck)

Drie zonen van oprichter Johannes Boekamp zetten het bedrijf van hun 
vader voort. vlnr Johannes Hermanus (1883 – 1940),  
Johannes (1891 – 1972) en Hermanus (1894 – 1965).  
De laatste was de vader van Herman. (Collectie Boekamp)
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Alleen de Bedford bleef in bezit, die was heel goed ver-
stopt in een van de loodsen. Hebben de Duitsers nooit 
gevonden. De Ortscommandant van Gouda reed graag in 
de Hanomag rond. Hij deed dan het dak open en ging 
op de bijrijdersstoel staan, met zijn bovenlijf buiten. Dat 
vond hij leuk.

Er was ook een dekschuit, gebouwd door Duivendijk 
in Stolwijkersluis, bijvoorbeeld voor vervoer van de klei 
naar de pottenbakkers hier in de stad, en voor al het 
andere plaatselijke transport van materialen. De Kukel 
heette die schuit. Is geschonken aan het Binnenhaven-
museum, in de Turfsingel. De schippers daar gebruiken 
het bijvoorbeeld om hun schepen te teren.

De Balvert

Mijn vader zat tijdens de oorlog in het verzet, hij was lid 
van de groep van de oude notaris Moerel. Wat hij daar al-
lemaal uitgespookt heeft weet ik lang niet allemaal. Daar 
werd thuis natuurlijk nooit over gesproken. We hebben 
ook nooit het Verzetskruis aangevraagd of zo. Dat von-
den we niet nodig. Hij moest wel toezien hoe Duitse mili-
tairen zogenaamd in het bedrijf kwamen werken. Ik her-
inner me ene Klipke, lang geen onaardige vent. Maar in 

feite sloopten ze allerlei dingen en namen die mee, niet 
alleen die auto’s. Dat was gevaarlijk, want in de loodsen 
lagen ook spullen van de ondergrondse opgeslagen

Er gebeurde ook iets opmerkelijks toen in Gouda 
broodschurft uitbrak. Dat was een soort huiduitslag, 
veroorzaakt doordat aan het broodmeel gemalen tul-
penbollen werden toegevoegd. Een klein percentage 
krijt in het brood zou deze ziekte kunnen bestrijden. 
Dus vroegen de Duitsers mijn vader om krijt te leveren, 
voor de broodbakkers. De ondergrondse ging akkoord. 
De Duitsers gaven mijn vader een visum, waarmee hij de 
avontuurlijke en toch ook gevaarlijke reis naar een krijt-
fabriek in België kon maken.

Later ging hij met dominee Ten Brink en pastoor Blom 
op de fiets naar De Krim, in Overijssel, om aardappels 
in te kopen. Dat lukte. Een paar schepen van De Hoop, 
ook uit Stolwijkersluis, vervoerden de aardappels naar 
de loswal van Boekamp. Maar tijdens het uitladen van de 
aardappels werd alles in beslag genomen op last van de 

Nieuwe Gouwe Westzijde 2, het geboortehuis van Herman Boekamp. 
Rechts was het woonhuis, het linkerdeel was het kantoor van het bedrijf 
(Collectie Boekamp).

De eerste krijtmolen, nog van hout, bij de start van het bedrijf, in 1914 
(Collectie Boekamp)
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toenmalige voedselcommissaris Aantjes. En de beruchte 
‘de Balvert’ kwam samen met zijn kompaan Hoogen-
doorn, een moordsenaarsduo, met Duitse soldaten naar 
de Nieuwe Gouwe Westzijde om mijn vader en zijn broer 
te arresteren. Ze werden op het eigen bedrijfsterrein 
vastgehouden. Aan het eind van de dag mochten ze weer 
vrij. Omdat ze altijd goed waren geweest voor hun per-
soneel, heb ik ooit als verklaring gehoord.

Kracht en zwakte

Na de bevrijding kreeg het bedrijf van de geallieerden 
toestemming om in Duitsland klei te gaan kopen. Ame-
rikaanse legervrachtwagens brachten de grondstof naar 
Gouda. Het was de tijd van krijtdistributie, er kon maar 
mondjesmaat invoer plaatsvinden. Toen dat krijtgebrek 
voorbij was, ging de uitbouw van het bedrijf verder. Een 
broer van mijn vader was in 1940 gestorven, de tweede 
ging in 1953 uit het bedrijf weg. 

Vorkheftrucks deden hun intrede. Die konden in een 
kwartier een vrachtauto lossen. Op het Lombokterrein, 
bij het station, kwam een eigen losperron. Met een ver-
rijdbare losinstallatie, zodat de heftrucks de goederen-
wagons konden binnenrijden.

Voor de nieuwbouw van magazijnen op het bedrijfs-
terrein kwam er een smederij, voor de staalconstructies. 
Er kwam een grote kraan, een nieuw kantoor, een ver-
beterde drooginstallatie en een volledig automatische 
maalinstallatie. 

In 1965 overleed mijn vader. Mijn jongere broer Elbert 
en ik waren toen al in het bedrijf en vormden samen de 
directie. In dat jaar was ook het 40-jarig dienstverband 
van bedrijfsleider Jan de Jong. Voor het onderhoud van 
onze vrachtauto’s kwam er een garage, met eigen mon-
teurs. Die eigen auto’s waren altijd de kracht van Boe-
kamp geweest, samen met de magazijnen waar alles op 
voorraad lag. Een klant die ’s ochtend een bestelling 
deed, kon er op rekenen dat die spullen nog dezelfde 
middag binnen gebracht waren. Maar het was tegelijk 
ook de zwakte. Want die vrachtwagens hadden dan geen 
lading op de terugweg naar Gouda. Een eigen vervoerder 

mocht geen betaalde terugvracht van anderen accepte-
ren. Dus werd ons wagenpark te duur.

Voor het lossen van de schepen bedachten en con-
strueerden we een nieuw systeem. Met zuignappen die 
een vacuüm konden trekken pikte de hijskraan voortaan 
de zakken uit het schip op. 

Verkocht

Wij waren al een tijd alleenvertegenwoordiger van de 
grote Zwitserse handelsmaatschappij Omya-Plus Stau-
fer. In 1987 heeft dat bedrijf de activiteiten van Boekamp 
overgenomen, maar niet het terrein en de bedrijfsge-
bouwen. Die verhuurden we aan de nieuwe eigenaren. 
Mijn broer en ik bleven directeur. Een jaar later ging ik 
met pensioen, en Elbert kreeg een verschil van mening 
met Omya. Hij is in 1997 overleden. Intussen had ik al 
het onroerend goed verhuurd aan de firma Bunnik, die 
in 2003 alles gekocht heeft. Nu staat er ondermeer een 
groot nieuwbouwkantoor van Hewlett Packard. 

Een schip krijt lossen, met houten kruiwagens (Collectie Boekamp)
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noeuvreren met zo’n auto. Toch was het lang niet van-
zelfsprekend dat ik in het bedrijf zou komen te werken. 
Ik weet wel dat mijn vader het altijd gehoopt heeft. Maar 
hij heeft nooit druk op mij uitgeoefend. Hij was heel to-
lerant. Mijn hobby was chemie. Dus er was wel een zeker 
verband.

Na de Westerschool en de Prinses Juliana-mulo, aan 
de Martenssingel, ging ik naar het Christelijk Lyceum in 
Alphen. Omdat er in Gouda geen christelijke hbs was. 
Op die opleiding in Alphen heb ik mijn latere vrouw leren 
kennen, Hannie Sierink, ook hier uit Gouda. Helaas is zij 
een paar jaar geleden overleden.

Wij waren daar in de oorlogsjaren. De Duitsers had-
den ons schoolgebouw bezet. Dus hadden we geen echt 
scheikundelokaal meer. We kregen les in allerlei andere 
gebouwen in Alphen, en de scheikundeles ging alleen uit 

Tolerant

Mijn moeder was Helena Koster, uit Rotterdam. Zij was 
onderwijzeres en werkte voor kinderen die door ziekte 
niet naar school konden. Ze gaf dus les bij die kinde-
ren thuis. Mijn ouders woonden op het bedrijfsterrein 
van Boekamp. Aan de waterkant stond een groot huis. 
Rechts was de woning, het linkerdeel was het kantoor. 
Mijn zussen Lenie en Rita, een tweeling, wonen nu nog 
vlakbij dat vroegere huis, dat al lang geleden gesloopt is. 
Het barstte uit z’n voegen door het zware verkeer, ook 
van de eigen bedrijfsauto’s, ja.

Ik ben dus van jongsaf opgegroeid met het bedrijf. 
Je wist niet anders. In de vakanties ging ik vaak met de 
vrachtauto’s mee. Toen ik wat ouder was, ging ik dan op 
het bedrijfsterrein van de klant gerust een beetje ma-

Reclamefolder van de firma Boekamp, met vermelding van alle specialiteiten (Collectie Boekamp).
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bezig met dingen als afval scheiden. Een autoriteit ook 
op het gebied van aardolie. Had overal connecties: bij 
de Kema, Shell, Hoogovens, etcetera. Ik was, onder zijn 
supervisie, ook studiebegeleider van ongeveer tien jon-
gerejaars-studenten van de TH, die in dat laboratorium 
bezig waren.

Luchtmachtstaf

Na de studie moest ik eerst in militaire dienst. Kwam 
terecht bij de staf van de luchtmacht, bij de chef tech-
nische zaken en materieel. In Scheveningen, naast het 
Kurhaus. Niet verkeerd, die plek. Ik kon bovendien ge-
woon in Gouda blijven wonen, en met trein en tram elke 
dag naar mijn officiersbaantje. Als vliegers bijvoorbeeld 

boeken, niet in een praktikumlokaal. Ik ging naar drogist 
Van der Wouden aan de Zeugstraat om chemicaliën te 
kopen voor mijn scheikundeproefjes thuis. Zo deed toch 
nog de dingen die ik op school moest missen. Bijvoor-
beeld zilverchloride en bariumsulfaat maken. Vond ik in-
teressant. Fascinerend om die stoffen te kunnen maken.

Vanwege m’n belangstelling voor chemie ging ik schei-
kunde studeren aan de TH in Delft. Tijdens die studie 
was ik ook twee jaar in dienst bij de TH, als assistent van 
de bekende professor Waterman en als hoofd van het la-
boratorium oliën en vetten. Daarmee verdiende ik ruim 
190 gulden in de maand, heb ik laatst nog nagevonden. 
Dat was voor die tijd natuurlijk al wel heel aardig.

Die Waterman was zijn tijd ver vooruit. Achteraf krijg 
ik steeds meer bewondering voor hem. Hij was toen al 

Opel met trailer, geladen met zakken krijt, rond 1933. (Collectie Boekamp )
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het matje geroepen. Want zijn chef had ontdekt dat er 
onverklaarbaar stroom verdween. Op het moment dat 
bij ons de Engelse zender aanging, ontstak buiten ineens 
een straatlantaarn. Zo is het ontdekt. 

Alle informatie die we vergaarden, gaven we door aan 
iemand die werkte bij meubel- en stofferingszaak Bik, 
op de hoek van de Korte en de Lange Tiendeweg. Die 
verzamelde alle inlichtingen.

Meteen na de oorlog is de vnv nog een tijdje actief 
gebleven. Een Canadese soldaat heb ik beschermd tegen 
iemand die hem van zijn sigaretten wilde beroven. We 
bewaakten voedseltransporten. En we bewaakten NSB-
ers die toen geïnterneerd werden in de Kaarsenfabriek. 

Koerierster

Mijn latere vrouw Hannie was in de oorlog koerierster 
voor de verzetskrant Trouw. Daar heette zij Jopie. Bij 
dagblad Trouw is ze na de oorlog ook in dienst getre-
den. Op de administratie, en korte tijd ook wel als ver-
slaggeefster, hier in Gouda. Totdat de Goudse editie van 
Trouw werd opgeheven.

 Later heeft ze op het hoofdkantoor van Shell in Den 
Haag gewerkt, tot we gingen trouwen. Want gehuwde 
vrouwen mochten niet bij Shell werken. Dat was toen nog 
heel gewoon. Nu zouden we dat discriminatie noemen. 
En het was eigenlijk gek, want Shell was wel zo progres-
sief dat daar al de vijfdaagse werkweek was ingevoerd.

We kregen vier kinderen, Annemarie, Ruud, Helma en 
Jurriaan. De oudste is docent biologie in Montfoort. Ruud 
heeft ook de TH in Delft gedaan, is natuurkundig ingeni-
eur in Amerika en instructeur zeezeilen. Helma woont 
in Halle, bij Doetinchem, heeft een hondentrimsalon en 
houdt paarden en kippen. Jurriaan woont op Tasmanië, 
maar barst van de heimwee naar Nederland. Alleen: zijn 
Australische vrouw kon in Nederland niet aarden, en haar 
diploma’s golden hier niet. Zijn grote wens is ooit een 
eigen bierbrouwerij op te richten. Hij heeft hier bij Hei-
neken gewerkt en heeft brouwketels van Heineken naar 
Tasmanië laten transporteren. Die kosten vielen nog wel 
mee, per container. Dat is echt zijn droom. 

iets vreemds roken in hun cockpit, moest ik op zoek naar 
wat de oorzaak kon zijn. Onderzoek, en overleg met tno 
was dan aan de orde.

Mei 1956 kwam ik dan toch bij het bedrijf te werken. 
Als technisch-commerciëel medewerker. De chemische 
kant van het werk kende ik natuurlijk wel. En van de 
commerciële kant had ik genoeg gehoord van mijn vader. 
De verkooppraatjes zaten er wel in. Hoewel mijn broer 
Elbert daar toch beter in was. De Boekamp-tandem, zo 
werden wij genoemd. Wat de een niet wist, dat wist de 
ander wel. 

Bloedserieus

In 1943 ben ik toegetreden tot de vnv, de afkorting van 
Voor Nederlands Vrijheid. Dat was de jongerenorganisa-
tie van de BS, de Binnenlandse Strijdkrachten. Een van 
de commandanten daarvan was Wim de Jong. Later is hij 
piloot geworden en omgekomen bij een ongeluk boven 
het Skagerrak. Onder zijn passagiers was Koos Vorrink, 
de grote PvdA-politicus na de oorlog. 

In Gouda waren ongeveer 150 jongeren lid van de vnv. 
Dat was bloedserieus werk, niet alleen ‘n spannend jon-
gensboek. We leerden bijvoorbeeld om blind een sten-
gun uit elkaar te halen en weer in elkaar te zetten. Waar 
die wapens vandaan kwamen wisten we niet en mochten 
we niet weten. Hoe minder je weet, hoe minder je kan 
vertellen als je gepakt wordt. Dat was het idee erachter. 
We hielden troepenbewegingen in de gaten en meldden 
die. We deden soms wapentransporten. Er moest een 
wapen van Gouda naar Woerden gebracht worden. Ik op 
de fiets vooruit, en de man met het wapen een stuk ach-
ter mij. Als ik aangehouden zou worden, kon die ander 
zich hopelijk nog uit de voeten maken.

In mijn jongenskamer in het ouderlijk huis was een 
afluisterpost. Die was dag en nacht actief, in ploegen-
dienst. Hoe mijn ouders dat hebben durven toestaan, 
heb ik nooit goed begrepen. De stroom tapten we af 
vanuit een trafohuisje langs de straat. Illegaal dus. De 
man van het elektriciteitsbedrijf die dat geregeld had 
voor ons, onze buurman Singels, is daar later voor op 
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Zwemmen, voetballen, roeien, langlaufen

Mijn jeugd was leuk, sportief ook. Veel zwemmen, in het 
bad in de Houtmansgracht. Soms al om half zeven in de 
ochtend. Stond de volgende dag in de krant: ‘Er waren 
slechts vier bezoekers’. En in het Spaardersbad en in de 
Reeuwijkse Plassen. Voetbal bij Jodan Boys. Ik was niet 
zo begaafd, hoger dan het tweede elftal kwam ik niet. Ik 
was spil, midhalf.

De twee broers Graafland, dát waren goede voetbal-
lers. Een kleinzoon van een van hen is nu ook heel goed 
bij Jodan, dus het zit in de genen. Wij hebben als jongens 
destijds ook een eigen voetbalclubje opgericht, De Jonge 
Bataven. Later ging ik roeien en roei-instructie geven, 
Hannie ook. Nog steeds ben ik lid van de Roei- en Zeil-
vereniging Gouda. En we deden jarenlang aan langlau-
fen, als lid van de Langlaufvereniging Gouda.’ 

Herman Boekamp wordt geïnterviewd door Peter Eijkelenburg (Cornelis 
de Keizer: Empire Imaging)


