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Peter van Eijkelenburg

‘Ik ging tegen mijn zin naar de tweejarige Ulo van de Cal-
vijnschool, in de Keizerstraat. Vooral mijn moeder stond 
er erg op dat ik naar de Ulo ging. Zij had een soort klasse-
gevoel. In haar ogen was je ambtenaar óf ambachtsman. 
Haar vader was molenaar en visser. Een zelfstandige dus, 
geen arbeider, zo zag ze dat onderscheid. Zij had graag 
omgang met de hogere kringen, die zocht ze echt op. 
Een statusziekte, heb ik dat later genoemd.

Ik vond de Ulo niet geschikt voor mij. Geen zin in theo-
retische vakken, ik wilde de praktijk in. Op zaterdag ging 
ik met een perronkaartje op het station eindeloos naar 
de stoomlocomotieven kijken. Ik wilde dus naar de am-
bachtsschool op de Graaf Florisweg. En mijn vader heeft 
me daarin gestimuleerd. Laat de kinderen worden wat ze 
zelf willen, zei hij altijd. Hij was een gevoelsmens. Zo-
doende ben ik van de Ulo overgestapt naar de ambachts-
school. En die heb ik met lof afgemaakt, hoge cijfers.

In mijn examenklas zaten dertig jongens. De Goudse 
Machine Fabriek, aan de Kattensingel en de hoek met de 
Van Strijenstraat, zocht drie leerjongens uit die klas. Ik 
werd een van de drie, in 1943. Opleiding tot machine-
bankwerker, en alle soorten van lassen. Erg leergierig, 
stap voor stap omhoog. Voor 80 cent per uur, die je na-
tuurlijk moest afstaan aan je ouders. Na een lange werk-
dag nog naar de avondschool, om elf uur pas thuis.

Op zeker moment moest ik in drie maanden een hand-
lier zien te maken, dan zou ik twee dubbeltjes per week 
extra krijgen. Dat lukte, ik was zo trots als een hond met 
zeven lullen, mag je gerust weten.

Jo Monster vertelt

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.

gouwe verhalen Jo Monster (1928)

Exploderen

Ik klom daar kort na de oorlog op tot tekenaar/construc-
teur, in de verplichte witte stofjas met stropdas, want 
alles moest in stijl. Maar ik kreeg hetzelfde gevoel als 
eerder op de Ulo: ik wilde weer werkelijk iets máken. 
Dus ik vroeg of er niet een mogelijkheid was voor mij om 
in het bedrijf theorie en praktijk te combineren. Om niet 
alleen maar achter die tekenplank te hoeven staan.

Na een half jaar kreeg ik een voorstel van de direc-
tie: het uitwerken van een nieuwe manier van machinaal 
aardappelschillen, zodanig dat er minder verlies was.  Er 
bestonden al schilmachines, maar aan de binnenkant 
van de schil bleef altijd aardappel over. Het idee was om 
met stoom onder hoge druk te werken. Een aardappel 
is voor 80 procent water en de rest is zetmeel. In een 
drukvat met stoom zou je de schil van de aardappel kun-

‘In Iran heb ik  
God gezien’

(foto: Cornelis de Keizer, Empire Imaging)
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nen laten exploderen, zodat je ‘n maximale hoeveelheid 
aardappel overhoudt. Dat idee ben ik uit gaan werken 
en we hebben er een proefmachine voor gemaakt. Het 
bleek te werken. De gmf heeft er octrooi op gekregen. 
Van tien procent schilverlies gingen we naar vier procent. 
Enorme winst natuurlijk. Het werd voor de gmf een groot 
verkoopsucces in heel Europa.

Daarna kwam al snel de vraag: kan dat ook met an-
dere landbouwproducten? Knolselderij probeerden we: 
ja ! Koolrabi: ook. Voor het Franse merk Bonduel deden 
we het met kleine worteltjes: lukte ook. Winterpeen, ge-
wone wortels, en schorseneren, de asperge van de ar-
beiders waren dat toen, alles ging. Ik had natuurlijk wel 
regelmatig slapeloze nachten bij het uitdenken, aanpas-
sen en uit laten voeren van al die nieuwe machines. En 
intussen bleven wel overal al die flinterdunne schilletjes 
achter. Hebben we ook nog machines bedacht en ge-
maakt om die schillen bij elkaar te halen en toch nog als 
varkensvoer te verwerken.

Directiechauffeur

Ik heet Johannis, met een ‘i’. Geboren in 1928 in West-
maas, in de Hoekse Waard. Mijn vader ging mijn ge-
boorte aangeven en de dienstdoende ambtenaar van de 
burgerlijke stand was een boerenknul die mijn voornaam 
‘Johannes’ opschreef zoals hij het hoorde, dus met een  
‘i’. Uit de Hoekse Waard kom je wel meer ‘Johanissen’ 
tegen.

Mijn vader was zoon van een veehandelaar en ging zelf 
met paard en wagen spullen wegbrengen voor de boeren 
in de omgeving. Melktransport bijvoorbeeld. Na verloop 
van tijd breidde dat zich uit en ging hij met paarden en 
koetsen ook rijden voor trouwerijen en begrafenissen. 
Intussen kreeg hij voor het goederentransport concur-
rentie van de Rotterdamse Tramweg Maatschappij. Begin 
jaren dertig kon hij het niet meer bolwerken en ging fail-
liet. Crisistijd. Familie in Gouda zei: kom bij ons wonen, 
hier is nog wel werk voor je. Zo kwam hij in dienst bij de 
Goudse Stoomblekerij en Garenspinnerij, aan de Turfsin-
gel, als chauffeur. Hij moest tot in het Gooi was ophalen 
en wegbrengen. En hij is er gebleven tot aan z’n pensi-

oen, als directie-chauffeur  voor meneer Scholten, als ik 
me niet vergis.

Wij woonden aan de Verlengde IJssellaan. Daar reed 
toen nog het Schoonhovense ‘Bokje’, zoals wij dat 
stoomtreintje noemden, met de eerste halte bij de Kar-
nemelksloot en de tweede bij Stolwijkersluis.

Melk uit Polsbroek

In mijn leertijd bij de gmf begon de oorlog. Ik zie nu nog 
de zwarte wolken van het bombardement op Rotterdam 
deze kant op komen. Het werd al snel moeilijker. We 
gingen achter de boerenkarren hangen om daar suiker-
bieten van af te jatten om iets te eten te hebben. Een 
nicht van ons lag in het Van Iterson-ziekenhuis met tbc, 
moest daar weg en kwam bij ons in huis. Er kwam een 
groot papier op het raam: ‘besmettelijke ziekte’, om de 
Duitsers af te schrikken. Intussen ging ik elke ochtend 
om vijf uur op de fiets van iemand anders naar een boer 
in Polsbroek, om een liter melk te halen voor die nicht. 
Zij had melk nodig voor haar tbc. Voor ik daar vertrok 
kreeg ik een fles wei te drinken, van de kaasmakerij. Dat 
is tegenwoordig voor de varkens. Op de fiets zaten ‘pit-

Jo Monster rond 1960 met drie collega’s van de GMF-tekenkamer: vlnr 
Fred de Gruil, Jo Monster, Jo van der Pool en Wijnand ’t Hart  (collectie 
Monster ) 
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to-banden’, zo noemden we dat. Was niet meer dan een 
soort tuinslang die om de velg lag. Anderen hadden in 
die tijd van touw een soort banden om de velg gelegd.

Maar toen ik zestien jaar was, werd het gevaarlijk voor 
mij. De bezetters konden me afvoeren naar Duitsland, 
voor werk. Ik ging naar Berkel en Rodenrijs, om bij een 
oom tomaten te plukken en ’s nachts wapens schoon te 
maken voor het verzet. Maar het was ook daar bloedlink. 
De moffen liepen er voortdurend razzia’s te houden. Dus 
ben ik toch weer naar huis gegaan, en heb ik me tot aan 
de bevrijding niet meer laten zien. Want je kon niemand 
vertrouwen. De buren konden tips geven aan de nsb. Je 
wist niet of ze de moffen hielpen. Als er gevaar dreigde, 
kroop ik onder het bed van die nicht met tbc.

De bevrijding was iets geweldigs. Bij de Julianasluis 
zouden de Amerikaanse vliegtuigen voedsel komen 
droppen. Wij daar naartoe gerend natuurlijk. Wittebrood 
en boter. Dat was als gebak voor ons. En op de Markt en 
op de Kleiweg liep de hele bevolking te dansen.

B-25 Mitchell

Meteen na de bevrijding  kon ik weer terug bij de gmf, 
als derde handje, zo heette dat toen als je hulpje van 
een monteur was. Maar al snel kwam voor mij de keuring 
voor de militaire dienst. Ik wil graag bij de luchtmacht of 
bij de marine, zei ik, want ik wilde geen zandhaas wor-
den. Ik wilde alles weten van die grote stermotoren in de 
legervliegtuigen. De selectie-officier gaf me geen enkele 
kans. Maar ik wees op een affiche achter hem met de 
tekst ‘De juiste man op de juiste plaats’. Ik vertelde over 
mijn technische ervaring. Daarna kreeg ik inderdaad een 
oproep voor de luchtmacht en ik moest naar Indië. Uit 
en thuis 12 maanden zou het zijn, maar het werden 34 
maanden.

We gingen met de Waterman, een zeereis van vijf we-
ken. Eerst acclimatiseren in Batavia, en wennen aan het 
Indische eten. Iemand van ons had een eethuisje gevon-
den waar ze rijst met boter en suiker serveerden. Daar 
gingen we naar toe, want dat was vertrouwd. Tot de 
dienstarts het ontdekte en zei dat we toch echt aan het 
plaatselijke voedsel moesten wennen.

Van de 300 jongens met wie ik gegaan ben, zijn daar 
30 gesneuveld. We hebben onder strotten van vuur ge-
legen. Toch had ik het niet willen missen. Ik ben er meer 
mens van geworden en geleerd wat het leven is. Van m’n 
schepper heb ik talenten gekregen en die heb ik kunnen 
benutten, ook daar, al snap ik zelf niet altijd hoe.

Het was niet makkelijk. Ik kwam er als 19-jarige jon-
gen. De verleiding van de vrouwen daar. Jonge meisjes 
met de borsten bloot. Het gevecht met jezelf om dan 
braaf te blijven. Het is me gelukt, en dat heb ik aan m’n 
geloof te danken. Andere soldaten liepen geslachtsziek-
ten op en moesten naar het ziekenhuis. Ik heb daar heel 
veel jongens naar de donder zien gaan. 

Maar het werk vond ik geweldig. Ik werd vliegtuigmo-
tor-monteur en leerde steeds meer. Kreeg de leiding 
over een ploegje van vier soldaten, verantwoordelijk 
voor het onderhoud van de motoren van de B-25 Mit-
chells. En ook voor het proefdraaien van die motoren. 
Zo werd ik boordwerktuigkundige, en moest ik dus mee 
de lucht in.

De eerste keer scheet ik bagger. Dat was een test-
vlucht met kapitein Hagers, vlieger op de tweemotorige 
B-25. Toen we eenmaal op hoogte vlogen, zei hij dat ik 
de rechtermotor moest afzetten. Ik snapte het niet. Wist 
niet dat zo’n groot tweemotorig vliegtuig op één motor 
ook verder kon. Dus rechtermotor uit, en na een tijdje 
weer aan. Daarna moest ik  natuurlijk de motor aan de 
linkervleugel afzetten, en weer aan. 

De B-25 Mitchell in Nederlandse dienst 
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Bijna ’n buiklanding

Aan het eind van een andere vlucht met Hagers ging het 
landingsgestel wel uit, maar niet in de vergrendeling. 
Dus de wielen naar binnen  en opnieuw uit: weer niet in 
de lock. Hagers meldde via de radio aan het vliegveld dat 
we problemen hadden en dat we misschien een buiklan-
ding zouden moeten maken, met alle risico’s van dien. 
Maar hij wilde eerst nog iets anders proberen. We stegen 
naar grote hoogte en vandaar dook Hagers steil naar de 
aarde. In die duikvlucht deed hij eerst de wielen uit en 
toen de remkleppen vol open. En ja: door de schok van 
die remkleppen schoot het landingsgestel nu wel in de 
vergrendeling weg. Op de landingsbaan kregen we een 
welkom, met applaus. Ik dacht: nu wil ik wel een borrel-
tje, om van de schrik te bekomen. Maar nee: Hagers en ik 
moesten meteen weer naar boven, met een andere B-25. 
Want anders durf je nooit meer te vliegen.

Die kapitein Hagers vond het ook wel leuk om een rot-
streekje uit te halen. Vanuit de lucht  zagen we ’n keer 
een compagnie soldaten marcheren op het exercitieter-
rein. Hij zei tegen me: wedden dat we die lui allemaal 
plat op de grond krijgen? Hij stuurde de B-25 scherp 
naar beneden en raasde op een meter of vijftien over dat 
terrein heen. En inderdaad, al die jongens met hun ge-
zicht op de grond. Wij lachen natuurlijk. Dat soort din-
gen kon toen nog.

Vlak voor een vlucht was ik twee cilinders van zo’n 
grote vliegtuigmotor aan het verwisselen. Kwam er een 
jong luitenantje naar me toe en zei dat hij mee wilde op 
onze trip naar Bandung. Of ik z’n koffer maar vast in het 
bomruim wilde zetten. Dat weigerde ik. En hij wilde tij-
dens de vlucht in de cockpit zitten. Maar dat hield Ha-
gers tegen. De luitenant mocht achterin zitten, naast z’n 
koffer. Meteen na de start deed Hagers net alsof we in 
heel onrustige lucht kwamen. Hij liet de kist alle kanten 
op stuiteren. Nou, na de landing zag die luitenant letter-
lijk groen en geel en hij stonk enorm omdat hij over z’n 
nek was gegaan in de lucht.

Ik kan nog wel eens kwaad worden over wat nu gezegd 
wordt over de actie-Westerling, over het achteraf vol-
komen kapot maken van Westerling. Natuurlijk was niet 

Elk jaar stond Jo Monster voor de gmf drie weken op de beurs Anuga in 
Keulen. Hier geeft hij uitleg over een machine  (collectie Monster )

alles goed wat Westerling deed in Indië. Maar je hoort 
nooit wat die ploppers daar met onze mensen uithaal-
den. Een heel peloton uitgeroeid. Nederlandse soldaten 
werden teruggevonden met hun afgesneden geslachts-
delen in de mond gepropt. Dat vergeten we wel eens.

Na bijna drie jaar was ik in 1952 terug. We kregen een 
kop koffie en een zak drop, en dat was het. We hadden 
geen cent. Pas vorig jaar had ik het gevoel dat er van ho-
gerhand enige waardering voor onze inzet in Indië kwam. 
Een mooie plechtigheid in de Ridderzaal, met prins Wil-
lem-Alexander er bij, dat was goed.

Bidden voor baankeuze

Ik kon kiezen uit drie banen. Met mijn vliegtuigervaring 
kon ik bij Fokker terecht, die net begonnen was met de 
licentie-productie van de Gloster Meteor, een van de 
eerste straaljagers. Bij de universiteit van Leiden kon 
ik laboratoriumapparatuur gaan maken. En ik kon terug 
naar de Goudse Machine Fabriek. In mijn gebeden heb 
ik gevraagd wat ik het beste kon doen. Terug naar de 
gmf, was de boodschap die ik doorkreeg. Daar luisterde 
ik naar. Want alles is gestuurd door het geloof, dat wist 
ik heel zeker.  Kiezen voor de gmf had ook als praktisch 
voordeel dat ik bij mijn ouders kon blijven wonen.

En ik voelde me op m’n gemak bij de gmf en kreeg er 
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Dood in m’n armen

Daarnaast was ik, op verzoek van de gmf, ook actief als 
ehbo-er. De fabriek vond verbetering van de arbeidsom-
standigheden belangrijk, dus ook de veiligheid. En om-
dat ik ehbo-er in het bedrijf was, kon ik ook uitrukken. 
Een fietser sloeg vanaf de Kattensingel linksaf de Van 
Strijenstraat in, zonder hand uit te steken. Bleek later 
een rij-instructeur te zijn, nota bene. Die man werd bij 
het oversteken geschept door een vrachtauto, fataal he-
laas. Is op straat in mijn armen gestorven.

Van jongsaf ben ik actief geweest in de kerk. Eerst in de 
knapenvereniging, later de jongelingenvereniging, waar-
van ik voorzitter werd. Daarna ruim dertig jaar lid van de 
kerkeraad van de gereformeerde kerk aan de Turfmarkt. 
Eén periode als diaken en drie perioden als ouderling.  
Je moest zorgen voor de armlastigen, en hulp bieden bij 
ziekte of overlijden. Dertig gezinnen onder je hoede, bij 
wie je minstens eenmaal per jaar op huisbezoek ging. En 
dan aan de dominee rapporteren, zodat die wist wat in 
z’n gemeente leefde.

Het was een combinatie van sociaal werk en begelei-

veel kansen. Als ik een machine zag, wist ik al snel: dit 
en dat kan beter. Vaak zag niemand anders dat. Ik heb 
het nog steeds. Vorig jaar waren ze hier naast de Rons-
sehof een bouwkraan aan het installeren. Ik ging met de 
uitvoerder praten: waarom doe je het zo, het kan anders, 
makkelijker. En ik leg uit wat ik bedoel. Zegt hij: je hebt 
gelijk, daar hebben wij nog nooit aan gedacht. Inzicht, 
relativeren, nadenken, oplossingen zoeken: het zijn ga-
ven die ik kreeg van m’n schepper, geen verdiensten van 
mij.

Spookhuis

Bij de gmf kon ik verder komen. Directeur Hupkes 
stuurde me al gauw naar de jaarlijkse machinebeurs in 
Utrecht. Daar speurde ik naar oplossingen voor prakti-
sche problemen in onze fabriek. Als de kermis in Gouda 
opgebouwd werd, kreeg ik vrij om daar te gaan kijken. 
Bijvoorbeeld om na te gaan hoe de techniek van het 
spookhuis onder de vloer was weggewerkt. Dat vond ik 
fascinerend en het vergrootte mijn inzicht, dat ik weer 
kon gebruiken bij het ontwerp-werk bij de gmf.

Ik was nog geen dertig jaar oud toen de gmf me al naar 
achter het IJzeren Gordijn stuurde. Om ergens een ma-
chientje op te meten en te bekijken of wij dat konden 
maken. Zo’n uitdaging nam ik altijd aan. Ik heb nooit ge-
zegd: dat doe ik niet of dat kan ik niet. Kan niet, dat is 
voor mij gelijk aan het einde, de dood. Ik werd een soort 
levende reclame voor de gmf. Als de fabriek een offerte 
wegstuurde, kreeg ik thuis wel eens een telefoontje van 
die klant: sta jij er achter?  Vanuit de halve wereld kreeg 
ik vragen om advies, soms midden in de nacht. Mijn 
vrouw Riet zei: ben je met mij getrouwd of met de gmf? 
Ja, inderdaad, ik zat soms thuis wel tot halverwege de 
nacht oplossingen te bedenken voor technische proble-
men.

Directeur Hupkes zei: deze klant wil dit of dat. Kunnen 
wij dat maken? Dan ging ik rustig weken zitten denken en 
tekenen. De tekenkamer aan de Kattensingel bleef voor 
mij ’s avonds altijd open. En dan een proefmachine ma-
ken, uittesten en kijken of we het in productie konden 
nemen. Heerlijk, als dat lukte.

Overzicht van het complex van de Goudse Machine Fabriek aan de Kat-
tensingel   (collectie Monster)
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 Uitpraten

We hebben altijd een goed huwelijk gehad. Nog steeds 
verliefd. Belangrijk is dat je dingen uitpraat. Ook als dat 
moeilijk is. We hebben eens tot laat in de nacht doorge-
praat, terwijl ik voor dag en dauw op moest, naar Schip-
hol, voor een klus in noord-Finland. Ik ben op het vlieg-
veld en bel Riet nog even. Ik vroeg: is alles nu weer goed? 
Ja, hoezo? Nou, zei ik, als je ‘nee’ had gezegd, verscheur 
ik nu m’n instapkaart en kom ik meteen terug naar huis. 
Dus als je woorden hebt onderling, moet je dat samen 
altijd zo snel mogelijk wegwerken.Met een schone lei 
opnieuw beginnen, dat is belangrijk.

Op een van m’n reizen voor de gmf zat ik op ’n avond 
aan de hotelbar in Minsk met een Nederlander te pra-
ten. Hij zei dat hij twaalf jaar getrouwd was, maar ging 
scheiden. Waarom? Omdat mijn vrouw mij qua seks geen 
nieuws meer te bieden heeft, zei hij. Toen heb ik hem 
keihard uitgescholden. Ik zei: heb jij je wel eens afge-
vraagd wat jouw vrouw in bed eigenlijk aan jou te bele-
ven heeft? Hij stond op van z’n kruk, liet z’n glas staan en 
liep weg. Nooit meer teruggezien.

We hebben drie geweldige kinderen, die nog regelma-
tig naar Gouda komen. Sjaak is mede-oprichter en direc-
tielid van de christelijke stichting De Hoop in Dordrecht, 
een groot dorp voor opvang van ex-drugsverslaafden. En 
hij is met de stichting ProRomi erg actief in Roemenië 
voor zigeunerhulp. Zijn dochter Larissa is in Iran bezig 
met opleiden en naar werk en zelfstandig wonen van 
ook weer ex-drugsklanten. Onze tweede zoon Han is in 
Hoorn personeelschef bij een fruitgroothandel met ruim 
duizend  werknemers. Derde is Petra, nu ook bij De Hoop 
in Dordrecht, als secretaresse en verpleegkundige. Ook 
haar man Arie Kortleven, die voorheen een supermarkt 
had aan de Jan Luykenstraat hier, werkt nu bij De Hoop.

Moppen

Na mijn pensioen ben ik sociaal actief gebleven. Ik ging 
biljarten, waar ik me daarvoor nooit de tijd voor gunde. 
Ik ben nog steeds jurylid en speler in de Goudse com-
petitie, met 48 wedstrijden in het jaar. Ik kan me er in 

ding in het geloof. We konden de leden van de kerkge-
meente er op wijzen als ze iets verkeerds deden, maar 
we hadden natuurlijk zwijgplicht. Ik heb het meegemaakt 
dat ‘n keurige kerkganger op zakenreis met andere vrou-
wen bezig ging. Als je dan allebei weer thuis was, zei je 
daar iets van, om te waarschuwen. Als ze zoiets in de 
wind sloegen, zei ik: dan moet je het later zelf maar voor 
God zien te verantwoorden. Op mijn zestigste ben ik met 
dat kerkwerk gestopt, mede omdat ik toen ook met m’n 
werk bij de gmf kon stoppen. Ik zei: vanaf nu ga ik voor 
mijn vrouw en kinderen leven.

Riet en ik hebben elkaar gewoon hier op straat in Gou-
da leren kennen. Maria Griffioen.  Haar moeder en haar 
opa brachten met een zeilschip turf vanaf Drenthe naar 
Gouda, naar de Turfmarkt natuurlijk. Ook haalden ze met 
hun schip boomstammen uit Frankrijk en België, brach-
ten die naar een zagerij in Helmond en voeren vervolgens 
de planken naar Gouda voor de huizenbouw hier.

Jo Monster aan z’n bureau op de hoek Kattensingel / Van Strijenstraat, 
rond 1980.  (collectie Monster)
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ontspannen, tijdens en na het spel met de anderen pra-
ten over alles, plezier hebben en moppen vertellen. Veel 
lachen, je weet hoe dat gaat met mannen onder elkaar.

Bijna tien jaar reisleider voor DrieTours in Driebergen, 
een christelijke reisorganisatie. Altijd per bus, naar Hon-
garije, Tsjechië, Slowakije, Oostenrijk, Italië, Duitsland 
en België. Moest ik natuurlijk veel voorstudies voor ma-
ken,  boeken en reisgidsen lezen, met hotels overleggen 
over de maaltijden, etceterea. 

Lid van de cliëntenraad van zorgcentrum Ronssehof, 
waar Riet en ik heel tevreden wonen in een aanleunhuis. 
Als ik voor het slapen gaan in m’n blote kont voor de 
spiegel sta, zie ik m’n eigen gebreken heus wel. Maar als 
ik een duidelijke mening heb, sta ik daarvoor en ga ik 
niet opzij. Dus ik heb wel eens ‘n meningsverschil met 
de leiding hier in Ronssehof. Als je redelijke argumenten 
hebt, krijg je daar erkenning voor. Dat was ook zo bij de 
recente directiewisseling.

We hebben de benoeming van Jos de Lang van harte 
gesteund, en inmiddels heeft hij hier een vaste aanstel-
ling. Zijn voorganger Willem Bezemer werkte hier al heel 
lang. Die klom op van verpleegkundige tot vestigingsma-
nager. Maar met de nieuwe Ronssehof werd de klus te 
groot voor hem.

Ik was ook nog bestuurslid van de huurdersvereniging 
Ronssehof , die ik mede-opgericht heb. Tot eind 2011, 
toen heb ik er een punt achter gezet. Anders ga ik er zelf 
aan onderdoor, dacht ik.

En lang gast-docent op scholengemeenschappen in 
Zuid-Holland. Om de jeugd kennis te laten maken met 
vakwerk, met ambachten. Want daar kun je altijd in 
doorgroeien, is nog steeds mijn overtuiging. Als ik vroeg 
in zo’n klas: wat willen jullie worden, dan hoorde ik altijd 
dingen als dierenarts  of zoiets. Ik zei dan: je gaat leren 
voor de werkloosheid, want zoveel dierenartsen hebben 
we straks niet nodig. 

God in Iran

Op een reis voor de gmf naar Iran heb ik de Heere ge-
zien, dat weet ik heel zeker. Het was in januari 1985, 
toen Iran volop in oorlog lag met Irak. In Mashad, in het 

noordoosten van Iran, kwam een fabriek voor het maken 
van sap uit appels en peren. Nectar, noemden ze dat in 
de reclame zelfs. Mashad was toen al een stad van drie 
miljoen mensen. De gmf leverde de machines voor het 
schillen van die vruchten. En iemand van ons moest er 
naar toe om die machines op gang te helpen. Niemand 
wilde, ik wel. Maar ik zag er tegenop als tegen een berg 
en wist van niets. Alleen de naam van het hotel dat voor 
me geboekt was. Ik moest een zwart gat in. Uiteindelijk 
heeft die zakenreis m’n geloof versterkt.

Het is een lang verhaal, maar in het kort als volgt. gmf 
liet me altijd eerste klas vliegen. In het vliegtuig naar Te-
heran zat ik naast een staffunctionaris van Iran Air. De 
man naast me merkte dat ik me niet helemaal op m’n 
gemak voelde over wat me te wachten stond. In Teheran 
zou ik moeten overstappen naar Mashad. Hij bood me 
hulp aan. Op het vliegveld stonden 200 mensen voor de 
douane, heel veel vrouwen in boerka. Het ging tergend 
langzaam. Daar stond deze christenhond dan tussen al 
die als aalscholvers verklede vrouwen. Mijn buurman 
vroeg me wat geld en zei dat ik op hem moest wachten. 
Vijf uur later kwam hij terug en loodste me soepel langs 
de douane. Daarna bleek dat ik voor m’n binnenlandse 
vlucht naar Mashad eerst naar een ander vliegveld van 
Teheran moest. Was ik niet op voorbereid. Hij regelde 
een privé-transport, zodat ik ineens bij een vreemde 

Met zijn vrouw Riet tevreden wonend in een zelfstandig appartement in 
de Ronssehof  ( foto: Cornelis de Keizer/Empire Imaging)
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zei ze. Dat was ook geen toeval, natuurlijk. God brengt je 
naar iemand die je kan helpen. Dat kun je niet verklaren, 
maar  toeval is het niet. Het is er gewoon.

De Heere

Ik ben geen poepekak, geen status-mens. Uiterlijkheid 
zegt mij weinig, daar kijk ik doorheen. Vreselijke hekel 
aan mensen die zich dikker voordoen dan ze zijn. Een 
kwartiertje met iemand praten en in de ogen kijken, dan 
ken je die persoon wel. Als je voldoende mensenkennis 
hebt opgedaan, dan zie je aan de uitstraling van de ander 
meteen wie je voor je hebt. 

Ik ben in wezen een eenzame knul, maar ik ben niet 
alleen. De Heere is bij mij. Hij heeft met mij een plan 
gehad. Het is allemaal zijn werk, ik mag zijn lof verkon-
digen. Ik ben niet bang voor de dood. Want ik weet dat 
ik dan naar huis ga. Dit klein Monstertje van Gouda heeft 
de Heere lief.’

vent in de auto zat. Op dat andere vliegveld bleek  m’n 
vlucht vol, en al op weg naar de startbaan ook, zei men. 
Wat nu? Daar tikte de Iran Air-man ineens weer op m’n 
schouder. Hij kon het vliegtuig ophouden en ’n stoel vrij 
krijgen, verzekerde hij. En dat lukte inderdaad. 

Pas in het hotel in Mashad hoorde ik bij welk bedrijf 
ik eigenlijk m’n klus had te doen. Ik vond het er moeilijk 
werken. Je mocht vrouwen niet aankijken en geen hand 
geven. En op zaterdag wilden de mensen niet werken, 
vanwege gebedsdag, maar dat deden ze toch voor me, 
omdat ze wisten dat ik weinig tijd had. Dus toen ik zei 
dat ik dan ook op zondag door wilde werken, als tegen-
prestatie, waardeerden zij dat weer erg. De Iranezen 
probeerden me geweldig te helpen.

Paar dagen daarna verliep mijn visum, dus ik wilde 
naar huis, naar mijn meisje. Maar de machines in die 
sapfabriek draaiden nog niet.  De directeur ging naar 
Teheran, om te proberen mijn visum te laten verlengen. 
Ik vertrouwde er niet op. Dus ging ik bidden, om toch 
maar snel weer thuis te mogen komen. Dat gaf me rust. 
Ik kreeg m’n paspoort terug, plus een nieuw visum. En 
toen de fabriek eenmaal goed draaide met die nieuwe 
schilmachines en ik dus weg kon, was mijn man van Iran 
Air er weer. Hij regelde een vlucht voor me naar Teheran, 
bleef daar in m’n hotel voor de overnachting en bracht 
me de volgende ochtend binnen het uur door de douane 
op het vliegveld.

Voor we afscheid namen nodigde ik hem thuis in Gou-
da uit, als hij ooit in Nederland zou komen. Maar ik heb 
deze boodschapper van God nooit meer gezien. Want 
dat was hij, daar ben ik van overtuigd. Straks in de hemel 
zien hij en ik elkaar weer. Ik weet dat. De Heere is altijd 
bij ons. Hij zorgt voor ons. Andere mensen zeggen over 
zo’n verhaal: dat is allemaal toeval. Maar dat is het niet. 
Er is geen toeval.

We hebben het gezien met mijn vrouw Riet. Zij heeft 
vijf keer kanker gehad, maar ze leeft nog en is gelukkig, 
vrolijk en geniet van het leven. Op zeker moment was 
haar gezegd dat ze nog maar ’n paar weken te leven had. 
Ze zat alleen maar te huilen. Kregen we een telefoon-
tje van een domineesvrouw die we op vakantie op Kreta 
hadden leren kennen. Ik voel dat Riet mij nodig heeft, 

Jo Monster met uitzicht op het nieuwe Huis van de stad (foto: Cornelis 
de Keizer/Empire Imaging)


