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“Wil jij een Gouwe Verhaal over mij gaan maken? Tja, ik 
ben een echte Goudse. Ik heb ook belangstelling voor 
geschiedenis. Maar of ik nou zo veel bijzonders te vertel-
len heb? Een kind of een kruiwagen; we zien wel wat er 
van komt. Het woord ‘verhaal’ spreekt me aan. Als kind 
hield ik ervan dat mijn moeder vertelde over haar jeugd 
in het tolhuis aan de Goejanverwelledijk. Zelf vertel ik 
regelmatig over de Tweede Wereldoorlog aan leerlingen 
van groep 8 in het basisonderwijs.”

100% Gouds

“Ik ben een geboren en getogen Goudse: Dirkje Adri-
ana van Vliet, geboren op 13 oktober 1930 op Naaier-
straat 15. Van Vliet is een bekende naam in Gouda. Voor 
een deel is het familie. De grootvader van Kik van Vliet 
bijvoorbeeld was een neef van mijn vader. Maar neem 
nou de slagers Van Vliet, die zijn weer geen familie. Aan  
vaderskant bestond de familie uit tuinders, mensen die 
groenten telen. Ik denk dat mijn betovergrootvader daar 
al mee begonnen is. Grootvader Dirk van Vliet had tuinen 
aan de Bosweg en aan de Eerste Kade. Ik heb begrepen 
dat opoe Adriana van Vliet-van Eijk begonnen is met de 
groentewinkel. Toen woonden ze al op de Naaierstraat, 
waar opa Van Vliet het huis op nummer H’25 had ge-
kocht. Later werd dat omgenummerd tot Naaierstraat 
15. Ik ben er geboren en getogen. Het was geen grote 
familie. Zelf was ik enigst kind. 
Opa van vaderskant was al voor mijn geboorte overleden 

Dicky ten Bergen (foto: Gert Jan Jansen)

Naaierstraat rond 1900 (foto: collectie hvdg)

gouwe verhalen

Dicky ten Bergen-van Vliet 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.

Gert Jan Jansen

 Dicky ten Bergen-van Vliet  (1930)
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kwam uit Voorschoten. Haar ouderlijk huis stond aan 
‘de Dijk’, Goejanverwelledijk 7, het tolhuis aan de oude 
Haastrechtse brug. Dat was in 1902 nieuwgebouwd. 
Opa Ouwersloot was tolgaarder en brugwachter. De ge-
meente Gouda heeft die tol tot na de oorlog in stand  
gehouden. Als kind vond ik het wel leuk dat ik als in-
woner van Gouda geen tol hoefde te betalen, maar mijn 
vriendin Adri uit Polsbroekerdam wel. Opa Ouwersloot 
kwam in 1929 alleen te staan, werd afgekeurd en vertrok 
van de Dijk. Hij ging op Naaierstraat 13 wonen, samen 
met zijn jongste dochter, mijn tante Marie. Dat was het 
bovenhuis van Naaierstraat 14, een pand dat mijn vader 
in 1930 had gekocht. 

Vanwege het traplopen verhuisden opa en tante Marie 
in 1935 naar een benedenwoning aan de Crabethstraat, 
maar toen tante Marie naar Utrecht vertrok , ging opa 
in pension bij de familie Van der Steen op de Fluwelen-
singel. Hij woonde daar tijdens een van de bombarde-
menten op Gouda. De volgende morgen ging ik er met 
mijn moeder naartoe, maar hij was gelukkig ongedeerd. 
Tante Marie kwam terug naar Gouda en ging met haar 
man en met opa op Turfmarkt 42 wonen. Daar werd 
mijn nichtje Sonja geboren. Het was een beetje of ik een 
zusje had gekregen. Met mijn moeder liep ik vaak naar 

en oma van moederskant ook, maar opoe van Vliet en 
opa Ouwersloot zag ik bijna dagelijks.”

Van Vliet

“Ik weet dat grootvader Dirk van Vliet en grootmoeder 
Adriana van Eijk na hun trouwen in 1881 aan de Karnemelk 
sloot kwamen te wonen in het pand, waar het station werd 
gevestigd van het Schoonhoofse spoortje, op Karnemelk- 
sloot R 289. 

Later kocht opa Van Vliet het huis aan de Naaierstraat. 
Daar werd mijn vader, Hermanus van Vliet, in 1887  
geboren. Zelf weet ik niet beter dan dat grootmoeder 
– ik noemde haar opoe - als weduwe op Turfmarkt 94 
woonde, tegenover de Trappenbrug. Je zou denken: dat 
is wonen ‘op stand’, maar je moest er naar een ‘poep-
doos’ buiten. Op maandag, als moeder de was deed, 
stond 

opoe bij ons in de winkel. Het was een ondernemen-
de vrouw die tegelijk grote bescheidenheid uitstraal-
de. Zij sprak mij aan met U, en als ik daar iets van zei,  
antwoordde ze ‘Wat moet ik dan zeggen? Jìj?’ Toen ze 
voor haar verjaardag een halslintje kreeg, zoals dat toen 
in de mode was, durfde ze het niet te dragen, bang dat 
het te ‘groos’ zou zijn. In de avond zat ze urenlang bij 
een klein lampje te schemeren. Ik was zestien toen ze in 
de bedstee overleed. Opoe stond opgebaard in de achter 
kamer. 1947 kende een van de heetste junimaanden van 
de eeuw. Koeling was er niet, dus het was erg onaan-
genaam. Dominee Korevaar zei tegen mijn ouders: ‘Nu 
staan jullie op de voorste rij’. De kist moest door het 
raam naar buiten. Waar nu één voordeur is, zaten er toen 
twee: een voor de benedenwoning en een voor de bo-
venwoning. Haar dood werd nog ‘aangezegd’, zoals dat 
heette. Aanzeggers of doodbidders, getooid met hoge 
hoed, zwart pak en zwarte handschoenen, gingen langs 
elk huis aan de Turfmarkt en de Naaierstraat.”

Ouwersloot

“Mijn moeder heette Maartje Ouwersloot. Ze was de 
oudste van vijf kinderen; ook Gouds, maar haar vader 

1905 De negenjarige Maartje Ouwersloot bij het tolhuis bij Haastrecht-
se brug Goejanverwelledijk (collectie Ten Bergen-van Vliet)
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Vaststaat dat de Naaierstraat meerdere groentewinkels 
kende. Je had -naast de winkel van mijn ouders - Van 
Wijk, van Loon en Van de Draai. Verder Koppendraaier, 
in het later afgebroken pothuisje op Naaierstraat 1, die 
groente en vis verkocht. Hij wordt genoemd in het her-
denkingsboekje van C. Oudshoorn 50 jaren Coöperatieve 
Tuiniersvereniging Gouda en Omstreken, omdat hij ‘zijn 
winst graag omzette in ‘klare’, maar een stem had als 
een visvrouw’.”

Jeugd aan de Naaierstraat

“Ik was kind in een hervormd gezin, dat in de Sint-Jan 
ter kerke ging. De klokken van de Sint-Jan hebben voor 
mij grote betekenis. Begonnen die te luiden, dan moest 
je in de benen. Met een gevoel van verbondenheid ging 
je op weg vanuit de Naaierstraat. Met die straat was iets 
bijzonders. Aan de ene kant was tot 1954 een gracht, die 
liep van de Gouwe via Achter de Vismarkt en de Naaier-
straat naar de Turfmarkt. Toch stonden er aan die kant 
wel huizen. Normaal heeft de ene kant van een straat 
even huisnummers en de andere kant oneven nummers, 
maar aan de Naaierstraat zijn de huizen doorlopend 
genummerd. Vanaf de hoek van de Groenendaal tot de 
Turfmarkt loopt het op van 1 tot en met 26. Dan gaat 

de Oude Begraafplaats, naar het graf van haar moeder.  
Op zondag voer het pontje bij de Garenspinnerij niet, 
dan moest je voor mijn gevoel een eind omlopen. Toen 
opa Ouwersloot in februari 1945 overleed, moesten we 
allemaal lopend naar de begraafplaats. Mijn ooms Dirk 
en Jan, die in Amsterdam woonden, is het gelukt om met 
de fiets heen en terug te rijden. Oom Jan had in Amster-
dam naam gemaakt als kunstschilder. Zoek maar eens 
‘Jan Ouwersloot’ op internet. Hij heeft ook ijsgezichten 
geschilderd, waarvan ik denk dat ze een Gouds land-
schap tonen.”

Vader en moeder

“Na de lagere school ging mijn vader, hij werd Manus 
genoemd, vanzelfsprekend op de tuin werken. In de 
avonduren leerde hij door en haalde zo het tuinbouw 
diploma. Hij kreeg het aanbod om hoofd van de gemeen-
telijke stadstuinen te worden. Dat moest hij afzeggen, 
want zijn vader kon hem niet missen op de tuin en in 
de winkel. Ik weet niet precies hoe de splitsing van de 
 tuinen en de groentezaak tot stand is gekomen. Moest 
mijn vader kiezen of had hij geen zin in dat ‘gewroet in de  
aarde’? Vast staat dat de tuinen in 1927 verkocht zijn 
aan de gemeente, die er huizen wilde bouwen. Mijn  
vader en moeder waren in 1922 getrouwd. Ze gingen 
toen bij de winkel aan de Naaierstraat wonen. Opoe en 
opa van Vliet gingen op zichzelf wonen. De groentezaak 
op de Naaierstraat is tot 1965 open gebleven. Vader 
was toen al bijna tachtig. Mijn man, Ben ten Bergen, 
heeft foto’s gemaakt, vlak voordat de winkel dichtging. 
Mijn moeder overleed twee jaar later; vader in 1983 in  
verpleeghuis De Riethoek.

Mijn vader had het nooit over de Naaierstraat. Hij 
noemde het Groentemarkt. In het boek van Scheygrond 
heb ik gelezen dat de tuinders daar eeuwenlang hun 
groenten per schuit en schouw aanvoerden. Ik heb dat 
niet meegemaakt. Vader vertelde dat de groente vanaf 
de veiling aan de Houtmansgracht op handkarren werd 
aangevoerd. Misschien is het niet toevallig dat Polder-
vaart op de hoek van de Naaierstraat en de Turfmarkt 
gevestigd was, een bedrijf dat handkarren verhuurde. 

1965 groentewinkel bijna dicht ( collectie Ten Bergen-van Vliet)
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was mijn beste vriendin. Andere speelgenoten waren 
Koosje Manschot, Bennie Reparon en Joop van Wijk.  
Eigenlijk was het hele stuk tussen de Groenendaal en de 
Turfmarkt ons speelterrein, inclusief de steegjes daar-
tussen. Verstoppertje spelen ging heel goed. In onze 
tuin achter nummer 15 stond een schuur die drie deuren 
had, ook één naar de steeg die over de zijl was gebouwd 
die ooit van de Naaierstraat naar de Gouwe liep. Wij  
hadden het ook over ‘de zijl’. Later is dat de Arie  
Kerssensteeg genoemd. Wij spraken ook van het Duvel-
spoortje. Dan bedoelden we de drie stegen tussen Turf-
markt en Groenendaal. De derde deur leidde naar - wat 
wij noemden - het Jodenplein, achter de synagoge. Soms 
maakten gemeentewerklieden daar gebruik van om bij 
een put te komen die dan gebaggerd werd. Naast ver-
stoppertje deden we vaak touwtjespringen, boksprin-
gen of lessie (tikkertje). In het huisje in de tuin konden 
we ziekenhuisje spelen. In de winter was het schaatsen 
of ‘schotsjevaren’, wat niet eenvoudig was met al die  
bruggen. Dan bleef je soms hangen op het brugdek.  
Bovendien werden er wakken in stand gehouden.

Heel belangrijk voor ons was gebouw Daniël. Het was 
de buut bij het verstoppertje spelen. Daniël was een 
verenigingsgebouw met diverse zalen. Je ging naar bin-
nen via het portiek op Naaierstraat 2a. Daar woonde Van 

het aan de overkant ‘terug’, oplopend tot 32. Over het  
water van de Naaierstraat lagen misschien wel 10 brug-
gen. Sommige leidden naar huizen op de Naaierstraat, 
zoals naar Van der Post op nummer 30, andere zorgden 
voor toegang naar winkels aan de Markt en de Hoog-
straat. Zo kwam je bijvoorbeeld bij de damesmodezaak 
van Van Danzig uit of bij Albert Heijn. Naar Cabout was 
een ophaalbrug. 

Ik ben meerdere keren in het water van de Naaierstraat 
gevallen. Het dempen van het water in 1954 heb ik ook 
meegemaakt. Dat is echt niet op verzoek van de bewo-
ners gegaan, omdat het zo zou stinken. Ik weet dat mijn 
vader zat te mopperen, maar protest aantekenen kwam 
toen niet bij de mensen op. De hele Naaierstraat werd 
elke week door de bewoners zelf geboend. Het schu-
ren heb ik ook nog meegemaakt. De omroeper kwam 
dan langs: ‘Hedenochtend om 10 uren zal er geschuurd 
worden.’ Het water kwam dan vaak het huis binnen. Ik 
weet ook nog dat de lantaarnopsteker langskwam op de  
Naaierstraat. Op vrijdagavond zag je de joden langslopen 
om naar de synagoge aan de Turfmarkt te gaan. Het Is-
raëlitisch Huis aan de Oosthaven was trouwens een klant 
van mijn vader. Bij het bezorgen ging ik wel eens mee.

Ik had dus als kind al veel contact met joden. Mijn 
buurmeisje, Jeanne van Zelm van Naaierstraat 13, 

1950 ca. Naaierstraat  vanaf Tevecoopbrug (collectie HVDG) 1933 ouderlijk gezin (collectie Ten Bergen-van Vliet)
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thuis aan mijn moeder die net de tafel gedekt had ‘Ko-
men ze dit nu allemaal weghalen?’ In het begin viel het 
mee, maar later werden de maatregelen van de Duit-
sers erger. Bepaalde straatnamen in Gouda werden  
veranderd, bijvoorbeeld de Da Costakade werd Javakade 
en de Koningin Wilhelminaweg Surinameweg. ’s Avonds 
was er geen verlichting en daardoor zijn er mensen het 
water in gelopen, zoals buurman Van der Post. Duits 
werd als vak verplicht op de lagere school, ik dacht vanaf 
de vierde klas. Meester Douwe Albeda probeerde dat 
te saboteren door elke keer op bladzijde 1 te beginnen, 
waardoor we niet verder kwamen dan ‘Saffran macht den 
Kuchen gelb’. 

Omdat wij een groentezaak hadden, heb ik niet echt 
honger geleden, maar het werd wel eenzijdiger. Vlees, 
eieren of melk kwamen nauwelijks meer op tafel. Bij mijn 
schoolvriendin in Polsbroek kon ik wel eens ‘vol’ eten. 
Om te stoken maakte mijn vader gebruik van allerlei 
spullen die in ons pakhuis lagen opgeslagen. Anderen 
gingen bomen rooien. Zelfs de badhokjes van het zwem-
bad aan de Houtmanskade verdwenen. De eerste jaren 
heb ik het HBS-schoolgebouw aan de Martenssingel niet 
van binnen gezien. De Duitsers hadden het in beslag ge-
nomen. De onderbouw kreeg les aan de Nieuwehaven, 
in een rooms-katholieke muloschool. In 1948 behoorde 
ik tot de groep leerlingen die voor het eerst weer echt 
examen moest doen. 

Naast school zat ik op padvinderij, om precies te zijn 
op het npg, het Nederlands Padvindsters Gilde. Dat 
kwam bijeen op de zolder boven de Waag. Ik vond het 
daar heerlijk, omdat ik in contact kwam met leeftijdge-
noten. Het was een warme vriendenclub, lange tijd geleid 
door Mieke Steensma, de verzetsstrijdster. In de oorlog 
werd de padvinderij vanwege zijn Engelse oorsprong  
verboden. Later ben ik zelf leidster geweest. Toen 
kwamen we bijeen in de oude ambachtsschool aan het  
Paradijs.Ik denk dat ik in die tijd ook op catechisatie zat. 
Dat werd gegeven door ds. Huls. Op zaterdagavond ging 
je daarvoor naar een gebouw, waarvan de ingang op de 
Bogen lag, dat helemaal doorliep tot aan de Kleine Kerk 
aan de Peperstraat. In 1951 heb ik belijdenis gedaan.”

Es, de conciërge. De grote zaal had een gevel aan de 
Lange Groenendaal, waar nu tearoom Van de Berg zit.  
Daniël had ook een piano. Ik kwam er om te zingen bij 
Hosanna; eerst bij het kinderkoor, later bij het dames-
koor. Nog weer later kwam ik in Daniël als lid van het 
meisjesverbond cjvf, de Christelijke Jonge Vrouwen  
Federatie. In de oorlog zat ik op de meisjesvereniging 
van de Hervormde kerk, die bijeenkwam in gebouw  
Calvijn, in het Admiraalshuis aan de Turfmarkt.”

School en oorlog

“Ik ging naar de neutrale kleuterschool aan de Groene-
weg, tegenwoordig de Casimirschool. Mijn lagere school 
stond aan de Groenendaal, de Groen van Prinsterer-
school.

In 1943 ging ik naar de Rijks-hbs, die toen 400  
leerlingen had. Voor een middelbare school van pro-
testants-christelijke signatuur moest je destijds naar 
Alphen aan den Rijn. De oorlog is een periode die waar 
ik regelmatig aan denk. Bij de Duitse inval was ik negen 
jaar; bij de bevrijding veertien. Vaak vertel ik leerlingen 
van groep acht over die tijd. Ik weet nog hoe teleur- 
gesteld iedereen was toen generaal Winkelman bekend 
maakte dat Nederland zich had overgegeven. Ik vroeg 

1943 Gr. van Prinstererschool met meester L. Albeda (collectie Ten Ber-
gen-van Vliet)
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Westhaven en Weijer aan de Gouwe, waren niet enthou-
siast. Als er iets op was, kon je dat niet even bij een col-
lega lenen. Het mooie van die plek aan de Kleiweg was, 
dat je alle bijzondere intochten meemaakte. Je zag hoge 
gasten naar de Sint-Jan gaan, zoals president Tubman 
van Liberia of koning Gustaaf-Adolf van Zweden.”

Apotheek Rond aan de Kleiweg 

“Terwijl ik altijd had gezegd onderwijzeres te willen 
worden, had ik na het eindexamen genoeg van school. 
Geld verdienen, sprak me meer aan. Dat ging niet van-
zelf. Ik kon uiteindelijk terecht als leerling-apothekers-
assistente bij Apotheek Rond aan de Kleiweg, ik dacht 
op nummer 78, waar nu Kiki-Shoes zit. Destijds werd 
de opleiding niet in schoolverband gedaan, maar door 
de apotheker zelf. Je kreeg les van hem in scheikunde,  
Latijn en plantkunde en daar moest je voor betalen. In 
mei 1950 behaalde ik het diploma. Het was een lande-
lijk examen, dat werd afgenomen in Leiden. Daarna ging 
ik echt werken bij apotheek Rond, eerst voor halve da-
gen, later hele dagen, dat wil zeggen 48 uur per week. 
Daarvoor kreeg je het mooie bedrag van 110 gulden per 
maand netto. Je kon er niet van op kamers wonen. We 
maakten in die tijd nog veel medicijnen zelf, dus je had 
een grote verantwoordelijkheid. Een fout kon het leven 
van een patiënt in gevaar brengen. Ze zeggen wel eens 
dat ik een ‘pietje-precies’ ben. Dat zat er misschien van 
nature wel in, maar bij het werk in de apotheek was het 
vereist. 

Apotheek Rond had zich vrij gevestigd in Gouda, om-
dat er qua inwonertal ruimte was. In het begin was dat 
lastig, want de bestaande apotheken, Grendel aan de 
Lange Tiendeweg en de Prins Hendrikstraat, Paris aan de 

1950 apotheek Rond aan de Kleiweg .jpg (collectie Ten Bergen-van Vliet)

1955 stadhuis (collectie Ten Bergen-van Vliet)
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Trouwen

“In die tijd heb ik Ben ten Bergen leren kennen. Hij kwam 
uit de Achterhoek, uit Neede, waar zijn vader hoofd van 
de school was. Zijn vader had een baan in de Randstad 
gezocht, zodat het voor de kinderen gemakkelijker was 
om te studeren. Ben deed rechten in Leiden. Op 21 juni 
1955 ben ik getrouwd. Het was in de apotheekbranche 
niet verplicht om als getrouwde vrouw te stoppen met 
werken, maar ik deed het wel. De verantwoordelijkheid 
drukte wel op me.We hebben in Gouda op drie plaatsen 
gewoond. We begonnen in het huis van mijn ouders aan 
de Naaierstraat. Daar was ruimte genoeg. We moesten 
20 gulden huur per maand betalen om te wennen aan 
het idee dat wonen geld kost. Ben moest als ambtenaar 
op het Ministerie van Sociale Zaken toestemming vragen 
om in Gouda te wonen. Vergoeding van reiskosten voor 
woon-werkverkeer moest nog worden uitgevonden.

De eerste periode van ons huwelijk is overschaduwd 
door de komst van een kindje, waarvan bij de geboorte 
duidelijk was dat het niet lang zou leven. Daarna kregen 
we drie mooie zonen, waarvan er twee –met hun gezin – 
in Gouda wonen. 

Natuurlijk wilden we als jong gezin een eigen huis, 
maar na de oorlog was de woningnood groot. Je kon wel 
een huis kopen, maar dan had je nog geen toestemming 
van de gemeente om er te wonen. Om te verhuizen naar 
de De la Reylaan 17 hadden we de connectie nodig van 
Piet Nievelt, aannemer en makelaar. We woonden toen al 
vijf jaar, inmiddels met onze oudste zoon, aan de Naai-
erstraat. Het nieuwe huis had twee nadelen. In de straat 
woonden verder alleen gezinnen, waarvan de kinderen 
al groot of vertrokken waren. Aan de achterkant was het 
Spaardersbad en dat zorgde voor geluid van enthousi-
aste zwemmers, van de morgen tot de avond. 

Via het netwerk dat Ben had opgebouwd, kwamen we 
in 1975 op het spoor van het huis aan de Abel Tasman-
laan. Daar woon ik nu veertig jaar, steeds tot genoegen. 
Voor de twee oudste jongens, Hans en Harmen, maakte 
de verhuizing weinig uit, want ze bleven op dezelfde 
school. Voor Paul was dat de vraag. We besloten hem 

op de Julianaschool te laten zitten, waarvan onze nieuwe 
overbuurman, Kors Pater, hoofd was.”

Het gezin

“De rolverdeling was zoals toen gebruikelijk. Ben ging 
naar zijn werk in Den Haag en zat daarnaast in allerlei 
besturen. Hij was secretaris van het cns-schoolbestuur, 
de Christelijk Nationale Scholen, penningmeester van de 
Protestants Christelijke Ouderen Bond, diaken van de 
Sint-Jan en ouderling-kerkvoogd van de Pauluskerk. Als 
pasgetrouwde vrouw richtte ik me volledig op het gezin, 
het huis en de kinderen. Werk dat geen naam heeft, werd 
later gezegd. In Den Haag deed ik de driejarige cursus 
Theologische Vorming voor gemeenteleden, uitgaande 
van de Nederlands Hervormde kerk. Daardoor kon ik 
later de cursus Jodendom volgen. Het jodendom heeft 
altijd veel betekend in ons leven. Het diploma werd uit-
gereikt door de Israëlische ambassadeur, Yossi Gal. We 
zijn ook in Israël geweest. Nog steeds ben ik verbijsterd 
wanneer ik me voor ogen stel wat de Holocaust concreet 
heeft ingehouden. 

Ben was inspirator voor de verdieping in de geschie-
denis. Ja, ik ben Goudoloog! Samen zijn we ook het pad 
van het stamboomonderzoek opgegaan. Heel grappig 
was dat op een achterneef van Ben stuitten die ook in 
Gouda bleken te wonen: Chris Matthijs, nota bene mijn 
leraar natuurkunde op de hbs. Zijn vader was commies in 
Rekken, een dorp aan de grens met Duitsland en zo ie-
mand wordt nog wel eens overgeplaatst. Zodoende was 
Ben hem uit het oog verloren. In Gouda is hij bekend als 
dr. C.J. Matthijs, je weet wel, van het repertorium van 
 Matthijs, het handgeschreven overzicht van vorige  
bewoners van panden in de Goudse binnenstad. De 
stamboom van Van Vliet hoefden we niet meer te maken, 
want dat had ‘ome Ru’, al gedaan, de heer A.R. van de 
Putte, een van de oprichters van Die Goude, een vriend 
van vader.
Op een bepaald moment - de jongens waren al behoor-
lijk groot – liet ik bij overbuurman ds. Quartel vallen dat 
ik wel iets wilde doen buiten het huishouden. ‘Daar weet 
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ik wel wat op’, zei hij. Al gauw was ik secretaris van een 
nieuwe Goudse afdeling van de ncvb, de Nederlandse 
Christen Vrouwen Bond, later overgegaan in Passage. 
De bijeenkomsten waren in De Veste aan het eind van 
de Ridder van Catsweg. Nog steeds ben ik actief in dat 
verband. 

De jongens gingen de deur uit, trouwden, en we kre-
gen kleinkinderen. Ben is in 2008 overleden, 79 jaar oud. 
Het ging al eerder achteruit met hem. Hij begon alles te 
vergeten. Hij ging wandelen en wist dan niet meer waar 
hij zijn moest. Een tijdje is hij in verpleeghuis Bloemen-

1980 25 jaar getrouwd (collectie Ten Bergen-van Vliet)

daal geweest. Een moeilijke tijd. Ondertussen is mijn 
wereld een stuk kleiner geworden. Ik heb nooit auto  
gereden, dus toen ik alleen bleef, was ik aangewezen op 
de fiets. Dat heb ik mijn leven lang met plezier gedaan. 
Maar sinds het gevoel voor evenwicht wel eens stokt, 
durf ik niet meer. Wandelen doe ik wel. Met nordic wal-
kingstokken gaat dat prima. Maar denk nou niet dat ik 
hier zielig zit te zijn. De kinderen vergeten me niet. Met 
de iPad en met Skype heb ik regelmatig contact met de 
kleinkinderen over de hele wereld. Ik voel me bevoor-
recht door alles wat op mijn weg komt.”


