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Peter van Eijkelenburg

Kees van Leeuwen was machinebankwerker 
bij veel bedrijven in Gouda en omgeving. 
Daarna hoofdbrugwachter en plaatsvervan-
gend havenmeester van Gouda. Daarnaast 
was hij actief bij vakbond, vara, 1 mei comi-
té, soka, Garenspinnerij, Verzetsmuseum, 
Binnenhavenmuseum en GroenLinks.

‘Mijn vader, Jan van Leeuwen, was stoker/machinist op 
de stoomslepers van de NV Haarlemmermeer, een Goud-
se rederij. Eerdere naam van dit bedrijf was Pannevis. 
Hij voer twee of drie keer in de week heen en weer naar 
Amsterdam, met een vrachtschuit achter de sleepboot. 
Pakketvaart was dat. In de jaren twintig, de toptijd, had 
het bedrijf twaalf slepers in de vaart. Maar in de crisistijd 
kwam er minder vracht en werden de slepers opgelegd.

Mijn vader raakte dus werkloos en moest twee keer 
per dag stempelen, in de Agnietenkapel. Tussen het 
stempelen door had hij clandestiene klusjes bij autoga-
rage Van Hoorn. Auto’s poetsen en zo. Van Hoorn had 
ook de zogeheten belbusjes, die het regionaal passa-
giersvervoer onderhielden.

In die tijd volgde vader aan de ambachtschool aan het 
Paradijs een opleiding metaalbewerken. Dat was een ex-
tra cursus voor werkloze mannen. Daar werkte een me-
neer Boere, die in het bestuur zat van het waterschap dat 

‘Mijn fout: ik trok altijd 
veel werk naar me toe’ 

Kees van Leeuwen 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 Kees van Leeuwen (1927 )

het stoomgemaal had waar nu de Hanepraai is. Zodoen-
de kon mijn vader op dat gemaal invallen als de vaste 
stoker ziek was.

Tot er een nieuwe stoker nodig was in de siroopfabriek 
op de hoek van Hoge Gouwe  en de Keizerstraat. Er kwa-
men honderden sollicitanten, de rij stond tot voorbij de 
Aaltje Bakstraat. Maar weer had hij een goede connec-
tie: een familielid die een kennis was van de directeur 
van de siroopfabriek. Hij heeft er gewerkt tot er in de 
oorlog op zeker moment geen grondstoffen meer waren 
voor de siroop.

In de Garenspinnerij stonden veel grote machines. Di-
recteur Schot haalde mijn vader daar binnen als hoofd 
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van de poetsploeg. Later werd hij vaste monteur voor 
de machines in de spinzaal. Dat is hij tot zijn pensioen 
gebleven.

Hij was zijn hele leven hartstikke rood: lid van de sdap 
en van de machinistenvakbond, later van de textielbond, 
vanwege z’n werk bij de Garenspinnerij. Bij de vakbon-
den had hij ook bestuursfuncties.

Daarnaast was hij actief bij ona, als tweede secreta-
ris. Deed de hele administratie van de club. Hoewel hij 
zelf nooit voetballer is geweest. Maar in de Korte Ak-
keren was in die tijd gewoon iedereen lid van ona. Het 
ging niet om het voetballen alleen, het was ook voor de 
gezelligheid en de onderlinge saamhorigheid. Maar op 
zeker moment kwam het betaald voetbal ook bij ona op, 
en daar was mijn vader tegen. Hij vond het niet in orde 
dat sommige voetballers salaris kregen en dat alle ande-
ren van de club hun werk vrijwillig deden. Daarom stapte 
hij er uit.

Via ona was hij betrokken geraakt bij de sportkeuring, 
ook als vrijwilliger, en dat bleef hij doen. Hij nam bloed 
af en onderzocht urinemonsters. Daar zal hij wel enige 
opleiding voor gehad hebben, dat weet ik niet precies.

Katholiek meisje

Mijn vader kwam uit een gereformeerde Goudse familie 
met tien kinderen, en trouwde in 1922 met een katholiek 
meisje uit Maastricht. Maria Klever, dochter van iemand 
die in de plateel werkte. Eerst in Maastricht, daarna in 
Poppelsdorf, Duitsland, en toen daar geen werk meer 
was trok mijn opa naar Gouda, waar hij bij de plateelfa-
briek Zuid-Holland ging werken.

Mijn vader en moeder leerden elkaar kennen in de 
Kuiperstraat. Ze kregen twee dochters en twee zoons. 
Een van mijn zussen leeft nog. We hadden een heerlijk 
gezin. Ik kan me niet herinneren dat ik ooit een klap heb 
gehad.

In de crisistijd verdiende moeder iets bij met het was-
sen en spannen van gordijnen, op het zoldertje van ons 
huis aan de Herenstraat. Dat was ook clandestien na-

Eind jaren zeventig: bij machinefabriek sas aan het werk met een kolom-
boor (collectie Van Leeuwen)
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tuurlijk, want mijn vader had een werkloosheidsuitkering 
en moest stempelen.

Mijn zus Cok, of Conny, is vorig jaar overleden. Zij was 
stewardess bij de Holland Amerika Lijn, en heeft dus de 
hele wereld gezien.

Ikzelf werd geboren als kasplantje. Ik had kinderverlam-
ming en longontsteking dreigde. Ik heb achter het Iter-
son-ziekenhuis heel lang in zo’n kleine barak gelegen, 
die met de zon mee kon draaien.

Maar ik knapte op en heb een goeie jeugd gehad, on-
danks de armoe. Die was immers bij alle arbeidersgezin-
nen in de Korte Akkeren. Veel buiten spelen, de bekende 
straatspelletjes, zoals knikkeren. Later voetballen, in de 
winter schaatsen op de Westerkade. Wij hadden altijd 
de mooiste schaatsbaan van heel Gouda. Wil Reinders, 
een Fries, verzorgde die baan. Alle kinderen hadden 
klompschaatsjes. Toen ik twaalf jaar werd, kon ik van 
mijn verjaardagscenten voor zeven gulden vijftig echte 
Friese doorlopers kopen, met zo’n krul voorop. Bij een 
ijzerwinkel op de Kleiweg. Een belevenis voor die tijd. Ik 
heb tochten gereden over alle plassen van Reeuwijk. Met 
een vriend die veel beter was dan ik. Naast hem was ik 
maar een krabbelaar.

Ik werd al vlug lid van de jeugdherbergcentrale. In de 
zomervakantie met twee vrienden per trein op pad. Bij-
voorbeeld naar Amersfoort en dan twee weken lang lo-
pen langs jeugdherbergen, met rugzak.

Onze ouders vonden dat vertrouwd, want ze wisten 
dat in die jeugdherbergen streng toezicht was. En het 
was belangrijk voor je vorming, want je leerde zelfstan-
digheid. Je moest schoonmaken, boterhammen smeren, 
aardappelen wassen, en na het eten natuurlijk afwassen. 
’s Avonds rond het kampvuur en zingen. Er was altijd wel 
iemand met een gitaar. 

Op school was ik een matige leerling, maar ik kon het 
heel goed vinden met meneer Zwanenburg. Die was z’n 
tijd ver vooruit. Een warme man. Hij was streng als het 
moest, maar je mocht een hoop van hem. Hij stuurde ons 
de natuur in, en als we terugkwamen op school moesten 

we tekenen wat we gezien hadden. Heel bijzonder.  Hij 
was een verwoed pijproker en gaf mij vaak geld om een 
pakje pijptabak voor hem te gaan kopen.

Maar het laatste jaar op de kopschool kreeg ik meester 
Eelkema, een stijve Fries. Een wazig type, die zich heel 
kwaad kon maken. Na Zwanenburg kwam ik bij hem echt 
van de hemel in de hel.

Indië helpen

Aan de ambachtschool aan de Graaf Florisweg heb ik het 
diploma machinebankwerker gehaald. Mijn eerste baan 
was bij touwfabriek Spit en Van Cats aan de Fluwelen-
singel, waar veel later de sociale dienst is gekomen. Ik 
was hulpje in de werkplaats en deed onderhoud aan de 
machines. Ik werd meteen lid van de Algemene Metaal-
bewerkersbond.

Maar inmiddels was de oorlog ruim voorbij, en na die 
vijf jaar onderdrukking kreeg ik de drang iets nuttigs te 
doen. Indië helpen ! Daarvoor ben ik vrijwillig in militaire 
dienst gegaan. Eenmaal op de boot naar Indië, kreeg 
ik al spijt. Ik ging anders denken over die idealen. Wat 

Kees van Leeuwen verzamelde honderden boeken over de historie van 
Gouda (foto Tidinge)



129

Ti
di

ng
e 

20
10

gingen wij daar eigenlijk doen? Maar toen ik er eenmaal 
was, heb ik een heerlijk leven gehad. Ik kon goed met de 
bevolking overweg. Ik had pikzwarte haren en een iets 
getinte huid, dus zij zagen mij ook wel voor een Indisch-
man aan. Ik was bij het Veluwebataljon op Java. Heb vier 
politionele acties meegemaakt, maar echt vechten: nee. 
Later ging ik naar Sumatra en was ik fourageur in het ma-
gazijn van Medan. Ik moest voedsel verdelen en zorgen 
voor beveiliging van voedseltransporten. Daarvoor had ik 
een geweer. Ik wist nauwelijks wat ik daar mee kon doen. 
Is ook nooit nodig geweest. Met een landingsvaartuig de 
hele kust van Sumatra langs geweest om voedsel te be-
zorgen. Met een totale Indische bemanning op die boot, 
inclusief de kapitein. Ik hoefde letterlijk niets te doen, 
zelfs niet voor mijn eten en drinken te zorgen.

Toch heb ik die jaren in Indië er serieus over gedacht 
om over te lopen. Ik zag wat wij daar deden toch een 
beetje als onderdrukking. De mensen hadden duidelijk 
een vrijheidsdrang. Ik vroeg me af: wat doet een vreemd 
leger hier? Maar ik was te laf om over te lopen. Daarom 
heb ik altijd respect gehad voor Poncke Princen. Wel lag 
ik regelmatig in de clinch met mijn meerderen in het le-
ger. Daardoor ben ik nooit verder gekomen dan soldaat 
eerste klas.

Na drie jaar heb ik ontslag uit dienst genomen en ben 
met de Grote Beer naar huis gevaren. Ik had Indië als een 
heel mooi land leren kennen. Maar ik heb later nooit de 
behoefte gehad om nog eens terug te gaan. Omdat het 
eigenlijk toch een slechte herinnering is gebleven.

Arbeidsdiscipline

Touwfabriek Spit en Van Cats moest mij weer terugne-
men, dat waren de werkgevers toen verplicht met ex-mi-
litairen. Toch ben ik daar niet lang gebleven. Ik kon moei-
lijk wennen, na dat vrije leven in het leger. Ik heb het nog 
geprobeerd bij Allan in Rotterdam, waar ze spoorwagons 
maakten. Dat beviel me helemaal niet.

Mijn vader vond dat ik wat meer in het gareel moest 
komen. Ik heb nooit wanklank met hem gehad, maar hij 
zei dat enige arbeidsdiscipline voor mij toch wel nodig 
was. Hij werkte op de Garenspinnerij, en ik kon bij hem 

komen werken voor het onderhoud van de machines. Dat 
ging goed en vervolgens ben ik vaak van werkgever ver-
anderd en nooit ’n dag werkloos geweest.

Graanmolens, silo’s en transportbanden gebouwd bij 
Van de Berg Molenbouw in Waddinxveen, bij de hefbrug. 
Bij Mulder in Boskoop heb ik Fiatjes 500 en 600 in elkaar 
gezet. Die kwamen in onderdelen per trein aan. We heb-
ben er ook treinen gereviseerd. Eerst alles leegplukken 
en dan nieuwe interieurs inbouwen. Ik deed al het me-
taalwerk, met vier man onder me.

Intussen was ik getrouwd met Henny Schoorl, in 1950. 
We woonden in bij mijn ouders, aan de Westerkade. 
Maar bij Mulder kregen we onze eerste eigen woning, 
via wat toen de industrietoewijzing heette. Een prach-

1 mei-feest 1986 (collectie Van Leeuwen)
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tige woning aan de Goudse Rijweg in Boskoop. Hebben 
we vijf jaar heel prettig gewoond. Tot ik het zat werd bij 
Mulder en mijn moeder ziekelijk werd. Mijn vrouw ging 
elke dag op de fiets naar Gouda om haar te verzorgen, en 
dat werd haar teveel. Dus wilden we naar Gouda.

Ik kon werk krijgen in de drukkerij van Koch&Knuttel 
aan de Turfmarkt.  Daar heb ik in enkele jaren een com-
pleet nieuwe werkplaats opgezet voor onderhoud van de 
drukpersen. Dat werd eerst uitbesteed, maar ik kon de 
directie overtuigen dat zelf doen veel goedkoper was. 
Korthuis was er de directeur, een arrogante man uit Was-
senaar. Adjunct was Van Zutphen en bedrijfsleider was 
Giliamse.

Ik ben bij die drukkerij weggegaan vanwege een loon-
conflict. Mijn hulpje in de werkplaats moest meer salaris 
krijgen, vond ik. De directie weigerde. Het ging om een 
dubbeltje per week, maar ik was boos en vertrok. Ach-
teraf misschien niet handig, want niet veel later ging de 
drukkerij op in Unilever. Was ik daar gebleven, dan had 
ik nu een gunstiger pensioen gehad.

Maar ik had nu eenmaal van mijn vader meegekregen 
dat je lid van de vakbond moest zijn. Dus was je solidair 
met je collega’s. Ik ging naar alle vergaderingen van de 
vakbond. Veel acties, demonstraties en stakingen mee-
gemaakt. Binnenkort ben ik zestig jaar vakbondslid, nu 
van Bondgenoten fnv.

Druppel

Mijn volgende baan was bij sas, de machinefabriek aan 
de Turfsingel. Joop Sas was daar de baas, een aristocraat, 
maar heel rechtvaardig. Hij betaalde nooit het hoogste 
loon, wel voor iedereen hetzelfde. Want de een is handig  
in dit, de ander in dat, zei hij.

Joop Sas nam een jonge ingenieur in dienst die machi-
nes ontwierp voor het leggen van pijpleidingen in zee. 
Daar had Sas veel succes mee. Die jonge vent had ook 
andere ideeën. Hij stuurde ons naar een lascursus in Am-
sterdam. Twee van de beste lassers van Sas haalden het 
diploma van die cursus niet. Terwijl ik, die helemaal geen 
lasser was, met vlag en wimpel slaagde! Toch kregen die 
twee loonsverhoging en ik niet. Dat was voor mij de drup-

pel. Joop Sas begreep er niets van. Had alles overgelaten 
aan die nieuwe rechterhand van hem. Ik mocht altijd nog 
terugkomen, zei Joop toen ik ontslag nam. Maar dat heb 
ik natuurlijk niet gedaan.

Bij de gemeente Gouda was een vacature voor hoofd-
brugwachter. Er waren vier sollicitanten, ik kreeg de 
baan. Heb ik een kleine acht jaar gedaan, tot mijn pen-
sioen. Na een paar jaar werd de havenmeester ziek, mijn 
directe chef. Ik nam zijn functie waar, en dat bleef zo, 
want hij kwam niet meer terug. Dus ik was brugwachter, 
maar in feite ook havenmeester van Gouda, alleen for-
meel niet.

Maar dat vond ik niet erg. Ik had een tamelijk vrij le-
ven. De havengelden innen, daar had ik de verantwoor-
ding over. Aan de Turfsingel zaten altijd mensen langs 
het water, de kringetjesspugers noemde ik ze. Die zaten 
goed op je te letten. Steeds vaker kwamen er scheep-
jes van watersporters binnen voor ’n paar dagen. Die 
mensen betaalden hun liggeld soms in één keer. Als ze 
dat de eerste dag gedaan hadden, sloegen we hen de 

Bestuur 1 mei-comité: vlnr. Kees van Leeuwen, Marjon van Liempt, Henk 
Reefhuis, Dik Suurbeek (collectie Van Leeuwen)
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volgende dagen natuurlijk over op onze ronde. Maar die 
kringetjesspugers zagen dat en belden dan meteen naar 
kantoor, want ze dachten dat ik het havengeld in eigen 
zak stak!

vara-kraam

Vanuit de vakbond kwam ik in contact met andere orga-
nisaties. Dat was allereerst de vara. De afdeling Gouda 
hield vergadering in Concordia. Secretaris was mevrouw 
Perdijk. Ik kwam al snel in het bestuur van de afdeling, 
als een soort propagandist. Zo werd ik het vara-gezicht 
in Gouda. Ik had een hele kraam vol met vara-spullen, 
en daarmee stond ik op manifestaties, bij activiteiten en 
lezingen. En ik ging mee op excursies naar Hilversum, om 
uitzendingen bij te wonen. Ik trok toen al veel werk naar 
me toe, en dat bleek mijn fout. Ik kreeg er gordelroos 
van, die sloeg mijn hersenen in en beschadigde een paar 
zenuwen. Zodoende heb ik nu nog steeds een scheef ge-
zicht.

Bij de vara heb ik cursussen gevolgd over de organisa-
tie en de principes. Ik herinner me Jan Nagel als cursus-
leider. Ik ben nog steeds lid van de vara en die band gaat 
niet meer weg, hoewel ik het lang niet met alles eens 
ben. Vier ton per jaar voor Mathijs van Nieuwkerk, dat is 
toch geen vertoning voor een omroep als de vara?

Ik heb drie voorzitters meegemaakt. Die dominee Van 
den Heuvel was een schat van een kerel. Kwam altijd 
op een ledenvergadering opdraven, al was het in Moor-
drecht. Maar hij heeft het verprutst met die veel te dure 
Willem Ruis-shows, ook in het hele land.

Marcel van Dam heeft daarna de vara gered. Trok de 
touwtjes strak aan, maar mijn man was hij nooit. Te do-
minant, duldde geen tegengeluid, en ging alleen maar 
ergens heen als-ie er dik geld aan kon verdienen.

Vera Keur was een hele goede. Van haar kreeg ik een 
prachtige serie prenten toen ik afscheid nam en lid van 
verdienste werd.

Met die vara-kraam kwam ik terecht op een 1 mei-bij-
eenkomst in het Veemarkt-restaurant. Kees Vellekoop, 
Henk Reefhuis, Sijmen Tol. Dat vonden we leuk. Het hele 
jaar rolden we als linkse organisaties met elkaar over 

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

straat, maar waarom zouden alle rooie rakkers niet één 
dag per jaar iets samen doen? We hadden per slot toch 
allemaal hetzelfde streven?

Dolksteek

Op het bovenhuis van Kees Vellekoop aan Achter de 
Kerk is toen in 1982 het 1 mei-comité opgericht. Het jaar 
daarop hadden we ons eerste 1 mei-feest in De Sluis, de 
speeltuinvereniging waar Joop Coenraats voorzitter was.

Dat is dertien jaar zo door gegaan. Tot Hans Oosters, 
die toen voorzitter was van de PvdA-afdeling Gouda, het 
comité om zeep geholpen heeft. Toegegeven, de animo 
was al minder geworden. Maar de oude getrouwen kwa-
men altijd nog. Alleen had de PvdA op 1 mei van dat jaar 
een landelijke bijeenkomst in Arnhem, in het kader van 

1 mei 1989 (collectie Van Leeuwen)
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verkiezingen. Oosters en Dik Suurbeek, over de lieve 
man niets dan goeds, hebben de PvdA-leden toen opge-
roepen naar Arnhem te gaan. En dus niet naar De Sluis. 
Wij hebben dat toen echt als een dolksteek in onze rug 
gevoeld.

Na die gordelroos-affaire moest ik het een poosje rus-
tig aan doen. Dat vond ik verschrikkelijk. Ik was gewend 
geen enkele avond thuis te zijn. Cor Laurier, die ik kende 
van vakbondsacties, zei: je moet weer wat gaan doen. Zo 
kwam ik terecht bij de klantenservice van de fnv. Elke 
week spreekuur aan de Hoge Gouwe, tegenover de Lange 
Groenendaal. Later in Oosterwei

Daar kwamen vakbondsleden met allerlei vragen over 
problemen, veel juridische kwesties. Ik deed de inschrij-
ving van de klagers en was de algemene vraagbaak. Henk 
Berghoef, Cor Laurier, Dick Smaling, Annie en Karin van 
Dam en Gerard Droog waren er de adviseurs. De Bouw-
bond fnv had toen een eigen spreekuur, met Ton Perdijk 
als hoofdfiguur.

Met het opbouwwerk in Korte Akkeren, de soka, kwam 
ik door toeval in aanraking. Ik was in mijn tijd als brug-
wachter een keer aan het werk op de Guldenbrug, over 
de Turfsingel. Ik moest snel een paar kopietjes maken. 
Waar kon dat? Ik dacht: verrek, ik loop even naar het 
kantoortje van de soka, vlakbij die brug. Daar trof ik Paul 
Christ, JanPieter Janse en Ruud de Jong.

Met hen raakte ik aan de praat, onder meer over het 
tekort aan vrijwilligers daar. Zo kwam ik in die club te-
recht, als manusje van alles, en daarna voor het organi-
seren van demonstraties.

De Guldenbrug werd verlaagd, makkelijker voor fiet-
sers en voetgangers. Maar tijdens die bouw stelde de 
gemeente geen overzetbootje ter beschikking, terwijl 
het een heel belangrijke verbinding was tussen Korte Ak-
keren en het centrum van de stad. Toen heeft JanPie-
ter Janse een heel klein bootje als veerpont geregeld, 
bij wijze van noodoplossing. Tot de gemeente het zich 
aantrok, en een veel grotere boot inzette als tijdelijke 
verbinding over de Turfsingel. 

Handjeklap

Via de soka raakte ik betrokken bij de nieuwe bestem-
ming voor het grote gebouw van de Garenspinnerij aan 
de Turfsingel, waar mijn vader en ik eerder zelf gewerkt 
hadden. Henk Spee was er de grote kracht. Wij waren 
het lang niet altijd eens met wat hij wilde, we hebben 
nachtenlang tegen hem aan zitten kletsen. Hij wilde alles 
alleen met vrijwilligers realiseren, wij zeiden dat zoiets 
niet mogelijk is met zo’n groot complex.

Uiteindelijk is de nieuwe bestemming voor dat ge-
bouw er toch gekomen, volgens mij als gevolg van poli-
tiek handjeklap tussen PvdA en cda. Het cda kreeg de 
nieuwe Schouwburg, de PvdA kreeg de Garenspinnerij.

Daarna is van alles gebeurd. Het filiaal van de biblio-
theek is wegbezuinigd uit het gebouw, de biljartvereni-
ging ging ter ziele. Vrijwilligers stonden achter de bar en 
dat liep natuurlijk fout, met de afrekening van de drank-
voorraden.

Vanuit de vara en het 1 mei-comité raakte ik betrokken 
bij de bevrijdingsherdenking. Oprichter van het 5 mei-
comité was Hekon Pasman, en hij was ook de initiatief-

Kees van Leeuwen heeft al zijn herinneringen zorgvuldig gedocumen-
teerd in vele dikke mappen (foto Tidinge)
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bereikt heeft. Ook doordat hij vanuit zijn netwerk overal 
ingangen had, bijvoorbeeld bij Unichema. Dick Brouwer 
deed al die jaren de administratie. Hij zou ook eens er-
kenning moeten krijgen voor al dat werk.

 
In de tijd van het 1 mei-comité zei ik steeds: ik wil geen 
partijpet op. Ik had natuurlijk wel goede banden met ac-
tieve leden van diverse politieke partijen. Op zeker mo-
ment ben ik toch lid geworden van Progressief Gouda. 
En toen Groen Links opgericht werd, was ik meteen lid. 
Ik weet haast zeker dat ik nu het oudste Groen Links-lid 
ben in Gouda.’

Hoek Herenstraat / Prins Hendrikstraat in de jaren dertig, hier is Kees 
van Leeuwen opgegroeid (samh)

nemer voor het Verzetsmuseum, aan de Turfmarkt. Daar 
ben ik vanaf het begin bij geweest. Ik heb dat voormalige 
bankgebouw mee verbouwd tot museum. Samen met 
bijvoorbeeld Jan en Wil den Ouden. Wil heeft daar echt 
gewerkt als een vent. Jan en Wil zouden daar nog wel 
eens een eerbetoon voor mogen krijgen. Ik heb dat ooit 
voorgesteld, maar het is er nooit van gekomen. 

Via JanPieter Janse kwam ik bij het toen nog op te rich-
ten Binnenhavenmuseum. Hij was een van de bedenkers 
daarvan. Vanaf het papieren plan tot aan de realisatie 
ben ik er mee bezig geweest. Met Janse, met aannemer 
Bokhoven, en met de toenmalige vvv-directeur.

JanPieter Janse is daarna niet zo netjes behandeld, vind 
ik nog steeds. Terwijl hij toch in de opbouwfase heel veel 


