
Gouwe Verhalen
De historie van Gouda, verteld door mensen die het verleden zelf beleefd hebben er

meegebouwd hebben aan de ontwikkeling van de stad. Dat is de essentie van eer

serie interviews onder de titel Gouwe Verhalen.

Peter van Eijhelenburg

AfL. 4: Jen Degenharnp ( 1923 )

Jen Degenhamp in haar huis in de Zuidrandflat. (Foto: Peter

Eyhelenburg)

Bep Degenhamp (rechts) hrijgt felicitaties van GSV-voorzitter

Piet Prevoo (colectie Degenhamp)

' Ih heb mijn lev en lang niet stilgezetenl
"Eigenlqk ben ik altrjd wel met vnlwillli-
gerswerk beztg geweest, naast mtjn gezrr.
en mijn werk b! de Kaarsenfabriek en later
b5 witlofkwekenl Both. En in de vijftien
jaar dat ik nu in de Zutdrandflat woon, ben
ik daar gewoon mee doorgegaan.
Bijvoorbeeld vervoer van medebewoners
die moeih.lk met het gewone openbaar veï-
voer kunnen. Ik heb een eigen auto. Dus
reed ik mensen naar het ziekenhuis of waar
ze maaÍ naar toe moesten. Ik had van de
directie hier zelfs een vaste parkeerplaats
pal naast de hoofdingang gekregen, voor
als er spoed br; was. Sinds het speciaal ver-
voer is gekomen, hoef ik natuurh.lk niet
meer beschikbaar Le ziJrr met mUn autootje.
Maar laatst met die busstaking reed ook het
speciaal vervoer niet. Toen heb ik toch weer
een paar rit jes gemaakt.

Ik heb ook een paar jaar lang maaltr.lden
rondgebracht, voor Tafeltje dek-je. Ach,
mensen helpen zit rnje natuur. Je hoeft er
je niet voor op de borst te slaan. Bovendien
vind lk autorijden nog steeds leuk. Privé
doe ik het ook graag. ik ga elke week met
de auto naar winkelcentrum Goverwelle en
naar de markt in Bloemendaal. Alle verlaar-
dagen van mijn zeverr kinderen en hun
partneÍs en kinderen doe ik ook per auto.
En ik ga:naar mUn schoonzus in Doorn, die
daar nog in mijn ouderh.lk huis woont.
Autonlden vind ik gewoon ontspannend, je

zit lekker rustig. Ik vind het een ideale
manier van vervoer en wil het nog niet mis-
sen. De vnjheid en onafhankelijkheid die
het geeft is belangrUk J. hoeft niemand las-
tig te vallen als je ergens naar loe moet.
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BU GSV heb ik vele jaren in de kantine gestaan, brj toerbeurt met andere moeders van de
voetballers. Op zaterdagkookte ik altrld de soep. Vooral om mijn bruine bonensoep stond
ik bekend. Met mUn verlaardag maak ik die trouwens nog altijd. MUr kinderen zeggen
dat niemand het zo lekker kan als ik.
De kantine van GSV maakte ik ook schoon. Mijn man, drie zonen en een schoonzoon
voetbalden daar. Toen er een nieuwe kantine moest komen organiseerde de vereniging een
loterij. ik bleek de meeste loten te hebben verkocht. Dus mocht ik het lot voor de hoofd-
prijs trekken. Dat was een auto en die ging naar twee heel oude mensen in de Korte
Akkeren.

Zuidrandhoor
Hier in de Zurdrandflat ben ik
ook nog altr.ld bezig. Bq activitei-
ten als kaarten, biljarten, sjoelen
en jeu de boules Yerzorgik regel-
matig koffie en koek. Op woens-
dagochtend hebben we ons
handwerkclubje. En op zater-
dagmiddag sta ik al zolang rk
hier woon beneden in de pantry
voor de koffie en de borrelties.
In de jaren dat ik br.1 witlofkwe-
kerg Both werkte heb ik cursus-
sen EHBO, ziekenverzorging en
stervensbegeieiding gevolgd. Dat
zal rk wel van mrJn moeder heb-
ben meegekregen, die af en toe
optrad als verpleeghulp en zelfs
als vroedvrouw Van die cursus-
sen heb ik hier in huis veel pro-
fijt gehad. Als een medebewoner
even verzorging of hulp nodig
heeft, kunnen ze mrl roepen.

Jen Degenhamp (linhs) met haar lotenboehje bij de oude GSV-hantine aan
de B o degr aaf s estr aatw e g (c olle ctíe D e genhamp)

En ik ben lang lid geweest van het koor van de Zurdrandflat. Dat heette natuurlqk het
Zurdrandkoor. Oprichter daarvan was mevrouw Van Zwienen. ZIj had de muzikale lei-
ding, was dirigent en begeleidde ons op de piano. Ze rs de moeder van de bekende wr.lk-
agent Ronald vanZwrcnen, en die is weer een schoonzoon van mij.
Ik heb ook in het bestuur van dat koor gezeten. Maar het zingen zelf en de optïedens
vond ik het leukst. We hebben in het hele land gezongen en veel prrjzen gewonnen . Maar
er kwam een keer 'n eind aan. Leden haakten af vanwege ouderdom, en nieuwe leden
kwamen er nauweir;ks. Dus was er ook niet genoeg geld meer. Het is een hartstikke leuke
tr.1d geweest, jammer dat het moest stoppen.

Dienstmeisje
Ik ben dus niet in Gouda geboren, maaÍ in Doorn. In een groot gezrn, ik was van tien kin-
deren nummeïtje acht. MUn vader is aan longontsteking gestorven toen ik drie jaar was.
Omdat mrjn moeder toen plotseling geen geld meer kreeg, werd ze met- dat hele spul, al
die tien kinderen, zomaar uit huis gezeÍ.rt Is wat, in een christehjk dorp nota bene.
Daarna kregen we wel een huis in Maarsbergen en later toch weer in Doorn. MU. oude-
re broers gingen al jong werken in de pannenfabriek van Gero rn Zeist. Zo kwam er toch
wat geld binnen.
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Ik kon op school hartstikke goed leren. Toch mocht ik na de lagere school niet door. Mijn

moed,er had'al meteen een dienstje voor me geÍegeld, met middageten erbr;, dat scheelde

weer. lk heb heel wat van die dienstjes gehad. Als dienstmeisje moest je flink aanpoten in

het huishouden, maar dat gaf niet. Ik was het van kinds af aan al gewend om thuis mee

te werken.
Daarnaast deed ik een kranrenwUkj. Dat zaI wel het IJtrechts I'{ieuwsblad geweest zijn.

Soms alleen al vrjf minuten fietsen naar zo'rt grote buitenplaats op een enorm landgoed.

En dat's morgens en's middags. Ik moest ook de SS-krant bezorgen Vresehlk, maar het

moest nu eenmaal.
Op zo'n bezorgrtrje kwam een jongenvan de andere kant fietsen. Hr3 zagmrJ en draaide

meteen om. Vanai dut moment *ui h.t aan. Hij was teruggekomen van dwangarbeid in

polen en was daarna door de Duitsers ingekwartierd in een soort noodkazerne in orve

buurt.
Bep Degenkamp heette hij en hij kwam uir Gouda. Ik raakte al snel in verwachting. Dus

gingen we trouwen. De .àtrt. jaren van ons huwehjk hebben we brl mUn moeder inge-

íoá"d. Maar Bep wilde na de oorlog rerug naar Gou da. Daar woonden zijn ouders nog.

Hij was geboren aan de Bogen en opgegroeid in de Tollensstraat.

Gezondigd
Wr3 kwaÀen, met inmiddels drie kinderen, in de Drapiersteeg op de hoek met de Vest

terácht. MUr zwager woonde beneden, wrl konden boven wonen. Het was een vrij groot

huis. Voorheen was het een soort magazrJn geweest van gemeenteweïken, opslag van

materiaal en gereedschap voor het wegonderhoud'

Ik had helemáal geen moeite om in Gouda te wennen. Hoewel Bep en ik de eerste jaren

nog wei af en toe in het weekeinde met de fiets naar Doorn gingen.

MU; man was ijzerviechter in de bouw. Hr.1 heeft nog aan de Euromast meegewerkt, en

aan de provinciale weg Schoonhoven - Bergambacht'

In de hlas bíj míjn achterhleínzoon moest ih vertellen over vroeger De eerste vraagwas of ih toen ooh een

fiets had. (collectie DegenhamP)
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MUr grootouders en mijn moeder waren gereformeerd. Maar dat strenge gereformeerde is

.t iutá een beetje uitgeileten. Wij werden Nederlands Hervormd gedoopt. Ik ben dus wel

op katechisatie en op de meisjesvereniging geweest.

ni1;" Bep kwam uit èen katholiek gezin. Maar het gekke is: zijn drie broers zijn ook alle-

maalmet een Nederlands Hervormd meisje getrouwd. Om die reden mocht zijn moeder

in haar katholieke kerk zelfs niet meer naar de communie!

Maar bij ons konden ze er ook wat van. Op zeker moment kwam de diaken van de

Nederlands Hervormde kerk brj ons thuis. Dat was een schoenmaker aan de Raam, zijn

naam weet ik helaas niet meer. Die zer tege:n Bep: ,,Als u naaï een mooie vrouw krlkt en

haar zouwillen begeren, dan heeft u reeds gezondigd." Dus die kwam mUn man een beet-

je de les lezen! En om het nog mooier te maken: Bep en ik hebben al onze kinderen naar

de openbare school aan de Patersteeg gedaan.

Zeven kind"eren, jaja, het was onze hobby hoor. Maar tussen het knlgen van kinderen

door heb ik een poos bU de Kaarsenfabriek gewerkt. Daar vond ik het erg leuk. Je moest

er van alles en nàg *ut doen. Zoals het ophangen van de kaarsen, inpakken en schoon-

maken. En je *uriltqd in een grote ploeg meest jonge vrouwen, dat beviel me goed.

Burgemeester James
fot it weer in verwachting raakte. Het huis aan de Drapiersteeg werd te klein, maar we

konden niets anders vindàn. Ik was al een paar keer'naar burgemeester James geweest,

om re wagen of hij ons kon helpen. Maar dat was een beetje een rare, die burgemeester.

Als hr; vond dat je iets verke erds zei, verbeterde hrl je meteen. En ik was toen nog niet zo

goed gebekt als nu. Dus er kwam geen oplossing. Toen is Bep naar James gestapt en heeft

Ë.n gior.r huis geëist. Hrj heeft letterlijk met de vuist op tafel geslagen. En hij heeft

g"r"gd'. maak anders maaÍ hier in het stadhuis een kamer klaar vooï de geboorte van ons

kind.
Toen kwam er heel snel een fijn huis aan de Ridder van Catsweg voor ons vrij. Dat was

een heel gezelhgbuurtje. Hier in de flat wonen meer mensen die vroeger aaÍt de Ridder

van Catsweg heLben gewoond. Als ik bi.l hen kom, is het net of ik weer daar in de straat

ben. Mijn fu*itl. uit boorn kwam er ook gÍaaglogeren. Gingen ze bootjes huren op de

plassen. Dat vonderr ze een eldorado.

Lut., woonden we aan de Dunantsingel, in een zogenoemde 7-ilat. Een fantastisch vrjf-

kamerhuis, maar nu gesloopt. De farnilie Borgman woonde er toen ook. Beneden waren

Poolse verpleeghulpen voor het Van ltersonziekenhuis ondergebracht.

Witlof pluhken
gn latêiben ik dus br1 Both gaan werken. Ik geloof wel bijna twintig jaar, tot aan mijn

pensioen. Het was vies werk , saai en eentonrg, maar we hadden vreselijk veel schik onder

àlkuat. De meeste werknemers waren iets oudere, getrouwde vrouwen, net als ik. Er waren

veel Molukse vrouwen bg, later kwamen ook de Marokkaanse en de Turkse vrouwen. Er

werkten zeker wel een paar honderd mensen bij Both.Ik heb jarenlang naast een Franse

vrouw gewerkt, ene Henriëtte. Zllkendeniet zoveel Nederlands en ze zocht mij op omdat

ik haar wel een beetje wilde helpen.

Normaal gesproken werkten we afwisselend in de ochtend- en in de middagploeg' \/an

zes toÍ twáali uur of van twaalf tot zes. Als het erg druk was kon je ook wel eens meer

uren maken, als je dat wilde. Dan kwam je met wel duizend gulden in de week naar huis.

Dat was heel veel in die tijd.
Both was trouwens een redelijk goede werkgever, zowel wat loon als wat andere arbeids-

voorwaard.en betreft. En de mensen van de familie Both waren heel aardig, ik heb nooit

last van ze gehad.
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Een verjaardag bij de witlofuweherij Both. Jen Degenhamp uiterst rechts.

(collectie Degenhamp)

De stronkjes witlof lagen in
wateï in grote kuipen. We
moesten ze rn die kuipen was-
sen en dan op de lopende
band leggen. Later kwam de
kweek op hydrofiel, een
manier om de groei te bevor-
deren. De witlof stond met de
wortels in grote bakken. Met
een zee[ ging er een soorl wit
poeder over. Maar van dat poe-
der ging de huid van je handen
kapot. Want je moest met je

vingers de stronkjes los pluk-
ken. En handschoenen mocht
je niet aan.

MUr man is zevenjaar geleden
gestorven aan longkanker. Hrj
was toen 83. Altqd al veel ziek
geweest, astma en longontste-
kingen. En een hernia-opera-
tie. Met 59 laar kon hrj niet
meer werken. Toen hr.1 kanker
kreeg, heb ik hem hier thuis
verzorgd tot op het eind. MUt

kinderen hielpen ook natuurh.lk, op het laatst sliep altr.ld een van hen hier br.; ons. Bep

rookte gewoon door, ondanks de kanker. Maar op zeker moment weigerde hrj 't sigaret.
Ik dacht: nu duurt het niet lang meer. Drie weken later was het over. Hr.1 woog 25 kilo.


