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Peter van Eijkelenburg

Deze keer Alie Ruijgrok,  ruim vijftig jaar 
werkzaam geweest als assistente bij apo-
theek Grendel en een leven lang vrijwilliger 
bij de katholieke kerk in Gouda. Daarvoor 
kreeg zij in september 2009 de pauselijke 
onderscheiding Pro Ecclesia et Pontifice .

‘Uit de oorlogsjaren weet ik nog heel veel. Dat ik ’s 
nachts de vliegtuigen hoorde overkomen boven ons huis 
aan de Spoorstraat. Ik maakte de rest van het gezin wak-
ker. Ga toch slapen, riepen ze. Nee, het is oorlog!, riep 
ik terug. 

En dat alles geleidelijk aan slechter en minder werd, 
heel sober. Het zo rijke verenigingsleven in Gouda kwam  
stil te liggen, deels omdat het verboden werd door de 
Duitsers. Zoals de katholieke meisjesvereniging De Graal, 
waar ik jeugdleidster was.

 Ik ging met de fiets op strooptocht ging langs boeren 
in de omgeving, op zoek naar voedsel. Bij een boer in 
Waarder, die ik had leren kennen in de apotheek, heb ik 
in die oorlogsjaren heel veel kisten spinazie weggehaald. 
En ik ben een keer met onze prachtige massief eiken 
sjoelbak naar hem toe gefietst. Ik had het ding rechtop 
tegen mijn rug vastgebonden.  De onderkant steunde op 
de bagagedrager van mijn fiets. Die sjoelbak heb ik bij 
hem verpatst voor een hele grote zak bruine bonen. 

‘Je moet worden  
wat je bent’

Alie Ruijgrok vertelt
De historie van Gouda, verteld door mensen die het 
verleden 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.

gouwe verhalen Alie Ruijgrok (1918)

Ook ging ik elke ochtend vroeg, voor mijn werk bij 
Grendel, naar een boer op de Haastrechtsedijk, om melk 
te halen. Ik dronk daar dan soms eerst wel enkele liters 
weg,  voor ik mijn lege flessen vulde en weer naar huis 
fietste.

Er was veel nodig, want we hadden een groot gezin. 
Mijn ouders hebben vijftien kinderen gekregen. Twee 
van hen zijn in de oorlog als baby overleden, aan kink-
hoest, de ander aan maagdarmproblemen. Later is nog 
een broertje verdronken bij het spelen langs de Katten-
singel.

In de Hongerwinter ben ik met een van mijn zussen op 
fietsen met harde banden naar het oosten van het land 
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gegaan. Dat was naar Vorden, waar een broer van ons 
ondergedoken zat bij een aalmoezenier van de verken-
nerij. Die tocht duurde in totaal tien dagen. We sliepen 
onderweg bij mensen thuis en in scholen. De terugweg 
hebben we vanaf Zutphen moeten lopen met de fiets aan 
de hand, omdat alleen de velgen nog over waren. Ik had 
vijf bevroren konijnen aan mijn stuur hangen. In onze 
fietstassen hadden we grote zakken graan.

Broodbonnen

Het bombardement van het Jozefziekenhuis heb ik 
meegemaakt. En bij het bombardement van het Goud-
se station vlogen alle ruiten uit de achtergevels van de 
Spoorstraat. Nieuw glas was er niet, dus alles moest 
dichtgetimmerd worden met planken. Vader bleef al-
leen achter in ons huis, wij trokken in bij een tante in de 
binnenstad. Na de oorlog hebben we die glasschade wel 
vergoed gekregen.

Ik kreeg in de oorlog ook af en toe broodbonnen van 
een collega bij Grendel. Die woonde in het park en had 
de bonnen over. Zij had kennelijk genoeg andere dingen 
te eten op een of andere manier.

Dat soort ervaringen heeft me gehard voor het verdere 
leven, denk ik. Ik heb er iets positiefs van meegekregen.

De bevrijding was natuurlijk een groot feest. Een buur-
man van ons had nog een fles wijn op zolder bewaard! 
Op 5 mei was er om drie uur ’s middags een bijeenkomst 
voor de hele bevolking van e stad, in de St Janskerk. De-
ken Bots heeft daar gepreekt. Na afloop zwierden we 
met z’n allen gearmd over de Markt. Het miezerde, maar 
daar lette je niet op. Je wist ook niet naast wie je liep, je 
haakte zo maar ergens in. In uitbundige slingers ging het 
over de Markt en over de Kleiweg.

Bibliotheek

Mijn moeder was Maria Streng, uit Gouda. Vader was An-
thony Ruijgrok, timmerman uit Reeuwijk, die later in ver-
zekeringen ging. Ze kochten voor 6.000 gulden een huis 
aan de Spoorstraat, op nummer 27. Onder in dat pand 
was een winkelruimte, waar mijn ouders een sigarenzaak 
begonnen. Het is het pand waar later slotenmaker Kalk-
hoven in is gekomen.

Ondanks de soberheid van die jaren hadden we een 
uitstekende jeugd. Mijn vader deed het goed met zijn 
verzekeringswerk. Hij had er nog allerlei baantjes bij. En 
er was natuurlijk de sigarenwinkel. We hadden het niet 
rijk, maar ook niet arm. Het was heel gezellig in huis. We 
hadden die sjoelbak, een toverlantaarn en allerlei spel-
letjes. Met Sinterklaas kwamen er honderden pakjes. En 
we haalden allemaal veel boeken uit de bibliotheek. Mijn 
vader las onze boeken altijd eerst. Zogenaamd om ons 
te controleren. Ik wil weten wat jullie lezen, zei hij dan. 
Maar intussen had hij er zelf heel veel plezier aan. Hij zat 
vaak hardop te lachen als hij onze boeken las. Terwijl hij 
zelf ook wel serieuze boeken las. Ik kan me herinneren 
dat hij in een boek van Victor Hugo bezig was.

Als jong meisje. (collectie Ruijgrok )
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Grendel

Ik was het zevende kind in ons gezin. Van de vijftien zijn 
er nu nog vier over. De oudste is 97, een Trappistin in 
België. Mijn Bewaarschool was aan de Lage Gouwe, waar 
nu de Greep zit. Daarna de meisjesschool van de zusters 
aan de Westhaven, het grote pand waar later het pension 
van Compaxo in kwam. Op de Nieuwehaven 310 was de 
Petrus Canisius-mulo. Ik volgde er een veelzijdig pakket, 
met wiskunde. Daar ben ik in 1933 geslaagd. En na nog 
een jaartje handelsschool kon ik naar apotheek Grendel. 
Ik kwam daar al jarenlang regelmatig, om medicijnen 
voor mijn moeder op te halen. En mijn vader kende hem 
van zijn werk als verzekeringsman. Al toen ik twaalf was 
wist dat ik daar zou willen gaan werken. 

Een opleiding tot apothekersassistente bestond toen 
nog niet, dus Grendel zelf heeft mij alles geleerd. Al de 
eerste ochtend kreeg ik van hem les in het maken van 
zalfjes, drankjes en aspirines. Hij was een enige baas. Hij 
kwam altijd op feestjes, en met Sinterklaas deed hij ook 
altijd mee.

De apotheek zat toen op de Lange Tiendeweg, maar 
nadat ik bijna veertig jaar daar gewerkt had, verhuisde 
de apotheek in 1973 naar de Dunantsingel. Daar ben ik 
nog tot 1986 aan het werk gebleven.

Blijmoedig geloof

De achternaam van mijn moeder was Streng, maar streng 
was zij helemaal met. Zij dacht breed, was al heel vroeg 
oecumenisch gezind. Wij hadden een blijmoedig geloof, 
we mochten overal naar toe. Moeder was niet geleerd, 
maar wel heel wijs. Ook in de zin dat je haar niets wijs 
maakte. 

Wij hoorden bij de Maria Hemelvaart-parochie, van de 
kerk aan de Kleiweg. Pastoor daar was J.F.A. Bots. Die 
was heel goed, ook voor de vorming van de jeugd. Ik heb 
als opgroeiend kind genoten van de rijke symboliek in 
de katholieke kerk. Je maakte zoveel mee, waardoor je 
bijna ongemerkt je vorming tot volwassenheid kreeg. Op 
zondagmiddag ging je naar het lof, en dat deed je graag. 
Het was ook een uitje. Er was nog geen TV, moet je be-

denken. Gelukkig komt veel van die katholieke symbo-
liek van vroeger weer terug.

De katholieke kerk leeft nu, zeker in Gouda. We heb-
ben hier een goed team van pastores, we hebben ruim 
honderd vrijwilligers en zelfs wel zeven koren! En de 
vernieuwingen staan niet stil. Vrouwen mogen nu mis-
dienaar zijn, en dan heten ze misdinette’s. Nee, dat is 
geen woordgrapje. Het zijn vaak tieners, of jonger nog, 
die misdinette’s. Vroeger zou ik dat ook graag hebben 
willen zijn, maar dat mocht toen nog niet.

Ik heb alle veranderingen in de kerk met instemming 
meegemaakt, heb ze toegejuicht en ben er blij mee ge-

Aan het werk in november 1986, kort voor haar afscheid na 52 (!) jaar bij 
apotheek Grendel. (collectie Ruijgrok)
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weest. Zoals de jeugd van nu op de eigen manier een 
kerkdienst maakt, met computers en al, en met na af-
loop aansluitend meteen een eigen disco! Het geloof 
blijft eender, alleen de expressie ervan wordt anders, 
moderner. Tegelijk weten de jongeren van nu dat rust en 
stilte ook nodig zijn, voor bezinning.

Onze pastoor, Dick van Klaveren, is nog geen vijftig. 
Hij is humoristisch en waardig tegelijk. Hij geeft ruimte 
aan de jeugd. Dat is niet overal zo. Als een pastoor de 
moderne tijd niet verstaat, dan loopt het allemaal anders 
in zo’n parochie. 

Bergje hagelslag

Werk als misdienaar zat er dus niet in voor mij, maar 
als kind deed ik wel andere klusjes vanuit de katholie-
ke kerk. Je had bijvoorbeeld de ‘Kindervoeding’. Vóór 
schooltijd kwamen kinderen brood eten bij de zusters 
aan de Westhaven. Ik hielp daar bij het smeren van de 
boterhammen. Dat ging heel eenvoudig. Een beetje bo-
ter op een snee brood, je drukte die ondersteboven op 
een bergje hagelslag en dat was het dan. En op zaterdag-
middag ging ik bij een familie alle kinderen in bad doen, 
in de keuken. 

Later was ik lid van De Graal, de katholieke meisjesbe-
weging. De Duitsers hebben die vereniging in 1941 ver-
boden, want die was te progressief, vonden ze. Het was 
inderdaad een vooruitstrevende club voor die tijd. Met 
veel sport, wandeltochten, allerlei activiteiten en uitjes. 
Ook allemaal met de bedoeling je tot een goed christen 
te vormen. Ik zie ons nog zitten in een bomvol Olympisch 
stadion in Amsterdam, voor het ontvangen va de Pink-
sterzegen. Bij De Graal werd je als christen en als mens 
gevormd, spelenderwijs eigenlijk, zonder dat je het goed 
in de gaten had. Ik was er jeugdleidster vanaf mijn zes-
tiende jaar.

Bromfiets

Na de oorlog kwam er de ‘Jongerengemeenschap’ voor in 
de plaats. Die heb ik in Gouda mede opgericht en ik ben 
er voorzitter van geweest. Elke zomer gingen we met een 

grote groep meisjes een weekje met de bus naar Lim-
burg. Van daar uit maakten we dan dagtochtjes naar Val-
kenburg, naar de Ardennen en de Eifel. Die tochten had 
ik zelf eerst allemaal zorgvuldig uitgezet. Daarvoor ging 
ik een week lang met de brommer de routes verkennen, 
kijken waar we koffie zouden drinken, welke attracties 
we zouden bezoeken enzovoort. Dat waren de jaren vijf-
tig, echt de jaren van het Rijke Roomsche Leven. 

Die ‘Jongerengemeenschap’ had het clubhuis achter 
de Peperstraat, naast de Gouwekerk. Boven hadden we 
daar drie grote zalen ter beschikking. De katholieke pad-
vinders, de verkenners en de gidsen, zaten ook in dat 
gebouw. Later ging de Jongerengemeenschap over in de 
Mater Amabilisschool. Dat was een soort vorming voor 
meisjes van 16 tot 18 jaar. Het was elke middag van vijf 
tot zeven uur. Ze kregen er les in van alles en nog wat. 
Koken en naaien natuurlijk, maar ook maatschappelijke 
en godsdienstige vorming.

De Gonz

Voor alle groepen jongeren bestonden dat soort ver-
enigingen. De Gonz bijvoorbeeld, bestond voor de oor-
log al. Was bestemd voor de katholieke middenstands-
jeugd. De naam was afgeleid van Aloysius Gonzaga, een 
Italiaanse heilige uit Italië, eind zestiende eeuw, patroon 
van de jeugd. De Gonz organiseerde bijvoorbeeld dauw-
trappen, feesten en andere gezelligheid. Maar intussen 
draaide het ook daar om de vorming van de jeugd.

Voor de katholieke arbeiderskinderen was er Kolping, 
genoemd naar de Duitse priester Adolf Kolping. De ge-
reformeerden en de hervormden hadden ook hun eigen 
verenigingen voor de jeugd. En natuurlijk was er de AJC, 
voor de socialistische jeugd, heel actief met optochten 
en manifestaties. 

Bijbelclubje

Met het echte kerkelijke werk, de catechese bijvoor-
beeld, ben ik ook in de jaren vijftig begonnen, als leidster 
van gespreksgroepen met jeugd. Ik volgde tegelijkertijd 
allerlei cursussen daarvoor, bijvoorbeeld aan de pasto-
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rale school in Breda. Daarna twee jaar theologiestudie in 
Utrecht. En vanaf 1955 mocht ik les gaan geven in bijbel-
kennis. Dat ben ik heel lang blijven doen. Nog steeds heb 
ik mijn Bijbelclubje, dat is echt een hobby. Ik heb net nog 
een Studiebijbel gekocht, heel boeiend

Nu ben ik voor de katholieke parochie van Gouda bij-
voorbeeld contactpersoon voor de bewoners van de drie 
flatgebouwen hier rond het Plesmanplein. We hebben 
totaal ongeveer dertig van deze contactpersonen in Gou-
da. Zij proberen de parochianen bij te staan in bijzondere 
omstandigheden. Eigenlijk komt dat in de plaats van het 
huisbezoek dat de pastoors en de kapelaans vroeger de-
den. Die hebben daar nu geen tijd meer voor.

Kneusjes

En ik breng de blaadjes van de parochie rond. Daar-
naast probeer ik een beetje zicht te houden op een paar 
mensen in mijn omgeving die het moeilijk hebben. De 
kneusjes in het leven. Mensen die het net houden als ze 
een beetje steun krijgen en contact. Soms is heel weinig 
al genoeg , zodat ze het net redden. Ik ken die mensen 
uit de relatiekring die ik in al die jaren opgebouwd heb 
in de parochie. Persoonlijke begeleiding, pastorale con-
tacten.

Alle christenen kunnen iets voor elkaar betekenen. Wij 
vormen met elkaar, over de hele wereld, de kerk. Dat 
besef dringt steeds meer door. De pastor is niet altijd 
meer nodig voor alles. Leken kunnen ook veel doen. en 
dat gebeurt. We hebben in Gouda nu drie vrouwelijke 
gebedsvoorgangers. Zij zorgen er bijvoorbeeld voor dat 
elke vrijdagochtend in de kleine kapel een gebedsdienst 
is. Omdat de pastores daar geen tijd meer voor hebben. 

Ik ben ook actief geweest in de 8 meibeweging, een 
progressieve katholieke stroming die zo’n twintig jaar 
geleden bestond. Jammer genoeg kwamen daar geen 
jongeren op af, dus de club stierf uit. Maar het geloof 
blijft altijd. Al wisselt de uitingsvorm per generatie. Alle 
mensen die gedoopt zijn, vormen samen één wereldwij-
de gemeenschap. En ik ben dankbar dat ik daar al zo lang 
deel van mag blijven uitmaken.

KLM-bedevaarten

De avonden houd ik voortaan voor mezelf. Dan ga ik niet 
meer weg en wil ik ook geen bezoek meer thuis hebben. 
Ik zit dan voor mezelf te mediteren. Ik overdenk hoe 
goed ik het altijd heb gehad en nog steeds heb. Ik wil 
zeker honderd worden. Zo’n paar uur rust in de avond 
is goed. Net als één dag per week rust en stilte goed is. 
En dat hoeft niet de zondag te zijn. Vanuit die rust kun 
je daarna weer veel dingen doen voor de mensen. Ik heb 
altijd behoefte gehad om heel veel mensen om me heen 
te hebben. Niet om me op één iemand te richten. Trou-
wen zat kennelijk niet in mijn genen. Je moet worden wat 
je bent, heb ik altijd gezegd. 

Een paar jaar geleden, toen ik negentig zou worden, 
heb ik het plan opgevat om drie bedevaarten te doen. 
Om me spiritueel voor te bereiden op het bereiken van 
die leeftijd. De drie reizen heb ik zelf georganiseerd, 
steeds met een ander gezelschap. Eerst naar Kevelaer,  
daarna Lourdes natuurlijk, en tenslotte naar Medju Ge-
orge, dat is in Bosnië Herzegovina. De KLM- bedevaar-
ten heb ik ze voor mezelf genoemd, als ezelsbruggetje. 
Sinds die drie reizen is het leven voor mij helemaal een 
feest geworden. Elke dag ben ik dankbaar en blij dat ik 
het zo fijn heb en dat ik nog steeds iets kan betekenen 
voor mensen.

En toen ik dan uiteindelijk inderdaad negentig werd, 
heeft mijn familie een heel groot feest voor mij op touw 
gezet. Omdat ik altijd als een soort familie-tante werd 
beschouwd. Ik was niet getrouwd en dus altijd voor ie-
dereen beschikbaar, was de gedachte. En dat was ook 
zo. 

Hier in de Tunnelflat heb ik een buurvrouw die veel 
jonger is dan ik, maar die wel al aan het dementeren is. 
Zij heeft bepaalde waandenkbeelden. Maar zij is mijn 
naaste, letterlijk. Daarom komen haar zorgen op mijn 
weg, en let ik speciaal op haar. 
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Apotheker

Dat ik zo lang bij apotheek Grendel ben gebleven, be-
tekent natuurlijk dat ik het prachtig werk heb gevonden 
altijd. Nog drie jaar na mijn pensioen ben ik er gebleven. 
Alle ontwikkelingen in het apothekersvak meegemaakt in 
die ruim vijftig jaar. Ik vond eigenlijk alles aan dat werk 
leuk om te doen. Maar vooral het contact met de col-
lega’s en met alle mensen die in de winkel kwamen vond 
ik belangrijk.

Zelf apotheker worden heb ik nooit overwogen. Daar-
voor was een universitaire studie nodig, en daar had ik 
geen tijd voor, naast mijn werk bij Grendel en al mijn an-
dere activiteiten.

Bij mijn afscheid bij Grendel, in 1986, was er een heel 
groot feest. En een lintje van de koningin. Prachtig.’

Taart op Alie’s 65-ste verjaardag. Boven: Alie 81 jaar (collectie Ruijgrok )


