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Peter van Eijkelenburg

‘Mijn man, Frans Linneweever, was kok en kreeg begin 
jaren zestig een baan als kok hier in het Julianahuis. Met 
een hulpje ging hij de hele keuken drijven. Tot die tijd 
had hij gewerkt als chef-kok in het Amsterdamse hotel 
De Roode Leeuw, vlak bij de Dam. Ik deed de exploita-
tie van een kamerverhuurbedrijf aan de Kerkstraat, ook 
in het centrum van Amsterdam. Dat bedrijf was van een 
kennis van ons die ons vroeg de dagelijkse leiding over 
te nemen. Zodoende kregen wij gratis inwoning in het-
zelfde gebouw. Ik deed alleen de verhuur en de admini-
stratie, voor het schoonmaakwerk had ik personeel. De 
huurders waren zakenmensen of ouderen, dus meestal 
mensen die langer bleven. Geen toeristen.

Frans vond het werk in het hotel prima, maar het wa-
ren wel altijd lange dagen. Hij was meestal pas rond elf 
uur ’s avonds thuis. Dat vond ik op den duur ook niet 
meer leuk.

Zodoende ging hij naar rustier werk omzien, maar wel 
als kok. In een horecablad zag hij een advertentie voor 
instellingskok in een bejaardenhuis van de gemeente 
Gouda, in het Julianahuis dus. Dat leek hem wel wat en 
hij schreef een brief. Daarop hoorden we lange tijd niets. 
Ik werd ongeduldig en dacht: ik zal eens bellen. Ja, kreeg 
ik te horen van mevrouw Maris, we zien wel wat in uw 
man, maar zijn salariswens is voor ons te hoog. Bij een 
groot hotel verdiende een kok toen natuurlijk meer dan 
bij een gemeente.

Frans wilde niet meteen genoegen nemen met minder 

Sip Linneweever 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 Clasina Maria Linneweever-Den Ouden (1915)

loon. Maar ik zei: doe het nou maar, dan krijgen we het 
allebei rustiger en we kunnen best toe met een beetje 
minder geld. 

Frans en ik kregen van de gemeente een ruime dienst-
woning aan Onder de Boompjes. Maar we kregen al met-
een te horen: als er iemand nieuw in dienst komt, met 
recht op een bedrijfswoning, en die persoon heeft een 
gezin met kinderen, dan moeten jullie dit huis uit.

Na een jaar of tien moesten we plaats maken. Weer 
hadden we geluk. Want omstreeks die tijd werden net 
deze aanleunwoningen in de Bernhardflat in gebruik ge-
nomen. Frans en ik waren daar eigenlijk nog veel te jong 
voor, maar toch mochten we er in trekken. We werden 
zelfs de eerste bewoners van de Bernhardflat. Frans is 
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‘Op mijn leeftijd heb 
je niet meer zo veel te 
vertellen’
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jammer genoeg overleden, maar ik 
woon hier nu dus al veertig jaar! Het 
is niet te geloven. En nog steeds naar 
volle tevredenheid. Ik heb een ruim 
uitzicht over de polders en ik kijk 
pal op het Gouwekanaal, met veel 
scheepvaart. Dat is het afgelopen 
jaar alleen maar levendiger gewor-
den, sinds in Alphen aan de Rijn de 
nieuwe containerhaven open is voor 
het biertransport van Heineken.

Reep chocola

Toen ik hier kwam wonen, in september 1972, was ik dus 
nog betrekkelijk jong. En ik wilde wel iets doen, activi-
teiten opzetten voor de nieuwe bewoners bijvoorbeeld. 
Ik vond drie andere bewoners die wilden helpen. Dat 
waren Ellie Roukema, een voormalig onderwijzeres, en 
de heren Schnitker, grootmajoor werd hij genoemd, en 
Verhoef, een econoom of accountant, dat weet ik niet 
meer precies. 

We begonnen met af en toe een koffie-ochtendje te 
organiseren in een heel klein zaaltje in dit gebouw. Daar 
kwam steeds meer belangstelling voor, dus het zaaltje 
moest een paar keer groter worden. Daarna kwamen de 
bingo-tjes. Iedere deelnemer betaalde een dubbeltje, en 
daarvan kochten we hele kleine prijsjes. Want iedereen 
moest aan het eind natuurlijk ergens mee naar huis, ie-
dereen kreeg ‘n prijs. Al was het maar een reep chocola 
of een rolletje biscuit. Later werd het anders, toen kwam 
er uit de servicekosten die iedere bewoner betaalde, een 
potje met zogenoemd ‘ontspanningsgeld’. Daar konden 
we betere cadeautjes van kopen. Dan gingen we bijvoor-
beeld wel naar de Kandelaer in de Dubbele Buurt, om 
zestig verschillende leuke kleine dingetjes te kopen. Dat 

Ik denk dat dit rond 1950 is. Frans en ik waren 
op vakantie in Valkenburg. Ik hoorde iemand 
zeggen: ‘Kiek, een vrouw in een broek!‘’ ( col-
lectie Linneweever)

was niet de goedkoopste winkel in Gouda. Maar wel af-
dingen natuurlijk, omdat we veel spullen tegelijk afna-
men!

Ook gingen we dagreisjes doen, met de bus. Altijd van 
De Snelle Vliet, via het reisbureau aan de Lange Tiende-
weg. We hadden al snel een vaste chauffeur, Henk Ben-
der uit Rotterdam. Die kende het land goed en wist over-
al aantrekkelijke weggetjes. Soms nam hij wel eens een 
verbinding waar hij met de bus helemaal niet in mocht, 
maar dan deed hij het toch, als hij dacht dat wij het leuk 
zouden vinden.

Honderd busreisjes

Ik zat altijd voorin in de bus, naast Henk Bender, en liet 
hem de uitleg geven door de microfoon. Ik zorgde wel 
steeds dat iedereen op tijd terug was in de bus, dus kop-
pen tellen. Maar dat heb je snel onder de knie. En eigen-
lijk was het niet eens nodig, want de bus was altijd vol, 
zoveel enthousiasme was er om mee te gaan.

We deden dat meestal vier keer per jaar. Ik heb ze-
ker honderd dagreisjes geleid, 28 jaar lang. We zijn echt 

In 1997 krijgt Sip Linneweever de vrij-
willigerspenning van de gemeente Gou-
da overhandigd door wethouder Jaap 
Warners. (collectie Linneweever)
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overal in het land geweest. Het reisbureau gaf altijd een 
paar mogelijkheden, en daar koos ik dan een bestem-
ming uit voor de mensen. We gingen soms iets bezoeken 
onderweg, maar nooit zo’n gelegenheid waar ze je aller-
lei keuken- en beddenspullen probeerden te verkopen.  
Hier in het huis hadden we dat toen wel af en toe, een 
Tupperware-party, of een beddenshow. Maar dan had-
den de bewoners de vrijheid om daar al of niet naar toe 
te gaan. 

Bij een uitje hadden we een vast tijdschema. Henk 
Bender wist overal de goede adresjes: in de ochtend er-
gens koffie met gebak, begin van de middag een warme 
maaltijd, op de terugweg nog thee met cake, en rond 
een uur of zeven thuis in Gouda. Dan was het een lange 
dag geweest en waren de meesten het wel zat. En had-
den de mensen toch nog wat aan hun avond. 

In de bus hadden we voor iedereen ook een kleine ver-
snapering. En na het vertrek ’s ochtend zei ik soms om 
te plagen: zo, en allemaal gisteren nog naar de kapper 
geweest, zie ik? Ik ben trots op jullie! Want iedereen zag 
er dan altijd keurig uit natuurlijk.

Bingo of operette?

Toen ik 85 jaar werd ben ik gestopt met het organiseren 
van deze dingen. Dat vonden de mensen hier niet leuk, 
maar ze zeggen altijd dat je op je hoogtepunt moet stop-
pen, dus dat heb ik gedaan. 

Nu heeft mede-bewoner Henk de Jong het organise-
ren van activiteiten in handen. Maar hij is ook al weer 
86 jaar. Hij doet het samen met een jonger iemand van 
buiten, Wim Koster. Zijn moeder woont hier. Samen zijn 
zij in feite ook de bewonerscommissie, voor overleg met 
de leiding.

Het wordt moeilijker om de bewoners ergens warm 
voor te krijgen. De meesten zijn ver over de tachtig en 
hebben er geen zin meer in. En die nieuw komen wonen 
hier, hebben allemaal een zorgindicatie, dus kunnen ze 
vaak niet veel.

Met Henk de Jong en Wim Koster vorm ik nu nog wel 
de ontspanningscommissie. We overleggen meestal in 
mijn flatje, dan drinken we koffie en daarna een glaasje. 

Wordt het dit jaar weer een bingo of een operette-uit-
voering? Ach, we komen er onderling wel uit meestal.

Rollator niets voor mij

Zo lang ik goed ben, kan het nog, maar ik ben ook maar 
een mens van de dag. Ik moet een beetje zuinig op me-
zelf zijn. Als je zo oud bent als ik, heb je niet veel meer te 
vertellen. Maar ik heb niets te klagen. Ik heb drie keer in 
de week huishoudelijke hulp. Ik kook nog elke dag zelf, 
met spullen die een vriendin van me in de stad is wezen 
kopen. Want ik ga niet meer alleen de straat op. Dat is 
wel jammer, vroeger deed ik dat drie keer per week. Ik 
ben bang om te vallen, voor je het weet lig je in het zie-
kenhuis, dat risico neem ik niet meer. En ik heb geen 
zin in een rollator, niets voor mij, en hier in huis heb ik 
zo’n ding nog niet nodig. Mijn nicht neemt me wel af en 
toe met de auto mee de stad in. Parkeren we in de ga-

Op haar balkon aan het  Gouwekanaal ( foto Tidinge )
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rage aan de Nieuwe Markt, en lopen we een rondje door 
de stad, ik aan haar arm. Gewoon een beetje rondkijken 
overal. 
 
Ik ben katholiek opgevoed, maar ik doe er niet zoveel 
meer aan. Teveel slechte voorbeelden van al die paters 
en priesters de laatste jaren. Eens in de maand hebben 
we hier in huis een katholieke kerkdienst. Daar komen 
dan zo’n twintig mensen. Maandelijks is er ook een pro-
testantse gebedsdienst. En op kerstavond een gezamen-
lijke dienst.

Dood in de lift

Frans is hier op 6 juli 1983 plotseling gestorven, hij was 
pas 74 jaar. We zouden bezoek van familie krijgen. We 
hoorden de bel en Frans zei: ik ga even naar beneden, 
om ze op te vangen. Kort daarna ging de bel  opnieuw. 
Ik naar beneden. Bleek dat de familie hem daar in de lift 
gevonden had. Hij zat op het liftzitje, beetje in elkaar 
gezakt, net alsof hij zat te slapen. Hartstilstand gekregen 
in die paar minuten, bleek later. Ook Frans had nog nooit 
iets gehad.

Ik ben daarvan drie maanden van de kaart geweest. 
En het gemis er nu nog elke dag. Hij had natuurlijk hier 
gewerkt tot zijn pensioen. Daarna ging hij altijd mee op 
de busreisjes, en in ons eigen huishouden deed hij alles, 
ook de boodschappen en zo. 

Ik wilde na zijn overlijden eigenlijk meteen stoppen 
met mijn bezigheden hier in huis. Maar mensen zeiden: 
daar word je ook niet vrolijker van. Daar hadden ze gelijk 
in, dus ben ik maar weer doorgegaan.

We hebben elkaar leren kennen in hotel Geitenbeek, in 
Zwolle. Hij was daar kok, en ik was er de ‘huisjuffrouw’. 
Dat heette zo en het betekende dat je de leiding had over 
de kamermeisjes. Dat waren er vijf, in mijn tijd. Eerst 

had ik natuurlijk ook alles gedaan om het hotelbedrijf 
te leren kennen: kamermeisje geweest, achter het buf-
fet gestaan, en later dus huisjuffrouw. Geitenbeek was 
altijd vol bezet. Het hotel stond tegenover het station 
van Zwolle en stond goed bekend. Hoewel hotel Wien-
tjes nog beter in aanzien stond.

Ik kwam uit Frederiksoord, een gehucht bij Vledder in 
Drenthe. Mijn ouders hadden een boerderij. De ouders 
van Frans hadden een banketbakkerij in Den Haag. Frans 
was al getrouwd geweest toen we elkaar bij Geitenbeek 
tegenkwamen, hij had twee kinderen. Dat was in die tijd 
niet zo gewoon als nu, scheiden en opnieuw trouwen. 
Dat trouwen hebben wij dus ook pas gedaan toen we al-
lebei in Amsterdam werkten.
  

Bij het 30-jarig bestaan van de Bernhardflat in december 2000 kreeg Sip 
Linneweever uit handen van burgemeester jan Hein Boone de onder-
scheiding Lid  in de Orde van Oranje Nassau. (collectie Linneweever)


