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Peter van Eijkelenburg

Els » Ik heb vanaf 1971 gewerkt bij de plateelfabriek Jum-
bo, eerst aan de Lange Groenendaal. Als assistent van de 
baas, Balt van Leeuwen. Ik deed al het schrijfwerk. Maar 
als het zo uitkwam hielp ik ook wel met het leeghalen 
van de oven, met inpakwerk, met alles eigenlijk. Ik likte 
ook de postzegels. Toen Balt dood ging, nam zijn zoon 
John het over. Die was ook secretaris/penningmeester 
van de Vereniging van Aardewerkfabrikanten Gouda, 
zodoende deed ik daar al het secretariaatswerk voor. Ik 
had tenslotte mulo en een type-diploma van Schoevers. 
En John was dyslectisch, dus ik onderhield ook nog zijn 
privé-correspondentie.

Onder de vele Goudse plateelfabriekjes was weinig 
concurrentie. Ieder had z’n eigen specialisme. Er waren 
heel veel eenmansbedrijfjes. Het was aantrekkelijk om 
klein te blijven. Want als je geen personeel had, vervie-
len allerlei veiligheidseisen, zoals tegen stof en zo. Maar 
Jumbo was wel een iets grotere plateelfabriek. Op het 
hoogtepunt werkten er ongeveer tien mensen. Zelfs de 
vrouw van Balt werkte vaak mee.

Ik was er elke dag, maar meestal alleen in de ochtend, 
gemiddeld drie uur per dag. Glijdende werktijden, toen 
al. Ik kon eigenlijk komen wanneer ik wilde, net zoals 
het mij uitkwam. Dat was gunstig in verband met al mijn 
maatschappelijke activiteiten. En ik heb vanaf het begin 
zeven weken zomervakantie bedongen, voor een deel 
onbetaald natuurlijk. Zo’n extra verlof was geen enkel 
probleem, bij Jumbo waren ze heel makkelijk. Die lange 

‘Wat moet die  
rotmof hier?’

Bob en Els Visser vertellen
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. Oral History.

gouwe verhalen Bob ( 1929 ) en Els ( 1933 ) Visser

zomervakanties wilde ik omdat Bob door zijn schoolva-
kanties ook altijd lang vrij was in de zomer. We waren 
gewend dan lange en vaak verre reizen te maken. 

Mongolië

In de loop van al die jaren zijn we in de zomer naar Mali 
en Mongolië geweest, maar we bleven ook wel in Euro-
pa: Griekenland, Macedonië, Armenië, Sicilië, Marokko 
of, gewoon met de eigen auto, helemaal naar Turkije. 
Die keer hebben we 12.000 kilometer gereden in één zo-
mervakantie. Of naar Amerika, vliegen natuurlijk.
Jumbo had veel export naar Amerika. Dus kregen we re-
gelmatig de Amerikaanse klanten over de vloer. Eentje 
nam altijd zijn vrouw mee. Dorothy, met een bontmantel 
van 10.000 dollar. Moest ik haar overdag bezighouden, 
terwijl haar man hier z’n zaken deed. Na afloop gingen 
we altijd eten bij Old Dutch, op de Markt.
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PSP en marine 

Bob » We zijn veertig jaar geleden 
eigenlijk toevallig in Gouda komen 
wonen. Ik was docent electrotech-
niek aan de Zeevaartschool in Den 
Helder. Maar als psp-stemmers 
wonen tussen heel veel beroepsmi-
litairen van de marine was het niet 
altijd makkelijk. En de keuze aan 
middelbaar onderwijs voor onze 
kinderen was in Den Helder niet 
ideaal. Dus ben ik her en der gaan 

solliciteren en kwam ik op de mts in Gouda terecht. De 
school zat aan de Winterdijk, als huurder van een aantal 
lokalen van de kts, dat was de katholieke lts in Gouda. 
De mts had zelf niet genoeg lesuren voor mij, maar die 
kon ik bij de kts aanvullen. Onze mts was enorm in de 
groei in die jaren. De school had een streekfunctie. Op 
het hoogtepunt waren er zo’n vierhonderd leerlingen. 
Eind jaren zeventig kwam de meao erbij. Daar was Ro-
nald van Schelven een van m’n collega’s. Die was niet bij 
iedereen even geliefd.

Later verhuisde de mts naar de Groen van Prinste-
rersingel en daarna ging de school op in het ID-college. 
Maar dat heb ik niet meer meegemaakt. Toen ik de vijftig 
was gepasseerd, zag ik het lesgeven niet meer zo zit-
ten. De bedrijfsarts adviseerde dat ik eenderde minder 
lesuren zou gaan draaien. Na twee jaar zou een psychia-
trische keuring volgen. Onze oudste zoon zei: dat geeft 
helemaal niet, jij bent echt wel gek genoeg om afgekeurd 
te worden! Maar dat gebeurde toch niet. Ik kon door-
gaan, wel nog steeds met minder uren. En in 1986 kon ik 
in de vut, met 57,5 jaar. Ik had veertig dienstjaren, want 
ik was ooit begonnen als leerling-instrumentmaker op de 
Universiteit van Amsterdam.

Ik kom nog vaak oud-leerlingen tegen. Allemaal her-
kennen ze mij en ik weet soms ook nog wel hun namen. 
Ze zijn in de meest wonderlijke beroepen terechtgeko-
men. Stationschef, manager van een supermarkt, ver-
pleegkundige, je komt van alles tegen. Ouders vroegen 
mij wel eens: wat moet m’n jongen worden? Dan zei 

Bob Visser in de oorlog, 16 jaar 
(foto collectie Visser) 

ik: maak je geen zorgen, ze gaan toch weer iets anders 
doen. Net als onze oudste zoon trouwens, Ruud. Die 
heeft in Schoonhoven gestudeerd voor goudsmid. Maar 
hij is na z’n studie schoonmaker geweest, chauffeur, 
heeft de Landbouwschool gedaan, heeft gewerkt in de 
opvang van drugshoeren in Rotterdam, heeft de sociale 
academie gedaan en nu is hij directeur van een poppo-
dium in Leiden, het Leids Verenigings Centrum, met net 
een nieuw gebouw, en dus de afgelopen jaren veel over-
leg met allerlei instanties.’

Buitenlandse logé’s

Els » Bob en ik hebben onze maatschappelijke activi-
teiten altijd samen gedaan. Wereldwinkel, het 5 mei-
comité, Verzetsmuseum en de wereldmuziekconcerten 
in de Agnietenkapel. En we waren, al vanaf dat we in Den 
Helder woonden, gezinsvoogd en vingen in ons huis kin-
deren op die problemen hadden. Het was hier thuis altijd 
druk. Buitenlanders die kwamen voor manifestaties waar 
wij bij betrokken waren, konden hier ook logeren. Ze-
ker toen onze eigen kinderen uit huis gingen, hadden we 
plaats genoeg. We hebben een keer zes weken lang een 
groep Chilenen in huis gehad.

Bij een bijeenkomst met hen hier was Pim Rebel aan-

Els Visser (foto collectie Visser) 
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wezig. Zij was lid van het ontvangstcomité voor die Chi-
lenen. Ze vroeg: en wie zijn jullie eigenlijk? Ik zei: ach, 
wij wonen hier ook, let maar niet op ons.’

Hans Janmaat

Bob » We hebben altijd links gestemd, maar we zijn nooit 
lid van een partij geweest. Er was geen enkele partij 
waarmee we het genoeg eens waren. Vaak psp gestemd. 
Hing er een psp-affiche op het raam van de woonkamer. 
En boven hing aan de achterkant een cpn-biljet, van een 
van de kinderen. Wisten de buren echt niet meer wat we 
nou precies waren. We hebben ook wel GroenLinks ge-
stemd. Totdat die partij voor bombardementen op Ko-
sovo bleek te zijn.

In de jaren zeventig verschenen veel fascistische leu-
zen op straat. Daarom werd het Anti-Fascisme Platform 
opgericht, waarin wij actief waren. Dan gingen we al die 
leuzen met witkalk onleesbaar maken. Alle politieke par-
tijen in Gouda deden mee in dit platform, behalve de 
vvd. De liberalen wilden alleen deelnemen als de naam 
veranderd zou worden in Anti-Discriminatie Platform. En 
dat deden wij niet.

Hans Janmaat verscheen een keer in Gouda, bij een po-
litieke markt. Rustig etaleerde hij zijn propaganda in z’n 
kraam. En even rustig stopten de mensen van het Anti-
Fascisme Platform die papieren weer in zijn tas terug. Hij 
is toen maar weggegaan, vriendelijk maar dringend door 
de actievoerders begeleid naar het station. Er was een 
TV-ploeg bij, die een rel wilde forceren. Op de Kleiweg 
is Janmaat toen een winkel binnengevlucht. Uiteindelijk 
heeft de politie hem naar het station gebracht en op de 
trein gezet.’

Nabrander

Els » Het 5 mei-comité was een initiatief van de vakbon-
den hier. Natuurlijk was het Oranjecomité al actief, voor 
het vieren van Bevrijdingsdag. Maar dat was meer een 
soort nabrander van Koninginnedag. Politieke organisa-
ties en de vakbonden wilden meer inhoud, de binding 
met het verleden benadrukken. Om de bevrijding van de 

onderdrukkers nadrukkelijk aan de orde te stellen. De 
mensen van het Oranjecomité deden net alsof ze niet 
begrepen wat de vakbonden daarmee van doen hadden. 
Hekon Pasman was de eerste voorzitter van het 5 mei-
comité. Later kwam Barend Cohen, huisarts in Stolwijk. 
Die regelde en ritselde van alles. Later heeft hij in Kosovo 
nog onderzoek gedaan naar oorlogsmisdaden. Het comi-
té organiseerde lezingen, en informatieve en feestelijke 
dingen op de Markt. Met kraampjes van allerlei maat-
schappelijke organisaties die zich wilden profileren.’

Verzetskruis voor Duitser

Bob » Ons 5 mei-comité ontdekte dat in Gouda’s zus-
terstad Solingen voor de oorlog veel verzet tegen Hitler 
is geweest. We kwamen in contact met Gustav Müller, 
een communist uit Solingen die begin jaren dertig van 
de vorige eeuw naar Nederland was gekomen, op de 
vlucht voor de opkomende macht van de nazi’s. On-
dergedoken in Nederland heeft hij hier een belangrijke 
rol in het verzet gespeeld. Daarvoor heeft hij zelfs het 
Nederlandse Verzetskruis gekregen. Oud-verzetsstrijder 

Bob Visser als MTS-docent in Gouda (foto collectie Visser)
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Gijs Vink heeft zich daar sterk voor gemaakt. Müller is 
een van de zes Duitsers die dit belangrijke eerbetoon 
ontvangen hebben. Mede met zijn hulp en die van een 
kameraad van hem, hebben we in de Agnietenkapel een 
tentoonstelling over het verzet in Solingen gemaakt. Die 
twee hebben toen een week lang hier in huis gelogeerd. 
En Gustav Müller heeft in 1980 op Dodenherdenking een 
krans gelegd bij het stadhuis. In de rij mensen achter mij 
op de Markt hoorde ik iemand mompelen: ‘Wat moet die 
rotmof hier?’

Verzetsmuseum

Bob » Uit het 5 mei-comité is in feite het Verzetsmu-
seum ontstaan, naar een idee van Joop Borgman. Ook 
daar was Hekon Pasman de eerste voorzitter. Wij heb-
ben meegewerkt aan de verbouwing en inrichting van dat 
voormalige bankgebouw aan de Turfmarkt. De bekende 
oud-verzetsman Wim Vrijenhoef was heel emotioneel 
bij betrokken bij de oprichting van dit museum. Net als 
verzetsman Gijs Vink. En Daan Fallaux, de vader van te-
levisiemaker Emile. Het verzetsmuseum heeft nog mijn 
eigen oude militaire uniform in bezit. De epauletten uit 
mijn diensttijd er af gehaald, dan leek het heel aardig op 
het Nederlandse soldatentenue uit de oorlog.’

Wereldwinkel

Els » Met de Wereldwinkel zijn we in 1980 begonnen, 
aan de Raam. Die kwam voort uit de activiteiten van de 
verschillende landengroepen die in die tijd in Gouda ac-
tief waren. Die werkgroepen hielden verspreid door het 
jaar ieder hun eigen manifestaties. Het idee was om die 
activiteiten te bundelen en samen voorlichting te ge-
ven, bijvoorbeeld over het steunen van betere produc-
tiemethoden van koffie en thee in ontwikkelingslanden. 
En om heel primitieve kleine kadootjes te verkopen. Nu 
is het hoofdzakelijk een kadowinkel geworden, hoewel 
de doelstelling nog steeds ideëel is en er alleen vrijwil-
ligers werken. De Wereldwinkel in Gouda is nu al voor het 
tweede jaar tot beste Wereldwinkel van Nederland ge-

kozen. Maar er was wel af en toe onderling onmin in het 
team. Mede daarom ben ik in Gouda gestopt. Ik zit nu 
om de twee weken een dag achter de kassa in de Wereld-
winkel in Waddinxveen. Daar werken aardige mensen, er 
is een leuk bestuur ook .’

Afrikaanse vuurspuwer

Els » De Stichting Wereldmuziek hebben we ruim tien 
jaar geleden opgericht. Ik was voorzitter, onze schoon-
zoon Peter was secretaris en Bob kookte altijd voor de 
groepen die kwamen optreden bij de concerten die we 
in de Agnietenkapel organiseerden. Zes voorstellingen 
per jaar, zeven jaar lang, tot we moesten stoppen om-
dat de gemeente geen subsidie meer gaf. De concerten 
waren bijna altijd uitverkocht, maar de opbrengst van de 
kaartjes was niet hoog genoeg om de groepen te beta-
len. Soms was de belangstelling zo groot dat we moesten 
uitwijken naar de gereformeerde kerk aan de Turfmarkt. 
Daar was een keer een Afrikaanse vuurspuwer, die het 
presteerde om de veters van iemand op de eerste rij in 
brand te steken. En toen er een zigeunergroep opgetre-
den had, kwamen die muzikanten na afloop maar niet de 
kleedruimte uit. Iemand ging kijken en kwam geschokt 
terug: ‘Ze zitten gewoon te kaarten!’ Maar dat bleek niet 
juist te zijn. Ze zaten gewoon onderling het geld te ver-
delen dat zo zojuist van ons gekregen hadden.’

Bob Visser gaat opgelucht met vut. (foto collectie Visser)


