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Peter van Eijkelenburg

‘In het oude Gouwestein-complex had je heel duide-
lijk een tweedeling tussen de bewoners. In het toenma-
lige hoofdgebouw, aan de parkkant, woonde de gewo-
ne man. In de later gebouwde flats zat de elite. In die 
flatwoningen betaalden de mensen meer, en de mees-
ten konden dat ook, van hun eigen geld. Dus kregen ze 
ook betere verzorging. Toen was dat misschien gewoon, 
maar ik heb altijd moeite gehad met dat verschil in be-
handeling.

Mevrouw Ouwerkerk, een moordwijf, ik kan niet an-
ders zeggen, ging elke dag met de broodkar langs alle 
deuren. De flatbewoners kregen er roomboter bij, de 
mensen in het hoofdgebouw kregen margarine. In de flat 
kreeg je elke dag soep, in het hoofdgebouw twee keer 
in de week.

Ach, er is zoveel veranderd in de ouderenzorg in rela-
tief korte tijd. Ik was hoofd huishouding en was om die 
reden hier intern. Dat moest wel, want ik was 24 uur per 
etmaal paraat. Altijd inzetbaar voor noodgevallen in huis. 
Dat hoorde gewoon bij mijn werk, zonder bijbetaling. 
Toen ik in Gouwestein kwam werken, op 1 oktober 1972, 
was ik assistente van het hoofd van de huishouding, die-
zelfde mevrouw Ouwerkerk. Gouwestein was toen een 
rusthuis voor ouderen. Je kwam er alleen binnen als je 
minstens 65 jaar was en nog niets mankeerde. Wel was 
er een ‘ziekenboeg’ in huis, voor mensen die medische 
zorg nodig kregen. Rie van Spengen was het hoofd van 
die afdeling. En de directrice van Gouwestein was mevr. 
Dooijeweerd, een echte directrice, maar wel een amicaal 

Tiny Rietkerk 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 Tiny Rietkerk (1935)

‘Om in Gouwestein te 
mogen moest je  
gezond zijn.                             
 Nu mag je alleen  
komen als je genoeg 
mankeert’ 

(foto: Cornelis de Keizer, Empire Imaging)
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mens. Ik meen dat ze Hermien heette, maar niemand ge-
bruikte haar voornaam natuurlijk. Dooijeweerd was oor-
spronkelijk verpleegkundige. Dus zij beoordeelde of een 
bewoner naar de ziekenboeg ging of niet.

Van ‘rusthuis’ werd Gouwestein later ‘bejaardenhuis’, 
daarna ‘verzorgingshuis’ en nu heet het ‘zorgcentrum’. 
In die namen zie je al de verandering van functie. Vroeger 
mocht je alleen gezond binnenkomen, nu komt alleen ’n 
zorgbehoeftige oudere binnen. Tegelijk is alles zakelijker 
geworden en onpersoonlijker. Er is minder tijd voor de 
dagelijkse zorg, voor een praatje met de bewoners. Ik 
wist alles van alle mensen, van hun achtergrond en fa-
milie. Dat kan nu niet meer. Terwijl ik dat een van de 
leukste kanten van het werk vond. Het was later ook een 
van mijn taken als adjunct-directeur. Goede contacten 
onderhouden met bewoners en personeel. Je was heel 
eigen met de mensen.

Zeemhuis van Gouda

Er waren heel veel activiteiten in huis, en veel uitjes. Dat 
kon, omdat de meeste mensen nog redelijk gezond en fit 
waren. Nu zitten de meeste bewoners aan huis gekluis-
terd en kunnen ze weinig meer. De gemiddelde leeftijd 
van nieuwe bewoners ligt nu tegen de negentig jaar.

We hadden een eigen keuken, met twee koks. Die keu-
ken stond in Gouda als heel goed bekend. Piet Scharloo 
is er 25 jaar kok geweest. Z’n zoon heeft later in Wad-
dinxveen jarenlang restaurant ’t Baarsje gehad. Nu krij-
gen de mensen hun maaltijden van Gouwe Cuisine en dat 
is niet slecht, maar niet iedereen is altijd even tevreden.

Ik ben tot aan m’n pensioen gebleven, als adjunct-
directeur. En nu is in Gouwestein geen adjunct meer 
nodig, omdat het huis onder Zorgpartners valt. Ik vind 
dat de bestuurstop te zwaar is en dat te weinig handen 
aan het bed beschikbaar zijn. Voor het schoonmaken van 
een appartement staat nu maximaal tien minuten. Ter-
wijl Gouwestein vroeger bekend stond als het ‘Zeemhuis 
van Gouda’. Onder Dooijeweerd was alles altijd brand-
schoon. Zij was daar heel fel op. Desnoods veegde ze 
met een vinger over een kastje om te kijken of er geen 
stof meer op lag. Dat deed ik zelf trouwens ook wel eens!

Scheepsmaker

Geboren ben ik in Stolwijk, aan de Tentweg. Mijn moe-
der was Francina van Middelkoop, en Teunis Rietkerk was 
m’n vader. Hij was scheepsmaker, en daarom verhuisden 
we al snel naar Lekkerkerk, dichter bij de scheepswer-
ven. In Lekkerkerk had ik een leuke jeugd. We hadden 
een harmonieus gezin, en ook op school ging alles goed 
met mij. Eerst woonden we in de Scheepmakerstraat, 
maar daar konden we niet wennen, want daar woonden 
alleen maar mensen van de werf. Dus had je de hele dag 
dezelfde mensen en kinderen om je heen. Daarom zijn 
mijn ouders naar de kern van het dorp verhuisd.

Oorlog

Bij het bombardement van Rotterdam zagen we vanuit 
Lekkerkerk die enorme rookwolken onze kant op komen. 
Op straat dwarrelden halfverbrande papiersnippers uit 
de stad neer.  In de oorlog was mijn vader koerier voor 
directeur Duyvendijk, van de scheepswerf waar hij werk-
te. Een keer in de week ging hij op de fiets naar Zeist, 
waar de directeur woonde. Alle papierwerk van de werf 
had hij dan in een kist achter op z’n fiets. Die kist heb ik 
nog steeds hier thuis. Eén keer is hij op zijn tocht gepakt 
door de Duitsers. Dat was op de terugweg, bij Culem-
borg. Hij moest een nacht de cel in. Gelukkig trof hij de 
volgende morgen een goede Duitser. Die zei: ga zo snel 
mogelijk naar huis en zorg dat niemand je ziet.

Vader had een vreselijke hekel aan de nsb-ers in het 

In de klas van de lagere school (collectie Rietkerk)
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Leren strijken op de huishoudschool(collectie Rietkerk)

dorp. En dat liet hij wel eens blijken ook. Hij had het hart 
op de tong. Toch is het altijd goed gegaan en is ons niets 
ergs overkomen.

Op die fiets ging hij ook op voedsel uit. Bij de boerde-
rijen in de omgeving van Lekkerkerk was altijd wel wat 
te krijgen. We hebben geen echte honger gehad. Soms 
ging het met ruilhandel. Ik herinner me dat ik m’n kin-
derpopje daarvoor moest afstaan.

Heel erg bang was ik voor de vliegtuigen. Alleen het 
geluid al. Dat heb ik nu nog steeds, als hier een vliegtuig 
overkomt. En toen ik in de derde klas zat, ging de school 
een tijd dicht, vanwege de oorlog. Kregen we allemaal 
opgaven mee, om thuis te maken.

Mijn vader had in ons konijnenhok achter het huis een 
schuilplaats gemaakt voor zichzelf. Uit voorzorg. In de 
grote voorraad strobalen was een holte, waar hij in kon 
kruipen. In Berkenwoude, een dorp vlakbij, was een keer 
een razzia door de Duitsers. Toen hield mijn vader zich 
klaar om elk moment naar het konijnenhok te kunnen.

Tegen het eind van de oorlog kreeg de ondergrondse 
van Lekkerkerk voedsel en wapens afgeworpen uit vlieg-
tuigen boven het Loetbos. Dat was op het terrein van een 
boer daar, die actief was in het verzet. Heel veel grote 
blikken met kaakjes, kan ik me herinneren. 

Plat praten

De huishoudschool heb ik ook ‘op’ Lekkerkerk gedaan. 
Dat woordje ‘op’ achtervolgt me. Ik moet nog steeds 
goed nadenken om geen dialect te spreken. Altijd last 
gehad van die angst: zeg ik het wel goed? In mijn loop-
baan heb ik toch veel in het openbaar gesproken. Maar 
als ik niet oplet zeg ik: ‘ik komt’. In ons gezin was ik de-
genen die het platst sprak. Mijn vader las aan tafel de 
bijbel hardop voor in dialect. En onze moeder had weer 
’n ander taaltje, want zij kwam uit Ameide.

Na de huishoudschool in Lekkerkerk ging ik daar in de 
gezinszorg. Van zeven tot zeven uur in een gezin, alle 
karweitjes doen in het huishouden. Van het ene adres 
naar het andere. Als er geen kinderen waren, verzorgde 
ik de beesten. Toen ik 25 jaar was, ging ik een echte op-
leiding gezinsverzorging in Arnhem doen. Daar moest 

je natuurlijk netjes spreken. Dan voelde ik me ’n hele 
opschepper. De opleiding duurde twee jaar. Het eerste 
jaar intern, daarna werd je het veld in gestuurd. Elke drie 
maanden een ander werkadres, voor drie dagen in de 
week, naast de studie.

De stichting voor gezinszorg in Lekkerkerk betaalde 
mijn opleiding. Je woonde er intern, en je kreeg acht 
gulden zakgeld in de maand. Daarvan moest je ook de 
trein betalen, als je in het weekeinde naar huis wilde. 
Dus ging ik maar één keertje per maand naar Lekkerkerk, 
meer was te duur voor mij. Ik vond het vreselijk zo lang 
van huis te zijn. Enorme heimwee, want ik had nog altijd 
bij mijn ouders in huis gewoond. Daar ben ik zelfs geble-
ven totdat ik in Gouwestein ging werken. Toen was ik al 
37 jaar!

Vader Teunis Rietkerk mon-
teerde zelf ’n motortje op zijn 
fiets en had zo een vroege 
snorfiets. (collectie Rietkerk)
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Ontevreden

Na die twee jaar Arnhem dus terug naar Lekkerkerk. 
Vanaf toen werd ik ook in gezinnen buiten Lekkerkerk 
geplaatst. Trok ik op m’n brommertje de halve Krimpe-
nerwaard door. Inmiddels was er al veel veranderd in de 
gezinszorg. Die werd uitgebreider en ook al commercië-
ler. Je kreeg minder verantwoordelijkheden. En kortere 
werktijden. Ik was gewend elke dag in ’n gezin te blijven 
tot en met het avondeten, dat ik dan vaak zelf gekookt 
had voor het hele gezin. Maar dat kon niet meer. De va-
der in het gezin moest maar zien vroeger thuis te komen 
voor het koken en eten met het gezin. Er kwamen steeds 
meer regels: dit moet je doen, dat mag je niet. Het beviel 
me slecht. Ik wilde iets anders zoeken. Toen kreeg ik een 
tip over Gouwestein, in Gouda.

Daar zocht men een assistent voor het hoofd van de 
huishouding. Dat lag wel in het verlengde van het werk 
dat ik al deed, dacht ik. Op m’n brommer er naar toe. 
Maar ik vond het moeilijk. Want ik was verknocht aan 
Lekkerkerk. Dat ben ik trouwens nog steeds. En in Gou-
westein zou ik intern moeten gaan wonen, ook vanwege 

de oproepdiensten die bij mijn werk 
zouden gaan horen. Ik heb er zelfs met 
de voorzitter van het Gouwestein-be-
stuur over gesproken. Dat was Jan Boe-
kamp, uit Haastrecht. Die regeerde het 
hele huis.

Bij nader inzien leek het me toch wel 
wat. Ik realiseerde me ook: je moet eens 
wat anders gaan doen. Gouwestein was 
gebouwd vanuit de diakonie. Dus door 
de Hervormde Gemeente. Maar zelf 
was ik niet hervormd. Ik kwam uit een 
gereformeerd gezin. Dat had nog heel 
wat voeten in de aarde en moest in het 
bestuur besproken worden. In latere ja-
ren lag dat allemaal niet meer zo prin-
cipieel. Op zeker moment mocht ik bij 
een sollicitatiegesprek niet eens meer 
vragen wat iemands geloof was.

Twintig meisjes

De eerste tijd in Gouwestein viel me niet mee. Het liefst 
wilde ik op m’n knieën terug naar Lekkerkerk.

Het werd beter toen ik een tweejarige cursus voor be-
jaardenverzorgende kon gaan volgen, naast het werk. 
Die opleiding heeft me aan Gouwestein gebonden. Bo-
vendien raakte die mevrouw Ouwerkerk, mijn chef dus, 
langdurig ziek. Op zeker moment werd duidelijk dat zij 
niet meer terug zou komen. Toen kon ik zo doorschuiven 
naar haar functie. Ik kreeg de leiding over alle meisjes, 
wel een stuk of twintig. En ik moest de inkoop van alle 
materialen regelen. Ook de inkoop voor de keuken, en 
samen met de koks het menu voor de bewoners vast-
stellen.

Midden jaren zeventig hadden we de grote interne 
verbouwing. Elke bewoner kreeg een eigen keukentje en 
een douchecel met toilet. Na de heropening kwam men 
uit het hele land kijken. Gouwestein gold toen als een 
van de mooiste huizen van Nederland. En dertig jaar la-
ter was alles toch al weer verouderd. Er moest een geheel 
nieuw gebouw komen. Die periode van sloop en nieuw-
bouw was voor de bewoners heel ingrijpend. Sommigen 
moesten drie jaar lang naar een ander huis, de Savelberg 
bijvoorbeeld.

Van hoofd huishouding werd ik adjunct-directeur en 
dat ben ik tot m’n pensioen gebleven. Ik deed al het in-
terne werk, directeur Jack Kramer onderhield de externe 
contacten. Hij was econoom, maar heel sociaal voelend, 
ook hij kende alle bewoners. We hadden wel veel ver-
schillen van mening. Hij wilde hard vooruit, en ik wilde 
niet teveel vernieuwingen. Ik was er op tegen dat van bo-
venaf steeds meer regeltjes kwamen. Je eigen initiatief 
kreeg geen kans meer.

Kramer had nog ’n ander probleem. Hij was getrouwd, 
maar kreeg ook een vriend. Zijn vrouw Nel was heel tole-
rant en stelde voor dat ze met z’n drieën gingen wonen. 
Maar dat ging niet door. Een homo als directeur van een 
hervormd huis lag in die tijd natuurlijk moeilijk. Veel be-
woners waren er fel tegen. In het bestuur is er stevig over 
vergaderd. Uiteindelijk mocht Kramer toch blijven.

Ik had niks in de gaten gehad. Altijd ’n simpele ziel 

Haar eerste dag als gezins-
verzorgster, 1 augustus 1960 
(collectie Rietkerk)
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lingen moeten organiseren. Samen met Wilma Neefjes, 
de voorzitter van het wijkteam Nieuwe Park, begeleid 
ik die bezigheden van de leerlingen. Onze beoordeling 
van hun inspanningen telt mee voor hun eindcijfer. De 
laatste tijd worden die vmbo-ers wel slordiger, merken 
we. Ze komen soms niet opdraven op afspraken en zo. 
Als dat zo blijft, stoppen we er mee, hebben Wilma en 
ik afgesproken.

Janken

Toen ik 40 jaar lid was van de cnv-bond voor welzijn 
kreeg ik een lauwerkransje. En bij m’n pensioen kreeg ik 

gebleven. Toen het bekend werd, had ik er veel moeite 
mee. Omdat hij z’n vrouw in de steek liet, én omdat ik 
toen in principe tegen homofilie was. Nu denk ik er heel 
anders over. En ik heb nog steeds goed contact met Jack. 

Niet verzuurd

Zelf ben ik vrijgezel gebleven. Van jongs af aan was ik 
altijd druk, altijd weg. Ik voelde dat God andere plannen 
met mij had dan een huwelijk. Ik heb ‘n heel andere taak 
in het leven, dacht ik. Ik moest voor anderen zorgen, wist 
ik. Een man zou ook tekort aan mij gehad hebben. Een-
zaam ben ik nooit geweest, altijd heel veel vrienden en 
kennissen gehad. Dus werd ik geen verzuurde vrijgezel .

En mensen die wel getrouwd zijn: dat is ook niet altijd 
alles. Dat heb ik genoeg om me heen gezien. Maar ik heb 
dus ook geen kinderen gekregen. Daarom dacht ik wel 
eens: wie zorgt straks voor mij, als het nodig is? Maar 
mijn vrienden zeggen: maak je geen zorgen, dat doen 
wij wel.

Al ruim voor m’n pensioen ben ik komen wonen in Het 
Binnenhof, in een van appartementen van Gouwestein. 
Met veel plezier, vrij uitzicht op het Rode Dorp, nu net 
herbouwd. In de winter heb ik helaas geen zon de ka-
mer in. Wel een stukje achtertuin weten te veroveren. 
Dat kan ik gelukkig nog zelf bewerken. Ik ben en blijf een 
poldermens.

Wilma Neefjes

M’n hele leven heb ik vrijwilligerswerk gedaan. In Lek-
kerkerk al. De meisjesvereniging leiden, maar ook een 
bejaardenclub. Nu de pkn-soos in Gouda, elke donder-
dagmiddag. Met een spreker, of een diavertoning, of ge-
woon spelletjes doen. En ik regel het jaarlijks uitje van 
de pkn-soos. Hier in Het Binnenhof organiseer ik alle ac-
tiviteiten. Elke maand ’n keer samen koffiedrinken, een 
hightea of een gezamenlijke maaltijd. Ook voorzitter van 
de cliëntenraad van Gouwestein, na mijn pensionering 
natuurlijk.

Bij de vmbo Goudse Waarden ben ik betrokken bij de 
maatschappelijke activiteiten die de eindexamenleer-

Kippen voeren bij boer Den Uyl, in Lekkerkerk, maart 1965 (collectie Riet-
kerk)

In de keuken van Gouwestein, met mevrouw Ouwerkerk, 1975 (collectie 
Rietkerk)
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een onderscheiding van de hervormde kerk. Wel bijzon-
der, voor een gereformeerde vrouw.

Een koninklijke onderscheiding hoeft voor mij niet, zei 
ik altijd., want zoveel anderen doen nog veel meer goed 
werk. Toch heb ik er eentje gekregen. De diploma-uitrei-
king voor de vmbo-ers van de Goudse Waarden twee jaar 
terug zouden we niet in de school hebben, zoals gebrui-
kelijk, maar in de Schouwburg. Wilma Neefjes zou mij 
ophalen. Zij verschijnt heel netjes aangekleed, en ik had 
gewoon een shirt en spijkerbroek aan. Als ik me wilde 
omkleden, moest dat binnen vijf minuten, zei ze. Dat 
zou me nooit lukken, dus dan maar zo.

Bij de Schouwburg: geen leerlingen. Toen zag ik in-
eens wel mijn broer, in vol ornaat, en ook Jack Kramer, 
en iemand van Zorgpartners. Ik kreeg wel door dat er iets 
bijzonders stond te gebeuren, en ik begon ineens te jan-
ken. Ik werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nas-
sau. Dat was even schrikken, zeker, maar toch wel mooi. 
Burgemeester Cornelis zei: ‘Het bijbelse principe van 
naastenliefde brengt u in de praktijk.’ De onderscheiding 
voor al mijn vrijwilligerswerk was aangevraagd door Gou-
westein, het wijkteam, de pkn en de Goudse Waarden. 
Ik draag het lintje nooit. Er hoeft ook geen vermelding in 
mijn overlijdensadvertentie.’

 

Tiny Rietkerk (foto Cornelis de Keizer, Empire Imaging) 


