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De familie Goubitz
Franklin Goubitz en Bart Bokhorst 

De familie Goubitz was jarenlang een begrip in

Hilversum. Een groot gezin dat  sociaal betrokken

was en waarvan een aantal leden opviel door hun

artisticiteit, oorspronkelijkheid en durf. Stamvader

Joop was onder meer diamantbewerker, raadslid

voor de Communistische Partij Holland en publi-

cist. Een onstuimige man die op het balkon van

zijn huis op de hoek van de Gijsbrecht van Amstel-

straat/Hilvertsweg (De Gruyter, later Rabobank)

bevlogen toespraken hield voor zijn buurtgenoten.

Twee van zijn kleinzoons doken in de archieven en

haalden familie-anekdotes op. 

Mettje Zijlstra (1883-1969), door haar kleinkinderen Ootje
en door anderen ook wel Mek genoemd, was dochter van
een beurtschipper uit Friesland. Na het overlijden van
haar vader bleef haar moeder achter met zes dochters.
Mettje ging, zoals destijds veel jonge meisjes en vrouwen
uit het noorden, werken in de huishouding van welge-
stelde mensen in het westen. Ze kreeg een betrekking bij
een gegoede familie in Amsterdam. Door de slechte eco-
nomische omstandigheden raakte ze al gauw betrokken
bij de vrije socialistische beweging van Domela Nieuwen-
huis. Op bijeenkomsten in de Bussumse kolonie Walden1

van de schrijver Frederik van Eeden leerde ze Joseph Gou-
bitz (1875-1939) kennen. 
Joseph of Joop, zoals hij genoemd werd, was van joodse
afkomst en kwam uit Amsterdam. Hij verrichtte als kind
thuisarbeid voor de tabaksindustrie en volgde later een
opleiding tot diamantslijper. Zo kwam hij in aanraking
met de Algemene Nederlandsche Diamantbewerkers-
bond, waartegen hij als anarchist al snel actie voerde2. 
Mettje en Joop vormden met hun relatie de vleesgeworden allian-
tie van de twee groepen waarbinnen Domela Nieuwenhuis zijn

Joop Goubitz als jonge ver-
slaggever.
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trouwste aanhangers vond: het Friese platteland en het Amster-
dams-Joodse proletariaat, volgens Marijke de Groot die het
levensverhaal schreef van hun oudste dochter Ali.3 Ze
deelden hun idealen voor een betere toekomst: ze waren
van de blauwe knoop (tegen alcoholgebruik) en hadden
een ‘vrij huwelijk’ (waren niet voor de wet getrouwd), wat
in die tijd een revolutionaire daad was. 

Larense idealisten
In Amsterdam werden de eerste vier kinderen uit dit hu-
welijk geboren: Ali, Jan, Borah en Mop. In 1910 vertrok
de familie Goubitz naar Laren. Door zijn rood-blauwe signa-
tuur paste Joop precies in de Larense sfeer van idealisten, vrijden-
kers en anarchisten4, aldus De Groot. Het gezin betrok een
boerenhuis met een klein erf aan de Torenlaan. Joop zat
als diamantslijper soms geruime tijd zonder werk, maar
hij was wel actief op ander gebieden. Zo was hij in bezit
van een perskaart voor het marxistische weekblad De Tri-
bune en werd hij door Domela Nieuwenhuis aangesteld
als medewerker van De Vrije Socialist.5

Joop stak zijn politieke voorkeur niet onder stoelen of

banken, wat bij de autochtone inwoners van het katho-
lieke Laren niet altijd in goede aarde viel. De plaatselijke
pastoor sprak dan ook hel en verdoemenis uit over het
gezin Goubitz. Toen door een groep schreeuwende pa-
rochianen de ruiten werden ingegooid moest Mettje met
de kinderen een goed heenkomen zoeken in de keuken. 
Doordat zijn ogen door diamantslijpsel waren aangetast
kon Joop op den duur niet meer goed zijn vak uitoefenen.
Vele van zijn inmiddels ook slechtziende collega’s wer-
den werkloos en gingen in de steun. Anderen probeer-

Woning van de familie Goubitz aan de Torenlaan in Laren.

November 1914: F. Domela Nieuwenhuis
benoemt Joop Goubitz tot verslaggever ‘t
Gooi voor De Vrije Socialist.

Ferdinand Domela Nieuwenhuis, 
oprichter Sociaal-Democratische Bond (SDB).
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den wat in sigaren te handelen. Joop kwam tijdelijk te-
recht in een werkverschaffingsproject. 
Het gezin, dat intussen tot zeven kinderen was uitgebreid
met Ab, Meta en Ella (de achtste, Hanneke, werd in Hil-
versum geboren), verhuisde in 1916 naar Hilversum naar
een winkelpand op de hoek van de Gijsbrecht van Am-
stelstraat en de Hilvertsweg6.  Daar begon Joop uit nood
ook met een sigarenhandel. Zijn broer Wolf maakte zelf
sigaren en kwam af en toe met de trein naar Hilversum
met een nieuwe voorraad. De kinderen moesten achter het
winkelgordijn blijven als er een klant in de winkel was.
Grootvader was opvliegend van aard en liet zijn handen
nogal eens wapperen als de kinderen lawaai maakten.
Door zijn slechte zicht kreeg de eerste de beste die achter
het gordijn stond een rake tik.
Kranten uit die tijd getuigen onder meer van Goubitz’ op-
tredens als antimilitarist, lid van de Federatie van ouder-
commissies in Hilversum, organisator van het
communistische kinderkamp De Zaaier bij Tienhoven en
spreker over de instandhouding van het koningschap.7 In
1921 kwam Joop opnieuw in de werkverschaffing terecht.
Ditmaal was hij betrokken bij grondwerkzaamheden voor
de bouw van het sanatorium Zonnestraal in het Loos-
drechtse Bos. (Zie kader)
De kinderen Goubitz waren getalenteerd en ondanks de

De kinderen Goubitz in 1927. V.l.n.r. achter: Ali, Borah, Ab; voor: Mop, Han, Jan, Ella, Meta.

De Gijsbrecht van Amstelstraat in 1925, 
sigarenwinkel van J. Goubitz op 150
(nu pand Rabobank, voorheen De Gruyter).



armoede kregen ze van hun ouders de kans om deel te
nemen aan allerlei activiteiten, bijvoorbeeld op het gebied
van muziek, zang en tekenen. Toen ze opgroeiden gaven
ze regelmatig huisconcerten. Ali  speelde menuetten van
Bach en Mozart op de viool. Bijna alle kinderen waren lid
van een zangvereniging.
In 1925 overleed dochter Meta tijdens een kleine medi-
sche ingreep door een verkeerde dosis anesthesie. De fa-
milie was in diepe rouw gedompeld. Later kwam de
anesthesist persoonlijk langs om zijn medeleven te betui-
gen, waarbij hij zelf in huilen uitbarstte en vervolgens
door Mettje getroost werd.

Joop Goubitz als publicist

Binnen de Algemene Nederlandse Diamantbewerkersbond
(ANDB) trad Joop Goubitz al gauw op als opposant. De bond was
hem te centralistisch en te autoritair ingesteld. Hij fulmineerde
ertegen in bladen van de Belgische diamantbewerkers als De
Controleur en De Diamantbewerker, tot grote ergernis van
ANBD-bestuurder Henri Polak. In 1913 publiceerde Goubitz

Mijne beschuldigingen tegen den
heer Polak. Hij stelde daarin het
‘geschoolmeester’ van het bonds-
bestuur aan de kaak en toonde zijn
onvervalste afkeer van de ‘mo-
derne’ partijgebonden vakbewe-
ging. Over de bouw van het
sanatorium Zonnestraal ten tijde
van de werkloosheid schreef hij in
1921 Zonnestraal, herinneringen
aan de crisistijd en de Hilversumse
werkverschaffing. Het boekje met
zijn persoonlijke ervaringen tijdens
de werkverschaffing verscheen in
1923 met een voorwoord van sa-
natorium-oprichter Jan van Zut-
phen. Het Koperen Stelenfonds van
de diamantbewerkers doneerde
30.000 gulden aan het werklozen-
project van het Rijk en de ge-
meente. Hierdoor konden werkloze
wevers, diamantbewerkers en hor-
logemakers worden ingezet bij di-
verse grondwerkzaamheden voor
de bouw van Zonnestraal. (JDL)

Ali met viool, tijdens kampeervakantie Schoorl, 1928.

De Gijsbrecht in 1925, kruispunt Hilvertsweg,
richting Langestraat.

Omslag boekje
‘Zonnestraal’ 
over werkverschaffing.

Illustratie J.L. Wiertz
in ‘Zonnestraal’
van J. Goubitz.

Voorzitter Algemene Nederlandse Diamant-
bewerkersbond (ANDB) Henri Polak, 
schilderij J. van Caspel, 1912.
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Communisme
Joop hield soms als overtuigd communist redevoeringen
vanaf het balkon van zijn huis, dat aan de Gijsbrecht
grensde. Een flink deel van de toegestroomde menigte
jouwde hem uit totdat hij van kwaadheid begon te razen.
Tot overmaat van ramp gooiden zijn nog jonge dochters
tijdens zo’n lange toespraak uit verveling steentjes tegen
zijn achterhoofd, waarna hun vader het wel voor gezien
hield en onder luid gejoel van het balkon verdween. 
In de sigarenwinkel werd na sluitingstijd vaak gediscus-
sieerd met partijgenoten. Veel kameraden pakten sigaren
en riepen dan ‘Joop schrijf maar op’, maar Joop vond dat
opschrijven een motie van wantrouwen tegen zijn kame-
raden. Met die naïviteit voedde hij ook zijn kinderen op.
Mettje hield overigens buiten hem om toch een kasboek
bij, waarmee de zonen van Joop na zijn dood in 1939 zijn
rondgegaan om spullen op te halen bij debiteuren. Geld
was er natuurlijk niet in de crisistijd en de opbrengst be-
stond uit een stoel en een paar boeken.
In 1924 verkaste het gezin naar een woonhuis in de bocht
van de Irisstraat, op nummer 21c.  Daar was gelukkig wat
meer ruimte, niettemin moesten de kinderen soms met
twee in één bed slapen. Bovendien woonde Aaltje de Boer
(1853-1945), de moeder van Mettje, ook nog regelmatig
in. 
Joop had een serre aan de achterkant van de woning in-
gericht als een soort kantoortje, waar hij juridische ad-
viezen gaf aan arme mensen. Ook hielp hij vaak gezinnen
in geldnood, vrouwen die in scheiding lagen en werklie-
den met arbeidsconflicten. Hij was niet te beroerd om uit
eigen zak wat mee te geven. Ondertussen moest het gezin
zelf zien toe te komen met zeven gulden steun in de

maand. Het verhaal gaat dat Mettje eens met een hoofd-
doek om bij haar slechtziende man in de serre verscheen
om hem geld voor haar gezin te vragen. 
Volgens dochter Ella heeft haar vader nog lange tijd als
diamantslijper bijgeklust. Waarschijnlijk omdat hij niet goed
zag en zijn quotum niet haalde – werkte hij ’s avonds thuis. Soms
sloeg zijn weegschaaltje om en moesten de kinderen de diamanten
opsporen. Dat was een hele toer. Het werd er niet makkelijker op
doordat tussen de naden van de planken ook suikerkorrels zaten die
de kinderen voor de verloren edelstenen aanzagen.8

In de raad
Joop schopte het nog ver in de politiek en was van 1923-
1927 raadslid van de gemeente Hilversum voor de Com-

Goubitz als ‘raadsman’ (De Gooi- en Eemlander,
22 december 1917).

Irisstraat 1927, v.l.n.r. Ella, Han, Beppe (moeder van Mettje) en Mettje.



munistische Partij Holland (zie kader p.133). Bovendien
maakte hij naam als ongeschoold ‘raadsman’ bij het kan-
tongerecht in Hilversum.Hij was bestuurslid van het ge-
heelonthouderscomité de Gooische Wapenschouw. In de
crisistijd was alcoholmisbruik onder de arbeidersbevol-

king aan de orde van de dag en Joop stelde zich te weer
om de arbeidersklasse te verheffen. Zijn kinderen brach-
ten in de Bloemenbuurt het blad De Geheelonthouder van
deur tot deur. Na zijn raadslidmaatschap bleef Joop Gou-
bitz niet stilzitten. Zo werd hij onder meer in 1931 be-

Familie Goubitz in 1931. Achter v.l.n.r. Jan, Rie (van Ab), Ella, Nel (van Jan), Joop, Ab, Hans (van Ali met zoon
Hansje) Fie (van Mop); midden Mettje, Fijtje (vrouw van Joops broer Wolf ), Beppe (moeder van Mettje), Duifje
Blitz (moeder van Joop); voor naast de twee kinderen, met bril, Han, zus van Rie. 
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Jaren dertig: familie Goubitz e.a. in zomerhuisje De Spin, Loosdrecht.



stuurslid van de Openbare bibliotheek en leeszaal in Hil-
versum.9

De gezinsleden maakten er intussen het beste van en er
was veel plezier onderling en met vrienden. De kinderen
leerden elkaar zwemmen in het Tienhovens kanaal. En
weer wat jaren later gingen ze uit fietsen, op kampeer-
tocht of samen zeilen. De Loosdrechtse Plassen waren bij
de familie favoriet. Ook aan het verenigingsleven werd
met enthousiasme  deelgenomen. Maar het vroegtijdig
overlijden van Joop in 1939 wierp opnieuw een smet op
het vrolijke gezinsleven. Hij overleed aan suikerziekte,
waartegen destijds nog geen goede remedie bestond. 
Opvallend was dat bij Mettje thuis tot in de jaren zestig in
de communistische tijdschriften, waarop ze was geabon-
neerd juichende artikelen over de fantastische graanoog-
sten in Rusland te lezen waren. Grootmoeder bleef haar
‘geloof ’ tot de laatste dag trouw. Zo vond ze het ook ake-
lig dat ze op hoge leeftijd ’s avonds een glaasje cognac
moest drinken van de dokter vanwege haar lage bloed-
druk. Alcohol! Wel at ze later altijd roomboter op brood
als compensatie voor de geleden armoede. Op haar 65ste

slaagde ze voor een cursus Engels zodat ze met haar Ca-
nadese kleinkinderen kon corresponderen. In de Bloe-
menbuurt stonden zij en haar kinderen bekend als een
sociaal meelevend gezin. 

Goubitz in de raad: spoedig getemd? 

Bij de raadsverkiezingen van mei 1923 werd Joop Goubitz voor de
Communistische Partij Holland (voortzetting van de SDP van Domela
Nieuwenhuis) gekozen in de Hilversumse raad. Daar secondeerde hij
het zittende raadslid Van der Glas. Goubitz stond toen al bekend als ie-
mand die recht voor zijn mening uitkwam en stevig kon doordram-
men. De Gooische Post schreef niet geheel onpartijdig dat werd
gevreesd dat hiermede een figuur den gemeenteraad binnentreedt, die
daar, wat zijn optreden aangaat, niet behoort en die menigmaal de goe-
den toon in gevaar zal brengen. Desalniettemin werd gehoopt dat hij 

door de andere leden spoedig getemd zou worden en tot bruikbare ma-
nieren gebracht. Aan het eind van het jaar kwam Goubitz reeds in op-
spraak omdat hij tijdens het debat over extra uitkeringen aan
werklozen openlijk toegaf zélf ook steuntrekker te zijn. De krant vroeg
zich verontwaardigd af hoe je in hemelsnaam als raadslid trots kunt
zijn dat je door de gemeenschap wordt onderhouden en tegelijk ook
nog om een hogere uitkering vraagt. Ziet, deze onbeschaamdheid stuit
ons tegen de borst. Maar Joop bleef zich onvermoeibaar inzetten voor
de goede zaak. Zo stelde hij de dure gemeentelijke recepties in het Pa-
lace Hotel aan de kaak, maakte hij zich sterk voor de behuizing van
woonwagenwagenbewoners en verzette hij zich tegen het gedwon-
gen ontslag van een huwende ambtenares. In de loop van 1925 kreeg
hij een  hooglopende ruzie met partijgenoot Van der Glas, met als ge-
volg dat hij in de zomer van 1926 uit de partij wordt gezet. Hij bleef
echter in de raadszaal aanwezig, op eigen verzoek ver verwijderd van
Van der Glas. Bij de raadsverkiezingen van 1927 waarbij Goubitz
onder de lijst Communisten meedeed, werd hij niet herkozen, even-
min als Van der Glas. (JDL)
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Jan op onderduikadres de Buissche Heide, ca. 1943.

Goubitz op de
bres voor woon-
wagenbewoners
(De Gooi- en Eem-
lander, 25 novem-
ber 1925).

De Hilversumse gemeenteraad in 1923. Joop Goubitz is de
kleine staande man, negende van links.
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Tweede Wereldoorlog 
Tijdens de Tweede Wereldoorlog moesten de meeste
Goubitzen onderduiken, maar omdat Mettje van christe-
lijke komaf was, bleven zij en haar kinderen in eerste in-
stantie nog gespaard van de vervolging door de Duitse
bezetter. Jongste dochter Hanneke woonde inmiddels in
Amsterdam en vele joodse familieleden ‘logeerden’ bij
haar, wat zoveel betekende als onderduiken. Ook zorgde
ze voor het onderbrengen van kleine kinderen. Haar

broers Jan  en Mop waren actief in het verzet en werden
gezocht. Ook zij kwamen met enige regelmaat langs en
konden bij haar overnachten.
Dat Joop in 1939 is gestorven werd achteraf in de familie
als een zegen gezien, omdat algemeen werd veronder-
steld dat hij met zijn spontaniteit en rechtvaardigheids-
gevoel de eerste oorlogsmaanden waarschijnlijk al niet
zou hebben overleefd. De Hilversumse kantonrechter mr.
J.M. van der Ley stak na zijn overlijden de loftrompet over

Zelfportret Ali op houten paneel, 1952.



hem. Van der Ley had hem in de afgelopen twaalf jaar
leren kennen als een ijverig belangenbehartiger van zijn
cliënten. Ik heb het (…) steeds als iets onaangenaams gevoeld,
wanneer ik hem geen gelijk kon geven op grond van strenge rechts-
regels in een zaak, die hij met zooveel gloed en overtuiging verde-
digde. Tenslotte bleef de indruk over van een goed mensch, die het
met ons allen goed meende en die geen handeling kon verdragen,
welke hij als onrechtvaardig aanvoelde. Daartegen vocht hij met
zijn groote strijdvaardigheid.10

Omdat een aantal gezinsleden zich later in het maat-
schappelijke of culturele leven hebben onderscheiden,
wordt hieronder apart aan hen nog aandacht besteed. 

Ali: schilderes Bergense school 
Als kind ging oudste dochter Ali (1904-1975) in Laren
naar de Humanitaire School, in het huis van de christen-
anarchist en hoogleraar Jacob van Rees, die ook actief
was  in de geheelonthoudersbeweging. Daar ontwikkelde
Ali haar tekentalent. Na de lagere school moest ze een
baantje nemen en kwam ze terecht op het batikatelier van
Louis Bogtman in Hilversum, waar ze niet lang kon blij-

ven omdat ze niet tegen de chemische dampen kon die
vrijkwamen bij de verfbaden. Op vioolles leerde ze haar
latere man Hans Vleming kennen, met wie ze een bloe-
menkwekerij startte in de Horstermeer en later in Loos-
drecht. Ze kreeg twee kinderen en begon  met schilderen
op triplex van semi-abstracte voorstellingen van figuren
en planten. Beeldend kunstenaar Richard Roland Holst,
echtgenoot van dichteres en socialiste Henriëtte Roland
Holst, adviseerde voortaan alleen naar de natuur te wer-
ken. Hij had het volste vertrouwen in haar talent en ver-
wees niet naar een tekenschool. In 1931 kon Ali voor het
eerst exposeren bij een kunsthandelaar. In besprekingen
werd ze gekenschetst als een onbedorven natuurtalent.
Haar werk in de jaren dertig viel onder de stijl van de
‘nieuwe zakelijkheid’.
Haar intense betrokkenheid met de kunst leidde tot huiselijke span-
ningen, die culmineerden tot een breuk met haar man. Ze betrok
met haar kinderen in Bergen een huurhuisje, dat voordien voor
andere kunstenaars (Charley Toorop bijv.) als atelier had gediend.
Aan haar betrekkelijk geïsoleerde positie als kunstenares kwam een
eind, ze kwam in nauw contact met kunstenaars van de Bergense
school der realisten. In 1938 kreeg zij een enorme klap te verwer-
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Het echtpaar Roland Holst met neef Adriaan op de Buissche
Heide.

Ali voor atelier Buissche Heide met achternichtjes.
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ken doordat haar kinderen werden toegewezen aan de inmiddels
hertrouwde vader. Ook de dood van Richard Roland Holst, haar
mentor, in dat jaar kwam hard aan11.Niettemin kwam ze tot
grote productiviteit en had verscheidene tentoonstellin-
gen. 
In 1943 was Ali met twee joodse kinderen, die ze onder de
hoede had genomen ondergedoken in Alkmaar. Henriëtte
Roland Holst trok zich haar lot aan en bood haar onderdak aan
op haar landgoed de Buissche Heide in Noord-Brabant, waar ze de
beschikking kreeg over het atelier van haar mentor. In het gasten-
boek ‘Boek van de Buissche Heide’ (te zien op internet) komt Ali in
de periode 1943-1944 prominent voor tussen alle andere kunste-
naars, die daar kwamen logeren12. In het najaar van 1945
kocht het Rijksmuseum twee tekeningen van haar aan. In
1949 vertrok ze naar het Franse Menton op zoek naar
nieuwe motieven en daarna woonde ze enige tijd op Cor-
sica. Tot slot werkte ze in Amsterdam waar ze overging
op meer abstract werk.
Zoals meer kunstenaars in de jaren zestig was Ali voor
een groot deel voor haar inkomsten afhankelijk van over-
heidsaankopen. Het Stedelijk [Museum; red.] wordt nooit
iets, of ik moet abstract gaan werken, of Sandberg [directeur

Stedelijk Museum; red.]moet eruit, waren haar woorden. 

Jan: oorlogsdrama
De humorvolle Jan (1906-1945) was de lievelingsbroer
van alle zussen Goubitz. Hij was de handigste in huis en
werkte als stoffeerder in een meubelmakerij. Ook was hij
goed in fotograferen. In de woonkamer van Mettje hing
jarenlang een portret van hem, dat door zus Ali was ge-
schilderd. Sinds het begin van de bezetting moest Jan
meteen voorzichtig zijn vanwege zijn activiteiten in het
verzet en de communistische partij en het feit dat hij een
joodse achtergrond had. Hij vervalste persoonsbewijzen,
was betrokken bij sabotageacties en maakte daar foto’s
van. Die werden bij een huiszoeking door een NSB’er en
een Duitser overigens niet gevonden. Maar na die ge-
beurtenis moesten ook zijn vrouw Nel en de twee kinde-
ren onderduiken. Zijn zoon Ab heeft het in zijn
autobiografie Morgendauw13 beschreven: Je vader in het ver-
zet en dan allemaal Duitsers ingekwartierd in het huis waar jij
met je broer en moeder ook woont. Overal verraders in de buurt.
Jan had in het voorjaar van 1942 een oude caravan op de kop ge-
tikt en verborgen in een cederbosje dicht bij de plek, waar zijn gezin

Jan geschilderd door zijn zus Ali Goubitz.
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was ondergebracht. Daar brachten ze andere Joodse familieleden
onder. Allemaal ook verraden. Vanwege de veiligheid wilden
Nel en Jan scheiden om vervolging van de kinderen en
Nel te voorkomen. Pas na de arrestatie van Jan eind 1944
is dat gelukt. Het eindigde dramatisch. Jan zou op 15 april
1945 overlijden, slechts enkele weken voor de bevrijding.
Hij werd gefusilleerd bij het werkkamp in Police (nu
Polen).
Ondergedoken bij het echtpaar Roland Holst in Zundert,
waar ook zijn zus Ali was, had hij  op 16 mei 1943 reeds
een afscheidsbrief geschreven:

Lieve Nelly en kinderen,
Eenige malen hoorde ik van vrouwen en andere nabestaanden van
slachtoffers in deze tijd, de verzuchting ‘Had hij (of zij) er maar
niet aan meegedaan’ of ‘was hij (of zij) maar voorzichtiger ge-
weest’. Een enkel maal heb ik mijzelf ook dit probleem gesteld:
heeft het zin om nog te werken in partijverband of individueel met
alle risico daaraan verbonden. Ik ben er van overtuigd dat het

moet. Zoals de toestand nu is, is het alleen een kwestie van meer of
minder risico. Ik ben in de strijd voor een betere samenleving geen
bijzondere persoonlijkheid. Maar dat zijn juist de duizendtallen
die als kleine kernen en bronnen veel betekenis kunnen hebben. Mij
eraan te onttrekken zou ik niet willen en kunnen. Mijn hele leven
is op allerlei manieren verbonden aan de arbeidersklasse. Het heeft
mij altijd de grootste voldoening gegeven anderen te kunnen hel-
pen.
Op de envelop heeft Nel aangetekend: geopend 9 dec. 1945.
Onlangs is voor het huis van Jan en Nel in de Celebeslaan
een Struikelsteen geplaatst.

Mop: verzetsstrijder, bloemist Lobelia 
Mourits, door iedereen Mop genoemd (1908-1996), de
oudste van de Goubitz-jongens, was geheelonthouder,
vegetariër, humanist, dienstweigeraar en verzetsstrijder.
Hij heeft wegens dienstweigering bijna een jaar in de
Strafgevangenis Scheveningen gezeten. Daar maakte hij
houtskooltekeningen van voorwerpen die hij om zich

Nel Goubitz, echtgenote van Jan. Later maakte zij naam
als deskundige wol verven.

Eigenaar bloemenzaak Lobelia Mop Goubitz, 1961.
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heen zag. Midden jaren dertig begon hij het Bloemenhuis
Lobelia op de Gijsbrecht, waarvan hij veertig jaar eige-
naar was. Hij was een hardwerkende middenstander die
als doel had een redelijke kwaliteit bloemen te leveren
tegen een lage prijs, zodat ook de ‘gewone’ arbeider zich
bloemen kon veroorloven. Mop heeft zich reeds eind
jaren dertig ingezet tegen de opkomst van het nationaal
socialisme. Daarbij behoorde ook het saboteren van bij-
eenkomsten en vergaderingen van de zwarthemden in
Hilversum. 
Tijdens de oorlogsjaren heef hij zich (terwijl hij zelf op
wisselende adressen, vermomd en onder een valse naam,
ondergedoken zat) ingezet voor het onderbrengen van
onderduikers, onder wie een aantal joodse weeskinde-
ren, en het vervalsen van persoonsbewijzen. 
Na de bevrijding woog hij slechts 40 kilo. Toch pakte hij
al gauw de draad weer op en maakte van Lobelia een voor
die tijd moderne winkel. Behalve vele neven en nichtjes
en aangetrouwde familieleden hebben tal van Hilver-
summers in de bloemenzaak gewerkt. Zijn zus Han is
halverwege de jaren zestig drie jaar cheffin geweest. Veer-
tig jaar lang ging Mop vier tot vijf keer per week naar Aals-
meer om zijn bloemen en planten zelf te halen,  waardoor

de verkoopprijzen laag konden blijven. Op 62-jarige leef-
tijd was hij volledig opgebrand en moest hij de zaak ver-
vroegd aan een ander overdoen.

Ab: 30 jaar Ochtendgymnastiek 
Ab (1910-1997) was fysiotherapeut en gymnastiekleraar
onder meer in Hilversum en Naarden. Hij werd vooral be-
kend als presentator van het radioprogramma Ochtend-
gymnastiek. Aanvankelijk werkte hij voor Radio Herrijzend
Nederland, later voor de AVRO en ten slotte voor de NOS.
De eerste uitzending van Ochtendgymnastiek was op 1
december 1945. In de jaren zestig luisterden dagelijks
circa 300.000 mensen naar het programma. Ab gaf de
oefeningen met pianobegeleiding door Arie Snoek (later
Jacques Schutte). Dé openingszin van Ab Goubitz was het
altoos opgewekte Goedemorgen luisteraars, staat u allen
klaar?. Daarna volgden steevast de oefeningen op de maat
van de muziek: en strek en buig en voor en achter!Hij presen-
teerde het radioprogramma dertig jaar lang tot zijn pen-
sioen in januari 1975, na bijna 10.000 keer negen minuten
lang in de Nederlandse huiskamers te hebben gere-
geerd.14 In die jaren was hij ook tv-commentator bij in-
ternationale turnwedstrijden.

Han, de zus van Mop Goubitz was medio jaren zestig cheffin bij Lobelia.
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In 1964 werd Ab ambtenaar Sport- en Jeugdzaken van de
gemeente Hilversum. Een van zijn medewerkers vertelde
dat hij eens op een mooie lentedag voorstelde om met de
afdeling te gaan varen. Dat hij de boot al gereserveerd
had, tekent zijn stijl van leidinggeven. In 1965 redde hij
een 80-jarige Franse toerist uit het water in de stad
Utrecht, terwijl hij op weg was naar de Beatrixhal om daar
de turnwedstrijden dames Nederland-Polen van tv-com-
mentaar te voorzien.15

Ab was niet alleen een vrolijke, maar ook principiële man.
Zo was hij fervent geheelonthouder en rookte hij niet, al-

hoewel hij roken minder schadelijk achtte dan drinken:
Met roken brengt u niemand anders in gevaar, zei hij in 1970 tij-
dens een interview.16

Ella: pionier sensitivitytrainingen 
Ella Goubitz (1914-2007) was sociaal psychologe. Mid-
den jaren vijftig van de vorige eeuw bracht ze als een van
de eersten de legendarische ‘sensitivitytrainingen’ vanuit
Amerika naar Nederland. Toen die nog deugden, later is er een
potje van gemaakt, was haar uitspraak. Zij streed voor be-
tere menselijke verhoudingen in bedrijf en organisatie en

Artikel ter gelegenheid van het afscheid van Ab Goubitz. (Het Vrije Volk, 18 januari 1975)
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ontwikkelde diverse bewustwordingstechnieken.
Peter Brusse schreef haar necrologie in De Volkskrant: Ella
ging naar het gymnasium en was lid van de Bond van abstinent-
studerenden. ‘Een andere wereld, wandelen, zingen en dansen’.
Op school werd gelachen om die rare club van alcoholvrije arbei-
derskinderen.  Er was geen geld om te studeren, zij ging werken
en organiseerde zomerkampen voor werkloze intellectuelen. In
1938 kreeg ze een beurs voor de School voor Maatschappelijk
Werk. In 1942 werd zij Nederlands eerste bedrijfsmaatschappe-
lijk werkster, bij de stijfselfabriek Honig aan de Zaan. Zij ging in
het verzet, leidde een dubbelleven en ‘kraakte’ met een zus een leeg
huis aan de Amstel in Amsterdam. Daar werden onderduikers
verborgen gehouden. Na de bevrijding leek alles mogelijk. Zij
bruiste van energie, gaf les en Honig financierde haar studie so-
ciale psychologie.17

Na haar kandidaats vertrok Ella met een beurs van de
Marshallhulp naar Amerika. Ze studeerde af op ‘Human
Relations in American Industry’, was medeoprichter van
de Studiegroep voor Groepsarbeid en startte een prak-
tijk als organisatieadviseur.
In 1966, verkocht ze alles en ging op de vlucht voor oor-
logsherinneringen terug naar Amerika. Zij werd docent
aan de universiteit in Boston, gaf workshops en trouwde
met een fabrikant die als een soort goeroe jonge men-

Vertrek Ella naar VS, vlak na de Tweede Wereldoorlog, Rotterdam. V.l.n.r. Nol Bokhorst (echtgenoot Han),
Han Bokhorst-Goubitz, Mettje, Joop, Ella, Ali.

Sociaal psychologe Ella Goubitz, 1961.
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sen om zich heen verzamelde. Ze bleef er tien jaar.
Berooid keerde ze terug in Nederland. Ze raakte in een diepe de-
pressie, de oorlogsherinneringen kwamen terug en zij ging in the-
rapie. Zij accepteerde – na aanvankelijke weigering – steun van
de Stichting 40-45 en vond rust en stilte in een huisje in de Fle-
vopolder. Daar ging ze tuinieren en schilderen. Zij kreeg ten-
toonstellingen en raakte geïnteresseerd in de Bhagwan, ‘maar die
rode jurken vond ik bespottelijk’. ‘s Winters ging ze naar Poona
in India en kwam opgewekt terug. Ze verhuisde naar Almere,
woonde alleen, gaf geld aan alle goede doelen, koesterde haar
vrijheid en als ze vrienden wilde zien, organiseerde ze tochtjes,
etentjes en gedenkwaardige feesten.18

Slotwoord
Joop Goubitz was een bevlogen man, die altijd voor an-
deren en zijn idealen op de bres stond. Maar zijn gezin
had daaronder te leiden. Mettje hield de boel bij elkaar
en over Joop werd later niet altijd positief gesproken.
Zijn idealen voor het verheffen van de arbeiders hebben
echter wel doorgewerkt bij zijn kinderen, die ze elk op
hun eigen wijze hebben vorm gegeven.

NOTEN
1 Van 1903-1906 werden jaarlijks door de Amsterdamse
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4 Idem.
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derlandse beeldende kunstenaars 1750-1950, deel II (Amster-
dam, 1969).
12 Arnhemse Cahiers nr. 4.
13 Ab Goubitz, Morgendauw,  (Kampen, 2004). 
14  Wikipedia; Het Vrije Volk, 18 januari 1975.
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17 Rubriek Uit het leven : Ella Goubitz door Peter Brusse,
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18 Idem.

Joop in 1933.


