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‘Poul Scharleman, mijn vader, deed vooral in groente en 
fruit. Met een handkar trok hij de dorpen rond Gouda 
door. En elke vrijdag ging hij met vis door de Korte Ak-
keren. Daar woonden veel katholieken, die mochten op 
vrijdag geen vlees eten.

Maria Slaman was mijn moeder. Ze kwamen allebei 
uit echt Goudse families. Hoewel mijn voorouders van 
vaders kant oorspronkelijk uit Frankrijk kwamen. Zij wa-
ren Hugenoten, Charlemagne was hun familienaam. Die 
naam is hier tot Scharleman verbasterd.

Toen mijn ouders in 1922 trouwden kochten ze een 
huisje aan de IJssellaan, nummer 167. Het eerste huis 
vanaf de hoek met de Martenssingel, het staat er nog 
steeds. De beneden-etage werd winkelruimte, voor 
groente, fruit en vis. In dat huis ben ik geboren. Ze had-
den toen al een zoontje, die heette ook Poul natuurlijk. 
Later kwam nog een tweeling, Stien en Jaap.

Mijn opa had ook een winkel voor vis, groente en fruit. 
Aan de Lange Tiendeweg, in het pand waar nu een Grieks 
restaurant zit. Hij moest er in 1930 mee stoppen, en toen 
hebben mijn ouders die winkel overgenomen. We gingen 
achter die zaak wonen, zestien jaar lang.

Mijn ouders werkten eigenlijk altijd, ze maakten lange 
dagen. Hun kinderen hebben ze zoveel mogelijk uitbe-
steed. Ik ben opgevoed door mijn oma en door tante 
Anna, een zus van mijn moeder. Zij was getrouwd met 
kapper Snel, aan de Groeneweg, maar ze hadden zelf 
geen kinderen. En onze streng katholieke buurvrouw was 
zo’n beetje mijn kindermeisje.

Bep Scharleman 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.

Peter van Eijkelenburg

gouwe verhalen Bep Verstoep-Scharleman (1924)

‘Drie keer per week 
eet ik vis.  
Kan er niet buiten’

(foto: Cornelis de Keizer, Empire Imaging)

Toen wij groter werden, moesten we naar allerlei 
clubs, zodat vader en moeder niet naar ons om hoefden 
te kijken. Ik heb alle verenigingen gehad. Knutselen, de 
gymclub, een zangkoor, terwijl ik helemaal niet kon zin-
gen. Nee, geen sportclub. Meisjesvoetbal bestond nog 
niet. Wel gingen we allemaal naar de zondagsschool. 
Terwijl we nauwelijks godsdienstig waren thuis. We wa-
ren remonstrants, maar zo licht, dat was eigenlijk niks. 

Ook op zondag konden onze ouders ons slecht ge-
bruiken. Want ook dan was de winkel open, van twee 
tot acht uur. Alle andere viswinkels in Gouda bleven op 
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zondag dicht, dus onze zaak trok dan wel klanten. De 
pastoors van de katholieke kerken in Gouda kwamen bij 
ons, die hielden wel van lekkere dingen. Als voetbalclub 
Gouda gewonnen had, kwamen de supporters na afloop 
langs Scharleman, om iets lekkers mee te nemen naar 
huis. Zo gauw mijn vader op de radio winst van Gouda 
hoorde, begon mijn moeder in de keuken boven de win-
kel met het maken van extra slaatjes. 

Hoogste woord

Mijn ouders deden alles om zoveel mogelijk te verdie-
nen. Daar hoorde die zondagopening bij. En alle verdien-

sten gingen weer de winkel in. Mijn vader was een pro-
gressieve, moderne man. Hij wilde steeds vernieuwingen 
doorvoeren. Een andere viswinkel liep hij nooit zomaar 
voorbij. Altijd even naar binnen, om te zien hoe de col-
lega’s hun spullen presenteerden, misschien viel er nog 
iets van te leren. Ook de vakbladen hield hij nauwgezet 
bij. Hij was vlot van betalen, dus bij de leveranciers was 
hij heel gezien. En in de winkeliersvereniging was hij ac-
tief. Nooit in het bestuur, altijd in de oppositie. Jouw 
vader had gisteren weer het hoogste woord op de verga-
dering, hoorde ik dan wel eens van kinderen van andere 
winkeliers.

Hij was ook examinator bij de opleiding voor mensen 
die een viswinkel wilden starten. Als hij merkte dat ie-
mand het moeilijk had om het examen te halen, nodigde 
hij hem uit een paar dagen bij te komen leren in onze 
winkel. Vader nam zo’n leerling dan onder zijn hoede, 
liet hem goed rondkijken en legde alles uit. Daarna 
slaagde iedereen.

Met de verkoop van vis ging het steeds beter. Groente 
en fruit gingen de winkel uit, om plaats te maken voor 
steeds meer vis. Mijn ouders kochten achter de winkel 
twee pakhuizen er bij, en later nog een poort met ach-
teruitgang naar het Paradijs, achter de Tiendeweg. 

De verse vis werd elke dag per trein voor ons aange-
leverd op het station van Gouda. Vader ging op z’n bak-

Poul Scharleman, grootvader van Bep, met z’n viskraam op de Markt  
van Gouda, ongeveer honderd jaar terug (Collectie Scharleman)

Vader Poul Scharleman had op vrijdag vis op de handkar, voor de katho-
lieke bewoners van de Korte Akkeren (Collectie Scharleman)
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fiets daar naar toe om de be-
stellingen naar de winkel te 
brengen. Hij belde elke dag 
met de handelaren om de 
beste aanvoer te pakken te 
krijgen. Uit IJmuiden, Katwijk 
of Scheveningen of uit de an-
dere vissersplaatsen.

De beste vissers hebben 
een fijne neus voor de plek-
ken op zee waar de beste 
kwaliteit haring zit. Dus 
moest mijn vader juist die 
vissers leren kennen. Als ze 
terugkwamen in de haven, 
met een schip vol haring, 
belden zij mijn vader op. Of 
hij wilde kopen. Soms kocht 

hij inderdaad zo’n hele scheepslading. Hadden we voor 
een jaar lang haring in de opslag, in een koelhuis in 
Scheveningen. Dan ging iemand van de winkel eens in 
de week daar naar toe met een vrachtwagentje, om een 
nieuwe voorraad te halen.

Modevakschool

Ik ging naar de kleuterschool aan de Groeneweg. De la-
gere school deed ik ook daar, aan de Jeruzalemstraat, 
het armenschooltje. De Casimirschool was voor de rijkere 
mensen. De zevende klas heb ik aan de Karnemelkstraat 
gedaan. Daarna was ik 13 jaar en niet meer leerplichtig. 
De meeste meisjes gingen niet meer naar de achtste klas, 
die wilden of moesten gaan werken. Ik wilde in onze ei-
gen winkel werken. Dat was heel gewoon toen.

Mijn ouders vonden het goed, als ik dan in de avond 
maar wel zoveel mogelijk cursussen ging doen. Ik be-
gon met type-les, want dat vond ik het makkelijkst. Een 
schooltje met dertig leerlingen, die cursus duurde maar 
drie maanden.

Daarna heb ik het middenstandsdiploma gehaald. Bij 
deze cursus was ik geen uitblinker, maar wel een goede 
middenklasser. Vervolgens de modevakschool, aan de 

Gouwe. Daar haalde ik de diploma’s costumière, cou-
peuse en coupeuse-docent. Heb ik altijd veel plezier van 
gehad. Heel veel kleding voor de familie maakte ik zelf. 
Vorig jaar nog een jas voor mezelf.

Een half jaar heb ik zelf les gegeven aan die modevak-
school. Ik zou de school zelfs gaan overnemen, was de 
bedoeling. Maar de oorlog kwam er tussen.

In de winkel moest ik beginnen met het schoonhou-
den van de zaak. Later kwam daar de verkoop bij, stond 
ik altijd achter de toonbank. Het schoonmaken van de 
vis heb ik nooit hoeven doen, daar hadden we personeel 
voor. Ook nooit vis gebakken in de winkel, dat kon ik 
niet eens. Later deed ik dat thuis natuurlijk wel, en nog 
steeds trouwens.

Aan de Wijdstraat nummer 14 had je Nieuwenhuizen, 
een sjieke zaak voor vis en delicatessen. Die kwam te 
huur. Mijn vader wilde die winkel er wel bij huren. Want 
die was echt in het centrum, dus kwam er meer publiek 
langs. Dat klopte, de winkel ging lopen als een trein. 
Eerst heeft mijn zus in die winkel gestaan, daarna ik een 
jaar of vijf. Nu zit er een Turkse kapper.

Oorlogsjaren

In de oorlog konden de twee winkels steeds open blij-
ven, als er tenminste aanvoer van vis was. Dat was lang 

De derde winkel van Scharleman, aan de Hoogstraat, kort na de oorlog 
(Collecte Scharleman)

De winkel aan de Lange Tien-
deweg, aanvankelijk van opa 
Poul, later van vader Poul 
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niet altijd mogelijk. Er kwam soms nog vis uit de polders, 
of uit de rivieren, en uit het IJsselmeer. Als die aanvoer er 
was, ging het nieuws als een lopend vuurtje door de stad 
en kwamen de mensen naar onze winkels toe.

Mijn vader was te oud om voor de Duitsers te moeten 
gaan werken. Broer Jaap was te jong. Mijn broer Poul had 
via relaties van mijn vader een leidinggevende functie 
gekregen bij De Producent. Daar was hij onmisbaar en 
hoefde zodoende ook niet naar Duitsland. Later moest 
hij wel onderduiken, bij de ouders van zijn vriendinne-
tje, ergens in De Tempel, achter Reeuwijk. De Duitsers 
namen niet altijd de moeite om op zo’n afgelegen plek 
te gaan kijken. Liever namen ze uit Gouda een hele straat 
tegelijk mee.

Met tante Anna ging ik op sjouw, de polder in, op zoek 
naar voedsel. Op fietsen met houten wielen, want anders 
werden ze in beslag genomen. Uit de winkel namen we 
zout mee, als ruilmiddel. De boeren konden zout goed 
gebruiken voor het kaasmaken. Uit onze eigen visroke-
rij haalden we bundeltjes beukenhout, ook om te ruilen. 
Zo ruilden we hout en zout tegen melk, kaas en tarwe. 
Nooit hebben we iets hoeven kopen bij die boeren. 

Je moest wel oppassen dat je de spullen niet kwijt-
raakte, op weg naar huis. Je kreeg waarschuwingen, die 

van mond tot mond gingen. Bijvoorbeeld: pas op, ze 
staan bij Stolwijkersluis, neem maar liever een ander 
weggetje. Ach, je moest een beetje handig zijn en van 
doorzetten weten, dan lukte het wel. Ons gezin heeft in 
de oorlog eigenlijk nooit gebrek gehad.

Als in Gouda een razzia dreigde, kregen we ook een 
seintje. Vaak van Flüren, een schrijfmachinehandelaar bij 
wie mijn vader spullen kocht voor het kantoortje van de 
zaak. Hij was van oorsprong Duitser, maar woonde al z’n 
hele leven in Gouda. Hij was een linke man en zorgde wel 
dat hij buiten schot bleef voor de Duitsers. Maar hij wist 
wanneer het gevaarlijk kon worden. Dan hoorden wij dat 
op tijd, en vertelden we het weer door aan andere men-
sen. Flüren was een heel bekende figuur in Gouda. Na de 
oorlog heeft hij nog lang een typemachinewinkel gehad 
in de buurt van de Burgvlietkade. 

Leo Verstoep

Bij het buurtdansen had ik een jongen leren kennen, die 
mijn vriendje werd en later mijn man, Leo Verstoep. Hij 
woonde in een bovenhuis aan de Tiendeweg, op de hoek 
van het Houtmanplantsoen. Het buurtdansen aan de 
Tiendeweg gebeurde in wasmachinewinkel Velo, op de 
hoek met de Wilhelminastraat, waar nu een toko zit. ’s 
Avonds gingen daar de wasmachines aan de kant en was 
het dansen. Tenminste, door de beetje moderne men-
sen. De christelijken deden er niet aan mee. Mijn ouders 
dansten er wel. In de winkel stond een piano, waar de 
vader van Leo dansmuziek op speelde. Bakker Van Dam 
kwam er, groenteman Kempkes, en kledingverkoper Van 
Mourik, van de modezaak Van Mourik die nu nog in de 
straat zit.

Leo zat in de aannemerij. Uitvoerder bij de firma Za-
nen en Verstoep. Die Verstoep was een oom van Leo. Na 
ons trouwen moest Leo voor de bouw een jaar naar Vlis-
singen. Ik ging mee, maar ik zag het daar niet zo zitten. 
Ik kon maar eens in de twee weken een weekeinde naar 
huis, in Gouda. Na dat jaar in Zeeland moest Leo naar 
het noorden van Groningen. Van daar uit kon ik nog veel 
minder vaak naar Gouda. Bovendien werd mijn moeder 
ziek, en moest ik naar huis om haar te verzorgen. Leo 

Vader Poul Verstoep richt de toonbank in. ‘Ik heb hem nooit zonder 
stropdas gezien. Zelfs bij ons plashuis in Reeuwijk hield hij die altijd 
om. Hij had dan wel een zonnehoed op, van stro.’ (Collectie Scharleman)
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Hoogstraat was de hoofdvestiging van Scharleman. De 
andere twee waren de filialen. Het aanbod in de drie 
winkels was hetzelfde.

We gingen meer luxe dingen verkopen. Makreelfilet en 
gerookte zalm bijvoorbeeld. Het was belangrijk om die 
zalm in zo dun mogelijke plakjes te snijden. Want dan 
konden de mensen er meer boterhammen mee beleg-
gen. Zo werd die dure zalm nog een beetje betaalbaar. 
En konden wij er toch aan verdienen.

Toko

Met de komst van Molukkers naar Moordrecht veran-
derde ook veel. Zij bleken flinke viseters, maar ze wil-
den ook graag soorten vis die wij niet hadden. Daarvoor 
moesten ze helemaal naar Rotterdam. En ze vroegen of 
wij ons assortiment niet konden uitbreiden.

Een kennis van mijn vader had een viswinkel plus toko 
in Hilversum. Daar zijn mijn schoonzus en ik toen gaan 
kijken. Zo kwamen we ook bij leveranciers terecht die 
spullen hadden waar de Molukkers ons om vroegen. 
Knoflook bijvoorbeeld, daar hadden wij nog nooit van 
gehoord. En allerlei Oosterse kruiden. Tientallen artike-
len die we moesten leren kennen. Wij konden goed op-
schieten met die Molukse vrouwtjes, dus we wilden voor 
hen wel iets doen. Zo groeide langzamerhand een echte 
toko achter in onze winkel aan de Hoogstraat. Elke week 
kwamen er tien nieuwe artikelen bij. Die leerden wij dan 
uit het hoofd. Sneller konden we niet. 

Toen ik 59 jaar was nam ik me voor: op mijn zestig-

vond het niks om alleen in Groningen te blijven zitten. 
Dus kwam hij ook naar Gouda. Hij kon aan de slag in de 
viswinkel. Was helemaal niet zo gek, want zijn opa had 
ook een viswinkel. Dat was Bulsing, eerst aan de Gouwe, 
later aan de Tiendeweg, net als onze winkel. Dat waren 
dus concurrenten in dezelfde straat. Daarom was ik niet 
zo geweldig welkom in die familie. Wel bij mijn schoon-
vader, trouwens. 

Elke dag in de winkel. Leo kon er zijn draai niet goed 
vinden. Hij voelde zich opgesloten, het bleek niks voor 
hem te zijn. De oplossing vonden we in de aanschaf van 
een kleine verkoopwagen, een verbouwde VW-bus. Met 
die viswagen trok Leo de hele Krimpenerwaard door. 
Toen was hij vrij man, en het was zijn lust en zijn leven.

Zalm in dunne plakjes

Intussen werkte ik weer in de winkel en verzorgde ik 
mijn zieke moeder. Al snel knapte zij gelukkig goed op 
en kon ze de winkel weer zelf gaan runnen. Terwijl va-
der vooral de inkoop deed en de grossierderij. En elke 
ochtend richtte hij de etalage in, daar begon hij om zes 
uur al mee.

Tegen het eind van de oorlog kwam aan de Hoogstraat 
de tabakszaak van Van de Jagt vrij. Mijn vader had er wel 
trek in om daar ook een viswinkel te starten. Maar er wa-
ren meer gegadigden. Van de Jagt zat in het verzet. Mijn 
vader had in de oorlogsjaren wel eens joodse mensen 
geholpen om Gouda te ontvluchten. Het schijnt dat Van 
de Jagt daarom zijn pand aan mijn ouders gunde.

Bij de opening stond het voor de deur zwart van de 

Echtgenoot Leo Verstoep verkocht elke dag vis vanuit een verbouwde VW-bus  in de dorpen in de Krimpenerwaard (Collectie Scharleman)
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tig zelf had opgericht. Hij ging even naar buiten om een 
sigaretje te roken, in de lunchpauze. Daar kwam zijn ein-
de. Dus hij is bijna letterlijk met het penseel in de hand 
gestorven, 76 jaar oud.

Als kleine jongen tekende hij al. Vanaf dat ik hem ken-
de ging hij naar Den Haag voor tekenles. Op onze vakan-
ties nam hij altijd heel veel schilderspullen mee. Die ba-
gage was net zo omvangrijk als onze koffers met kleding.

Tong, in roomboter gebakken

Ik eet nog steeds drie keer per week vis. Maakt me niet 
uit wat het is. Kan er niet buiten. Alle vis vind ik lekker. 
Gerookt, gepocheerd, gebakken, gekookt, ik ben een 
alleseter wat vis betreft. Heel gevarieerd, dat is altijd 
goed. Ik kijk in m’n vrieskast en denk: waar heb ik nu 
eens zin in, waar vraagt mijn maag om. En ik denk na-
tuurlijk dat ik door die vis zo oud ben geworden, zonder 
veel klachten over de gezondheid. Vis is goed. Natuur-
lijk: als je te veel cholesterol hebt, kun je beter haring, 
gestoomde makreel of zalm eten. Maar als je niet op je 
cholesterol hoeft te letten, zoals ik, dan is een tongetje, 
in roomboter gebakken, een zaligheid. En ik kook graag, 
dat scheelt. Maar liever nog eet ik het lekker op.”

ste verjaardag leg ik mijn schort neer, stop ik er mee, en 
ga ik genieten. Niet wetend natuurlijk dat dat nog ruim 
dertig jaar zou gaan duren. Mijn ouders konden niet 
meer. En Leo’s hart lag toch niet bij de vishandel. Hij 
was niet getrouwd met de zaak. Die wilde liever tekenen 
en schilderen. En we hadden geen opvolgers. Toos, ons 
enige kind, had veel in de zaak meegeholpen. Maar ze 
was secretaresse geworden. De andere kinderen uit de 
familie waren ook allemaal gaan studeren. En deze zaak 
was echt iets wat een hele familie moest blijven doen. 
Er kwam inderdaad een belangstellende familie, uit Den 
Haag. Die mensen hebben het overgenomen. Maar dat 
werd een groot fiasco. 

Spirit

Ik ben mijn ouders verder gaan verzorgen. Ze waren hulp-
behoevend. Ze zijn eerst een tijdje gaan wonen in ons fa-
miliehuisje aan de plas in Reeuwijk. Later hebben we het 
pakhuis aan het Paradijs omgebouwd tot riante woning 
voor hen. Daar heb ik voor ze gezorgd. Mijn moeder is er 
nog 93 geworden. Daarna is onze Jaap er gaan wonen en 
heb ik hem verzorgd, tot zijn overlijden twee jaar gele-
den. Dus ben ik nu eigenlijk pas twee jaar met pensioen. 
Ik geniet er van. Ik maak nog kleding en ik kook elke dag 
lekker. Krijg bezoek van mijn kinderen en achterkleinkin-

deren. Die zijn grap-
pig, ik krijg er nieuwe 
spirit van. Als je elke 
dag moet wachten tot 
iemand je komt was-
sen, aankleden en een 
hapje eten geven, dat 
lijkt me maar niks.

Leo is in 1998 over-
leden, volkomen on-
verwacht. Hij was 
op zijn tekenclub De 
Goudse Streek, die 
hij in de jaren zeven-

Bep Verstoep bij het 700-jarig bestaan van de stad 
Gouda, met buurman Bertels, die aan de Hoog-
straat een winkel in textiel en baby-artikelen had.

Bep Scharleman nu. Elke dag loopt zij een half uur door het parkje rond 
haar flat, met de rollator (Foto: Cornelis de Keizer, Empire Imaging)


