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Peter van Eijkelenburg

‘In mijn eerste jaren als ambtenaar van de burgerlijke 
stand had ik soms wel vijf stellen tegelijk in de trouw-
zaal. Dat was in de tijd dat veel jonge mannen naar Indië 
moesten, voor de politionele acties. Als ze getrouwd wa-
ren, kreeg de vrouw een kostwinnersvergoeding. Daarom 
gingen dus heel veel jongens nog snel even trouwen voor 
de wet. Puur een formaliteit om met het boterbriefje die 
vergoeding te kunnen innen. Dan had je dus soms vijf 
paren met hun getuigen en hun ouders voor je neus. Ik 
hield dan voor al die mensen samen ‘n praatje. Maar elk 
paar moest natuurlijk wel afzonderlijk het ja-woord ge-
ven en de handtekeningen zetten. Die huwelijken waren 
vaak op woensdagochtend, want dan was het gratis in 
Gouda. Bij de andere huwelijken ging het natuurlijk per-
soonlijker. Dan had ik de huwelijkskandidaten tevoren 
gesproken en op basis daarvan kon ik een toepasselijk 
praatje houden.

Het was altijd feestelijk voor de mensen, dus voor de 
ambtenaar was het ook leuk om te doen. Een uitje, even 
achter je bureau bij de afdeling bevolking vandaan. Je 
trok er je beste pak voor aan. Daar kreeg je kledinggeld 
voor, 75 gulden per jaar. Je moest een zwart colbert met 
vest aan en een grijsgestreepte pantalon. Ik gebruikte 
ook wel het jacquet waarin ikzelf was getrouwd. Als ik dat 
aanhad, werd dat altijd zeer op prijs gesteld. Tot zolang 
het bleef passen natuurlijk! Later kregen we een speciale 
toga voor de trouwerijen. Mensen hadden dat gezien in 
andere steden, en vroegen of Gouda dat ook niet kon 

‘Ik heb hier in Gouda 
ruwweg 6000  
huwelijken voltrokken’

Cees Zoeteman 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 Cees Zoeteman (1922 )

invoeren. Zo is dat gebruik overgewaaid hierheen.
Vier mensen van de afdeling bevolking waren ambte-

naar van de burgerlijke stand, plus nog vijf ambtenaren 
van andere afdelingen. Burgemeester James deed het 
een hoogstenkele keer ook. Ik herinner me de trouwerij 
van een zoon van de familie Goedewaagen, van de pla-
teelfabriek. Dat waren huisvrienden van James. Ze waren 
ook overburen: James woonde hoek Crabethstraat/Kat-
tensingel, de familie Goedewaagen woonde Regentesse-
plantsoen 16. In zo’n geval wilde James wel aan ‘n ver-
zoek voldoen, maar hij kende de procedure niet. Dus ik 
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instrueerde en hielp hem tijdens de plechtigheid, en hij 
tekende de akte.  

Een collega van me heeft het eens geturfd. In de ruim 
veertig jaar dat ik bij de afdeling bevolking van de ge-
meente Gouda werkte, moet ik ongeveer zesduizend hu-
welijken hebben voltrokken. Ik deed er niet per s’e meer 
dan m’n collega’s, maar omdat ik het zoveel jaren ach-
tereen gedaan heb, kom je aan dat enorme aantal.

Dertien kinderen

Ik ben geboren aan de Korte Vest. Mijn vader was kaas-
handelaar in Capelle aan de IJssel. Hij kocht overal kaas, 
liet die rijpen en verkocht de kazen aan winkeliers in de 
omgeving en op markten, dus ook in Gouda. Op zeker 
moment huurde hij hier een pakhuis, aan de Molenwerf, 
tegenover de leerlooierij die daar toen was. Daarna zijn 
mijn ouders ook hier komen wonen. Eerst dus op de 
Korte Vest, daarna op Martenssingel 25, waar later wet-
houder Binee heeft gewoond, en daarna aan Regentes-
seplantsoen 13, tegenover de Van Swietenstraat. We wa-
ren met dertien kinderen, dus was een groot huis nodig. 
Daar heb ik tot aan mijn trouwen gewoond.

Als peuter ging ik naar de bewaarschool aan de Nieu-
wehaven, die toen nog een gracht was. Mijn lagere school 
was de Graaf Jan van Nassauschool, aan de Komijnsteeg. 
De Mulo deed ik aan de Martenssingel. Schoolhoofd daar 
was de heer Bijlsma, zijn familie had een boekwinkel op 
de Lange Tiendeweg.

Leerling-ambtenaar

In de oorlog moest ik op transport naar Duitsland, maar 
ik heb onderweg ergens kunnen ontsnappen. Ben on-
dergedoken in Bilthoven en later in Waddinxveen. Daar 
heb ik als boekhouder gewerkt bij staalfabriek Glasbeek. 
Ik heb ook op het arbeidsbureau in Zoetermeer gewerkt 

Cees Zoeteman in 1943 als jongmaatje op het arbeidsbureau in Zoeter-
meer, staand aan  het  bureau van zijn chef Maarten van Gogh (foto 
collectie Zoeteman)
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en bij de gemeente Zevenhuizen als volontair, voor 40 
gulden schrijfgeld in de maand. De gemeentesecretaris 
daar stuurde me op les bij C.J. van As, toen de gemeen-
tesecretaris van Gouda. Deze Van As vroeg me al snel om 
bij hem te komen werken, bij de afdeling bevolking, om-
dat hij daar te weinig personeel had. Dat kwam goed uit, 
want inmiddels woonde ik weer in Gouda. Dus kreeg ik 
van Van As een opleiding van vier jaar en werkte intussen 
bij de gemeente. Leerling-ambtenaar, klerk, adjunct-
commies, commies, in die volgorde ging dat. Daarna 
een paar avonden in de week, twee jaar lang, een oplei-
ding bevolkingsboekhouding, in Den Haag. Plus nog een 
aparte opleiding militaire zaken, voor de oproepen voor 
militaire dienst.

Mijn carrière bij afdeling bevolking Gouda liep verder: 
commies eerste klas, hoofdcommies, hoofdcommies 
eerste klas, referendaris en tenslotte refendaris eerste 
klas. Dat was ik de laatste tien jaar voor mijn pensioen, in 
de functie van hoofd van de afdeling bevolking.

Verdonkeremaand

Meteen na de oorlog had je de reconstructie van de be-
volkingsgegevens. Veel mensen waren in de oorlogsjaren 
verhuisd zonder dat te melden. Of er waren kinderen ge-
boren of mensen gestorven. En natuurlijk waren delen 
van het bevolkingsregister verdonkeremaand door het 
verzet, om joodse inwoners van Gouda te beschermen 
tegen de Duitsers. 

Daarom gingen twee mensen van onze afdeling, de 
collega’s Gardenier en Bloemendaal, huis aan huis kij-
ken. Wie woont hier, wie is nieuw, wie is nog niet gere-
gistreerd, wie woont hier niet meer? Zo hebben zij veel 
ontbrekende gegevens kunnen aanvullen. En natuurlijk 
werd toen niet meer de eventuele religie van de inwoners 
genoteerd. Dat zou wel extra pijnlijk zijn geweest voor de 
weinige joden die na de oorlog nog in Gouda woonden.

 
Niet joviaal

Mijn eerste burgemeester was James, die ik al eerder 
noemde. Een echte aristocraat. Hij was hoge gemeente-

ambtenaar geweest in Den Haag. Geen joviale man, altijd 
op afstand. Hij gaf je nooit een hand. James stond let-
terlijk boven zijn mensen.

Na James kwam Van Rheenen, en toen Van Dijke. Dat 
was wel een benaderbare man, gedroeg zich bijna als een 
collega van ons. Vervolgens Broekens. Die woont nu in 
Moordrecht, maar komt binnenkort weer in Gouda wo-
nen. Hij heeft tegenwoordig een ringbaardje, om hier 
minder herkenbaar te zijn. Dat is niet zo goed gelukt, 
vind ik.

Zoeteman voltrekt het huwelijk van zijn oudste broer, Bas, met Lies van 
Dam uit Stolwijk, coupeuse bij Bahlmann, in 1955. (foto collectie Zoe-
teman )
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Opvolger van gemeentesecretaris Van As werd de heer 
Mans, en daarna kwam iemand uit Friesland, Kakebeeke. 
Met hem had ik een prima verstandhouding, dat ging 
heel goed. Hij was wel een echte levensgenieter, maar 
dat hinderde zijn functioneren niet. 

Contact met oud-politici of voormalig collega’s heb 
ik nu niet meer. Gouda kent ook niet zo’n kringetje van 
oud-oudambtenaren en politici dat regelmatig bij elkaar 
komt. Ik heb er ook niet zo’n behoefte aan.

De afdeling bevolking was altijd een heel aparte club, 
op zichzelf staand, zonder veel contact met de andere 
afdelingen. Wij waren helemaal gericht op de bevolking, 
de andere afdelingen waren meer op elkaar betrokken.

Inwoning

In 1948 ben ik getrouwd met een dochter van de aanne-
mer Rehorst, het bedrijf dat ongeveer half Waddinxveen 
heeft gebouwd. We trouwden sneller dan we wilden, 
want we hadden eigenlijk nog iets langer willen sparen. 
Maar er was woningnood, dus moesten mensen met een 
groot huis een deel daarvan verhuren. Aan de Martens-
singel woonde de directeur van de Middenstandsbank 
in een groot huis, maar zonder kinderen. Hij had ruimte 
over en moest inwoning tolereren. Hij vroeg de lijst van 
woninggegadigden op bij het huisvestingsbureau van de 
gemeente. Daar zag hij de naam Zoeteman. Mijn vader 
bankte bij hem, dus die naam kende hij. Zo konden wij 
zijn bovenwoning krijgen, maar dan moesten we wel 
eerst trouwen. Vervolgens hebben we daar drie jaar heel 
mooi gewoond.

We hebben twee zoons gekregen en twee dochters, 
een tweeling. Onze eerste eigen huis was aan de Jan Luy-
kenstraat, daarna nieuwbouw aan de Joubertstraat 55. 
Een hoekhuis met garage en een mooie tuin achter. De 
Joubertstraat werd steeds drukker met doorgaand ver-
keer, dus toen de kinderen het huis uit waren, wilden 
we rustiger wonen. Dat werd een patiowoning aan de 
Waterlelie. Maar dat huis was praktisch onvindbaar voor 
bezoekers. Zelfs als ze na een bezoekje bij ons weer ver-
trokken, kwamen ze maar moeilijk het wijkje uit. Daarom 

trokken we in deze nieuwbouwflat aan de Blekerssingel, 
nu 28 jaar geleden. Dat was in de tijd van een slappe 
woningmarkt. Aannemer Van Willigen kon deze huizen 
slecht kwijt. Dus wij konden een aardige korting op de 
koopprijs bedingen. En met dikke dubbele ruiten, dus 
helemaal geen last van het verkeer onder ons.

Vijf jaar geleden is mijn vrouw Maria helaas overleden, 
door een gesprongen aorta. Ze was 83 jaar.

Schoolbesturen

In de jaren dat onze kinderen nog school gingen, heb ik in 
diverse schoolbesturen gezeten. De bestuursleden wer-
den gekozen uit de ouders van de leerlingen, op voor-
dracht van de kerkeraad van de Gereformeerde Gemeen-
te. De kerk riep je tot die functie, zo was het. Voor elke 
plaats in het bestuur werden meestal twee kandidaten 
aangezocht, dus het waren echte verkiezingen. Als nie-
mand van de ouders bereid gevonden werd, kwam een 

Zoeteman trouwt hier zijn zus Els met Jaap van der Sar, docent Bever-
sluisschool  (foto collectie Zoeteman )
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een zoon van plateelfabrikant Goedewaagen. Cees 
Zoeteman (staand) instrueert de burgemeester 
(foto collectie Zoeteman ) 
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van de leden van de kerkeraad in het schoolbestuur.
Mijn eerste schoolbestuur was dat van de Graaf Jan van 

Nassauschool, waar ik zelf als kind al op gezeten had. 
Vervolgens kwam het vglo op, het voortgezet lager on-
derwijs, voor de kinderen die niet naar de ulo konden 
en te jong waren om te gaan werken. In het Van Bergen 
IJzendoornpark had je drie vglo-scholen: een katholie-
ke, een neutrale, en een protestants-christelijke. Bij die 
laatste kwam ik in het bestuur.

Voor de Beversluisschool, voor moeilijk lerende kinde-
ren uit de verre omgeving rondom Gouda, heb ik na mijn 
pensioen nog klusjes gedaan. Die had een schooltuin bij 
het Hamstergat, op het terrein van groenteteler De Jong, 
die een stukje grond ter beschikking had gesteld aan de 
school. Op woensdagmiddag was de school dicht en gin-
gen de kinderen naar die tuin. Zij kwamen met speciaal 
vervoer vanuit de omliggende dorpen naar school, maar 
die busjes voorzagen niet in het vervoer naar de tuin. 
Dus reden enkele mensen die een auto hadden, de leer-
lingen elke woensdagmiddag van de school naar de tuin 
en weer terug. Je zag ze soms een heel zakje zaad in éen 
keer in de grond leegstrooien. Dan merkte je echt wel 
dat het om moeilijk lerende kinderen ging.

Huize Winterdijk

Het intensiefste bestuurswerk heb ik gehad bij Huize 
Winterdijk. Daar was ik secretaris. De bouw was een ini-
tiatief van de Gereformeerde Gemeente. We kregen een 
heleboel op ons dak. Eerst overleg met alles en iedereen, 
daarna de begeleiding van de nieuwbouw. Vervolgens de 
inschrijving van de belangstellenden die daar wilden gaan 
wonen. En toen het huis eenmaal klaar en bewoond was, 
moest ik de bewoners helpen met het jaarlijks aanvragen 
van de huursubsidie. Daar hadden de meesten geen kaas 
van gegeten. Dus moesten alle huur- en inkomensgege-
vens van die mensen op tafel komen.

En als bestuurssecretaris van Huize Winterdijk had ik 
uiteraard het normale werk: alle correspondentie, agen-
da en notulen van de vergaderingen, en het jaarverslag. Ik 
heb dat gedaan van begin jaren zestig tot aan 1980. Toen 
kwam de scheuring binnen de Gereformeerde Gemeente. 

Huize Winterdijk bleef van de Gereformeerde Gemeente 
Nederland, en de afsplitsing Gereformeerde Gemeente 
Buiten Verband ging niet mee. Toch bleven alle bewoners 
van Huize Winterwijk wonen waar ze woonden, ongeacht 
of ze tot de ene of de andere richting hoorden. Onder 
dat ene dak van Winterdijk ging het onderling toch nog 
goed genoeg tussen de gelovigen van de verschillende 
richtingen. Tja, zo zijn de mensen.

Na mijn pensioen heb ik vijftien jaar de boekhouding 
gedaan van het bedrijf van mijn oudste zoon, Henk. Op 
de computer natuurlijk, dat had ik me eigen laten maken. 
Hij had in Rotterdam een bouwkundig bureau, Inicio, 
met ongeveer vijftien man personeel. Daar ging ik drie 
ochtenden in de week naar toe. Inmiddels heeft hij het 
bedrijf verkocht en is hij weer iets nieuws begonnen. 

Slaapje

Nog een anekdote uit m’n begintijd bij de afdeling be-
volking, vlak na de oorlog. Die twee collega’s die langs 
de deuren gingen om de bewonersgegevens te contro-
leren, deden dat alleen in de ochtenduren. ’s Middags 
zaten wij dan al hun nieuwe informatie in te voeren in 
het bevolkingsregister. Een van ons kreeg daarbij ’n keer 
zo’n slaap, dat hij even in de trouwzaal onder tafel ging 
liggen, achter die rokken die tot op de grond hingen. Hij 
lag daar en sliep nog net niet, toen burgemeester James 
binnenkwam met een architect, om over de restauratie 
van het stadhuis te overleggen. Mijn collega heeft zich 
muisstil gehouden en is niet ontdekt.’


