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Als Franciscus Gerardus IJsselstijn ben ik op 16 juni 1930 
geboren in de Spieringstraat op nummer 45. Mijn vader, 
Piet IJsselstijn, was als lantaarnopsteker in dienst van de 
Goudse Lichtfabriek. Hij verdiende bij met ‘kwitanties 
lopen’ voor Goudse bedrijven en met andere klussen. 
Hij was maagpatiënt en in die tijd kreeg je daarvoor vaak 
bedrust voorgeschreven. Dan kwam alles op moeder 
neer, Geertruij de Bruijn. Vader verdiende niet veel en de 
huishuur was anderhalve gulden per week. We hadden 
het dus niet breed. Volgens mij heb ik als kind maar één 
keer een sinterklaascadeau gehad. Dat was in de oorlog 
toen mijn zus en ik allebei een step kregen. Helaas waren 
we die kwijt, toen er een kar gemaakt moest worden om 
eten te gaan halen bij de boeren. 

De familie IJsselstijn woont al eeuwenlang in Gouda. Ik 
heb een stamreeks die tot 1600 gaat. Let op: je schrijft 
het met twee keer een lange ij. Dat komt, omdat een 
ambtenaar van de burgerlijke stand het fout opschreef in 
een geboorteakte. Alle mensen in Gouda, die IJsselstijn 
heten, zijn familie van elkaar, al heb ik nooit uitgezocht 
hoe het precies in elkaar zit. De naam is ook verbonden 
aan de touwbaan waar Johannes Herst zo’n mooi schil-
derij van maakte. Het hangt in Museum Gouda en er staat 
bij ‘Kleingarenbaan aan het Jaagpad, 1795’. Volgens mij 
wordt daarmee het Jaagpad langs de Jan Verzwollewete-
ring bedoeld, want daar had oudoom Dirk IJsselstijn een 
touwslagerij, ter hoogte van de huidige Spoorstraat. 

Frans IJsselstijn 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

gouwe verhalen  Frans IJsselstijn ( 1930)

‘ Inderdaad heb ik drie keer in een leger gezeten, 
maar dat is toeval. Ik ben niet op militaire orde 
ingesteld. Als kind groeide ik op met het Leger 
des Heils, maar daar ben ik uitgegaan toen ik een 
jaar of zestien was. Als dienstplichtige moest ik 
wel in militaire dienst. Bij de Rode Kruis-kolonne 
heb ik me aangesloten, omdat buurjongen Chris 
Spruyt me enthousiast had gemaakt. Zo werkt 
dat bij mij. Als ik merk dat iets boeiend is of goed, 
dan begin ik eraan en blijf me daar voor inzetten. 
Met mijn allerliefste meisje Truus Lingen was ik 
56 jaar getrouwd. Bij het Rode Kruis ben ik meer 
dan 60 jaar. Kijk ook maar eens naar mijn verza-
meling boeken en foto’s over Gouda, of naar mijn 
Goudse pijpen.’

(foto: Cornelis de Keizer, Empire Imaging)
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Leger des Heils

Mijn vader is toch nog 80 jaar oud geworden. Later had 
hij meer tijd voor tekenen, zijn hobby. Hij werkte altijd 
thuis vanaf oude foto’s. Voor dit jaar hebben we een 
maandkalender gemaakt met zijn tekeningen. Moeder, 
geboren in 1890, mocht zo oud niet worden. Zij overleed 
in 1957 na een ongeval ‘Achter de kerk’ bij de Koster Gij-
sensteeg, door een vrachtauto die achteruit reed. Mijn 
ouders hadden elkaar leren kennen via het Leger des 
Heils. Moeder was in 1908 heilsoldate geworden. Vader 
sloot zich twee jaar later aan, omdat zijn baas, een gros-
sier aan de Molenwerf erbij was. Het korps in Gouda was 
in 1892 opgericht en won de eerste jaren veel terrein. 
Mijn drie zussen en ik zijn opgevoed in de geest van het 
Leger des Heils. Ik had twee oudere zussen, Aafje en An-
nie. In 1933 kwam Truus er bij. We weten niet beter dan 
dat vader en moeder zich inzetten voor heilstaken. Tot 
de geest van het leger hoorde dat er nooit een druppel 
alcohol in huis was. Ze waren zwaar geheelonthouder. 
Een keer heeft moeder gezondigd. Op een verjaardag 
bij haar broer at ze heerlijk van de bonbons. Maar het 
waren rumbonen. Toen ze er een paar op had, werd ze 
heel vrolijk, maar volgens mij heeft ze nooit geweten hoe 
dat kwam. Het eerste flesje bier dat ik van dichtbij zag, 
stond op tafel bij mijn verloving, in het huis van mijn la-
tere schoonouders aan de Jan Philipsweg. 

Zelf voelde ik me niet zo geroepen door het Leger des 
Heils. Ik moest wel naar de zondagschool, maar verder 
probeerde ik me eraan te onttrekken. Mijn ouders zul-
len dat niet leuk gevonden hebben, maar discussie gaf 
het niet. Mijn moeder had als devies ‘Gedwongen gods-
dienst heeft geen waarde’. Toen ik in 1948 actief werd in 
het Rode Kruis hadden ze er vrede mee. Van de kinderen 
is alleen Annie erbij gebleven. Zus Aaf en haar man heb-
ben bewust gebroken met het Leger des Heils. Mijn zwa-
ger kon het niet verkroppen dat heilsoldaten in Duitsland 
hardop stonden te bidden voor Hitler. Vader en moeder 
zijn doorgegaan. Moeder heeft in 1957 een kerkelijke 
begrafenis gehad, met koetsen. Ik had op een bepaald 
moment een grote verzameling foto’s van het Leger des 
Heils in Gouda. Toen de afdeling 100 jaar bestond heb ik 
ze afgestaan voor een tentoonstelling. Het kostte veel 
moeite ze terug te krijgen. Ten slotte ben ik ze maar 
gaan halen. Op de terugweg heb ik ze afgegeven bij het 
streekarchief, want ik zag het gevaar dat ze jaren in een 
la bleven liggen en dan weggegooid zouden worden.

De Spieringstraat

Laat ik het nu eerst eens hebben over die huisjes op 
Spieringstraat 45 en 47, tegenover de zijkant van het 
Vroesenhuis. Op nummer 45 ben ik geboren. Ik kan nu 

Kinderfoto met links zus Annie, midden zus Aaf en rechts Frans in 1931 
(Collectie IJsselstijn)

Groepsfoto van huwelijk kapitein Drenth van het Leger des Heils, onge-
veer 1935, nr. 1 Frans, nr. 2. Annie en nr. 3 Aaf (Collectie IJsselstijn)
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Muziekgroep The Bluebirds staat klaar voor vertrek met de T-Ford van 
Bart IJsselstijn. V.l.n.r.: Bob de Buisonjé, Sjaak den Hertog, Bart IJs-
selstijn, Grunder, Frans IJsselstijn jr., Geertrui IJsselstijn-de Bruijn met 
op de arm Aaf IJsselstijn (*1919) en tenslotte opoe IJsselstijn-de Werk 
(Collectie IJsselstijn)
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met trots zeggen dat ik geboren ben in een monument, 
maar als kind schaamde ik me als ik moest vertellen waar 
ik woonde. Het staat zo mooi in het besluit tot aanwij-
zing als gemeentelijk monument: ‘een arbeiderswoning 
in traditionele vormgeving uit het midden van de 19e 
eeuw, gedekt door een evenwijdig aan de straat flauw 
hellend zadeldak, belegd met zwarte Hollandse pannen. 
De twee panden vormen een harmonisch bouwkundige 
eenheid.’ Het waren echter piepkleine, oude pandjes. 
Achteraf begrijp je niet hoe je met zeven mensen in zo’n 
huisje kon wonen.

Het was de moeder van mijn vader die in 1910 als we-
duwe met kinderen van Spieringstraat 15 naar Spiering-
straat 47 was verhuisd. Het huisje op nr. 45 stond toen 
leeg. Mijn vader, Piet IJsselstijn, had toen al verkering 
met Geertruij de Bruijn. Hij heeft dat haar moeder ver-
teld, ook een weduwe, die met twee kinderen slecht ge-
huisvest was op het Klooster. Zijn aanstaande schoon-
moeder en aanstaande vrouw werden buren. Mijn vader 
hoefde alleen over de schutting te klimmen om op be-
zoek te gaan. In 1918 trouwden ze. Het jonge gezin ging 
inwonen op nr. 45. Daar zijn mijn zussen en ik geboren 
We hadden dus een opoe in huis en een opoe als buur. 
Ruim tien jaar hebben mijn ouders in het voorkamertje 

ook nog een winkeltje gehad in koffie, thee en tabak. 
Ik herinner me dat mijn oudste zus daar sliep. Erachter 
was de woonkamer-keuken met een bedstee, waar opoe 
sliep. Een trap leidde naar een laag voorzoldertje waar 
een zus en ik sliepen, daar weer achter een hoge zolder 
met het bed van vader en moeder en een kinderbedje. 
Zus Aaf trouwde in 1943 met Willem Blonk, die tewerk 
was gesteld in Kiel. Dat ging ‘met de handschoen’. Om-
dat hij getrouwd was, mocht hij vaker naar huis. Dit 
nieuwe gezin ging inwonen op …….. Spieringstraat 45. 
Ze betrokken de bedstee en ik kreeg het voorkamertje. 
Toen ik in 1954 trouwde met Truus Lingen gingen we op 
onze beurt inwonen op Spieringstraat 45. Na het over-
lijden van mijn moeder in 1957 bleven mijn vader en zus 
Truus daar achter; zwager Gerrit Treffers kwam erbij. Het 
tijdperk Spieringstraat werd afgesloten toen de flats aan 
de Dunantsingel klaar kwamen. Toen gingen zij met zijn 
drieën naar een van die nieuwe woningen Daar overleed 
mijn vader in mei 1969. 

Frans IJsselstijn als 
soldaat bij het 32 ste 
regiment Infanterie 
(Collectie IJsselstijn)
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Truus Lingen

Mijn vrouw had ik ontmoet bij de Avondvierdaagse. Dat 
was in 1949. Zij kwam uit een christelijke schippersfami-
lie. Op de Spieringstraat was het niet ideaal. Al snel gin-
gen we naar een kamer op Woudstraat 6. Het volgende 
adres was Kanaalstraat 14 beneden, op de hoek van de 
Parkstraat. Die huizen staan er niet meer. Voor we naar 
dit huis aan de Livingstonelaan gingen, woonden we in 
een flat op Reindertplein 26 in Achterwillens. We kregen 
een dochter en een zoon en inmiddels heb ik ook drie 
prachtige kleinkinderen: Jorn, Iris en Twan. Mijn vrouw 
Truus, altijd krachtig en positief, is helaas in 2010 over-
leden. Ik mis haar nog elke dag.

Naar school

Wanneer je bij het Leger des Heils was, lag niet bij voor-
baat vast naar welke school je kinderen moesten, zoals 
bij de hervormden of katholieken. Ik kwam terecht op de 
Da Costaschool, een christelijke school. Het gebouw ach-
ter de Oudkatholieke Kerk, dwars op de Raam, staat er 
nog. Mijn oudste zus had echter op een openbare school 
gezeten. Waarschijnlijk was het de wervingskracht van 
juffrouw De Vries, die mijn ouders tot deze keus bracht. 
Hoofd van de school was meneer Albeda, die aan de Van 
Itersonlaan woonde. Zijn zoon, Douwe Albeda heb ik nog 
gesproken op de reünie bij het vijftigjarig bestaan. Hij 
was de eerste Nederlandse bevrijder die ik in 1945 zag. 
In ’44 was hij van zijn bed gelicht, in Vught gevangen 
gezet, maar in het najaar bevrijd. Hij sloot zich aan bij de 
BS, de Binnenlandse Strijdkrachten en kreeg verlof om 
met Canadese troepen Gouda binnen te trekken. Voor 
de ingang van Arti Legi kwam ik hem tegen, waar toen 
het hoofdkwartier van de BS was.

Op school kon ik redelijk leren, maar een uitblinker 
was ik niet. Ik ben maar tot mijn dertiende naar school 
geweest. Als 13 en 14-jarige was ik wel leerplichtig, maar 
door de oorlog er was geen schoolgebouw waar je te-
recht kon. Er was een half uur in de week dat je ergens 
huiswerk kon gaan halen, maar daar had ik geen zin in. 

De grafische sector

Na de oorlog keek mijn moeder goed in de krant naar 
een baantje. We waren heel blij dat ik als leerling-zetter 
aan de slag kon bij drukkerij Doeland. Dat bedrijf zat aan 
de Gouwe tegenover de Nieuwehaven. Later werd dat de 
Verenigde Drukkerij v/h Doeland aan de Blekerssingel. 
De opleiding in de grafische sector was altijd goed ge-
organiseerd. Je ging met een leerlingencontract vijf-en-
een-halve dag werken en op je vrije zaterdagmiddag naar 
de Grafische School aan de Graaf Florisweg. Daar kreeg je 
ook gewoon rekenen en taal. Later werd dat één dag per 
week. Elke dinsdag ging ik met de trein en de tram naar 
een gebouw achter het Spartastadion in Rotterdam, tot 
ik examen had gedaan. Binnen het bedrijf heb ik me ver-
der typografisch bekwaamd. Ik heb bij meerdere bedrij-
ven gewerkt, onder andere bij Drukkerij de Jong aan de 
Bosweg, maar ook buiten Gouda in Den Haag en in Rot-
terdam bij een advertentiezetterij. In de zeventiger ja-
ren begon de baanzekerheid in de grafische sector  terug 
te lopen. Het letterzetten was altijd handwerk, maar de 
mechanisatie (zetmachines) en de automatisering kwa-
men op. In omscholen had ik geen zin, dus ging ik op 
zoek naar een andere baan. Zeg maar dat ik van 1945 tot 
1970 in deze sector zat.

In 1951 ging ik in militaire dienst, nadat ik een jaar uit-
stel had gekregen omdat de opleiding tot typograaf nog 
niet klaar was. Ik kwam bij de Infanterie, bij de zware 
mortieren 11 inch. Vanuit de Tapijnkazerne heb ik Maas-
tricht leren kennen: de mooiste stad van Nederland, op 
Gouda na natuurlijk. Ik diende bij de Menno van Coe-
hoorn-Compagnie van het 32-ste regiment infanterie 
en kwam te liggen in Budel, Nunspeet en Oirschot. Heel 
zwaar sjouwwerk moest ik daar doen. 

Rode Kruis-vrijwilliger vanaf 1948 

In 1948 ben ik als vrijwilliger bij het Rode Kruis gegaan. 
Dat ben ik nu nog steeds, maar ik word niet meer ac-
tief ingeroosterd; ik ben ‘algemeen vrijwilliger’. Vroe-
ger moest je er met 65 uit, maar aan Erika Terpstra is 
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Van der Meer. Die bracht ze dan naar het hoofdkwar-
tier in Den Haag, waar het gesorteerd en weer verdeeld 
werd. Waar wij ons over verbaasden – dat moet je maar 
niet opschrijven – was dat er zo veel seksblaadjes in de 
bussen zaten. Onze theorie was dat die gekocht waren 
door forensen die ze in de trein lazen, maar er niet mee 
thuis durfden te komen.

De watersnoodramp

Eén week uit mijn leven kan ik bijna van uur tot uur voor 
de geest halen: van zondag 1 tot en met zaterdag 7 fe-
bruari 1953. Toen is het Goudse korps continu in touw 
geweest, eerst in de Krimpenerwaard, later in Oude 
Tonge. ’s Nachts om half vier bonkte de moeder van 
Chris Spruyt op de deur. Die woonde drie huizen ver-
derop en daar hadden ze telefoon. ‘Jullie moeten de an-
deren gaan alarmeren en snel naar het politiebureau op 
Markt.’ Op de fiets ging ik toen ‘mijn wijk’ in en binnen 
een uur was de colonne present. De IJsseldijk dreigde te 
bezwijken, zowel bij Ouderkerk als bij Nieuwerkerk. We 
kregen bevel om materiaal, zoals brancards en dekens, 
te gaan inladen in auto’s die de wasserijen beschikbaar 
stelden. Daarvoor moesten we naar het colonnegebouw 
in het Weeshuis. Onze opdracht was om zieken en oude 
mensen uit de Krimpenerwaard te evacueren. De namen 
en adressen kregen we van de huisarts in Stolwijk. Er 
was vaak veel overredingskracht nodig. De wegen waren 
overvol met vee dat ook weggevoerd werd en met auto’s 
met zand die naar het gat in de dijk bij Ouderkerk moes-
ten brengen. De mensen die we ophaalden brachten we 
naar het klooster van de Paters Passionisten in Heken-
dorp, waar een noodhospitaal werd ingericht. Doodmoe 
gingen de meesten die avond via Oudewater naar huis, 
want de oude Haastrechtse brug was afgesloten. 

Gelukkig slaagde men erin het gat in de dijk bij de 
voormalige Gereformeerde kerk in Ouderkerk te dich-
ten en was daar het grootste gevaar voorbij. Via de ra-
dio hadden we inmiddels gehoord dat het in Zeeland 
en op de Zuid-Hollandse eilanden veel erger was. Onze 
commandant, dokter Kortenoever, stelde de Goudse 

te danken dat die regel werd geschrapt. In 2008 was ik 
60 jaar vrijwilliger. Toen kreeg ik een mooie oorkonde 
van de Koningin. Bij het jubileum in 1995 heb ik het her-
denkingsboek ‘125 jaar Rode Kruis Afdeling Gouda e.o.’ 
geschreven .

De toetreding tot het Rode Kruis had een simpele oor-
zaak. Mijn buurjongen Chris Spruyt zat er al op en wat hij 
erover vertelde sprak me aan. Bovendien was het korps 
gehuisvest in de kapel van het Vroesenhuis aan de Spie-
ringstraat. Tegenwoordig zit het op de Punt. Mijn vaste 
werk werd bijrijder op transport van invaliden naar spe-
ciale vakantieoorden. Chris Spruyt en ik vormden een 
vast koppel. Het hele jaar door moesten er inwoners van 
Gouda naar de Valkenberg bij Rheden of naar IJsselvliet 
bij Wezep. Later kwam daar de boot bij, de Henri Du-
nant. Ik heb dat gedaan tot ik niet meer kon. Daarnaast 
was je actief bij het blaren prikken op de Avondvier-
daagse, op de Markt bij manifestaties als Kaarsjesavond, 
bij collectes enzovoort. Een keer per week gingen we de 
lectuurhuisjes leeg maken die stonden bij de Kleiweg-
brug, de Tiendewegbrug en aan de Willem en Marialaan. 
De inhoud werd in zakken gedaan en afgeleverd bij bode 

Frans als Rode Kruisvrijwilliger in de Keukenhof (Collectie IJsselstijn)
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de Varkensmarkt. In de zomer was het natuurlijk druk-
ker met de bruggen dan in de winter. Tot het onderhoud 
behoorde het opknappen van de remmingpalen van de 
bruggen. De kop moest wit geschilderd en de rest zwart 
geteerd zijn. Verder moest het gemaal in de spoortunnel 
onderhouden worden, de roosters schoongemaakt en de 
bruggen geverfd worden.

Toevallig was ik degene die in 1972 voor de allerlaats-
te keer de veerpont aan de Turfsingel naar de overkant 
trok. De pont lag toen al niet meer op de oude plaats aan 
het eind van de Veerstraat. Daar werd namelijk een vaste 
verbinding gemaakt. De firma Nederhorst NV schonk 
deze brug ter gelegenheid van het 700-jarig bestaan 
van de stad Gouda voor het symbolische bedrag van één 
gulden, vandaar de naam Guldenbrug. Later bleek dat er 
nog 14 % btw over betaald moest worden, dus eigen-
lijk klopt de naam niet. Het moet ‘Een-gulden-veertien-
brug’ zijn. Waarom ik die laatste oversteek deed? Ik weet 
het niet zeker meer, maar ik denk dat de vaste veerba-
zen, de gebroeders Koolwijk, waren uitgenodigd voor de 
opening van de brug. In elk geval heb ik het trekhout van 
de veerpont als trofee meegekregen. 

colonne beschikbaar voor hulp in het rampgebied. Die 
dinsdag werden we opgeroepen om in Rotterdam in te 
schepen op De Gea en voeren we richting Dordtse Kil. 
Bij Dintelsas lukte het om contact te krijgen met het 
hoofdbestuur, maar daar had men niet genoeg overzicht 
om een bestemming aan te geven. Dokter Kortenoever 
kreeg vrij mandaat. Zij besloot om naar Oude Tonge te 
varen, want daar moest het erg zijn. Dat klopte, het was 
een verschrikkelijke toestand. De haven was bereikbaar 
en een stuk dijk begaanbaar, maar daarbuiten stonden 
de huizen tot op de bovenverdieping onder water. Een 
week van ijzige kou en diepe ellende maakten we mee. 
Op zo’n ramp waren we niet voorbereid; kadavers en 
wrakhout lagen in het water; lijken dreven rond. Achteraf 
realiseer je je pas goed wat voor werk we daar gedaan 
hebben. Ik kan er nog veel meer over vertellen, maar dan 
is de hele Tidinge vol. Het duurde tot zaterdag dat de 
georganiseerde hulpverlening op gang kwam. Uitgeput 
werden we aan de Veerstal ontscheept. 

Brugwachter bij de gemeente

In 1970 ben ik van de grafische sector overgestapt naar 
de gemeente Gouda. Ik kwam te werken bij de Dienst 
Openbare Werken, eerst als brugwachter en later bij wa-
terbouw in de riolering. Officieel heette dat ucw, Uit-
voering Civieltechnische Werken. 

Als brugwachter had je een bepaalde hoofdtaak, maar 
je moest ook diverse andere werkzaamheden verrich-
ten, zoals ophalen van havengeld, onderhoud en inval-
len op de veerpont. Ik zat op de Kleiwegbrug en be-
diende ook de bruggen ten oosten daarvan. ’s Morgens 
om 10 uur was de eerste draai en dan ging ik op de fiets 
richting Karnemelksloot, eerst de Jan Verzwollebrug, 
dan de Cornelis Ketelbrug, de A.G. de Vrijebrug en de 
Graaf Florisbrug. Dat was elke dag. In de zomer kwam 
daar op zondag het sluisje in de Breevaart bij wanneer 
de rondvaartboot rond 2 uur richting Reeuwijkse Plas-
sen ging. Mijn thuisbasis, als je het zo noemen wilt, was 
het Brugwachtershuisje bij de Kleiwegbrug. Het staat er 
nog steeds. Ik zag laatst dat er nu een WC in zit. Dat 
was toen niet. Voor toiletbezoek moest ik helemaal naar 

Frans als brugwachter bij de Ketelbrug (Collectie IJsselstijn)
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stad, waar ik een hol bekertje liet zakken tot het water-
peil bereikt was. De peilbuis bij de Pislaan aan de Voor-
willense weg was het verst weg. Als het peil dan 10 cm. te 
laag was, ging ik naar de schuif in de Breevaart om water 
in te laten voor Gouda Noord. Dan kreeg je een waterval 
op het Jan van Renesseplein.

Tot het vaste ritueel hoorde om ’s morgens naar het 
kantoor aan de Nieuwehaven te gaan om bij de hoofd-
opzichter klachtenbriefjes op te halen. Mensen hadden 
dan gebeld of geschreven naar de gemeente over riool-
lucht of andere rioolklachten. Op de bromfiets ging ik 
dan op dat adres langs om te kijken wat de aard van het 
probleem was. Lag het op openbaar gebied dan werd 
Bouw- en Woningtoezicht ingeschakeld die dan meestal 
Segwaert, later Van Vliet, opdracht gaf tot doorspoelen. 
Mijn zwager Piet van der Klei had dezelfde functie. Met 
hem ben ik veel opgetrokken. Het was trouwens een hele 
fijne ploeg, met Bart Kers als opzichter en Herman van 
Driel als baas. Op een verjaardag was altijd iedereen van 
de partij. 

Het collegiale contact heb ik het meest gemist toen ik 
in 1988 afgekeurd werd. Het lichaam kon niet meer mee. 
Als zetter had ik dag in dag uit met de zethaak dezelfde 
handeling gedaan, als brug- en sluiswachter moest ik al-
tijd draaien of trekken, ook elke dag dezelfde handeling. 
Mijn schouders en armen begonnen eerst een beetje 
zeer te doen, maar op het laatst was het niet te houden. 
Via gemeente-arts Barend Cohen ben ik toen voorgedra-
gen voor afkeuring. 

Op het rioolgemaal

Als medewerker riolering bij de dienst ucw kreeg ik 
een van de drie gemeentelijke rioolgemalen onder be-
heer. Ter handhaving van de verschillende peilen in de 
gemeentelijke boezem onderhield de gemeente toen-
tertijd drie gemalen: in de Reitzstraat, aan de Jan van 
der Heidestraat en (voor de polder Bloemendaal) aan 
de Gentseweg. Als het veel geregend had, moesten de 
pompen aangezet worden. Waren er zware buien en on-
weer voorspeld dan moest je er naar toe. Ik had toevallig 
dienst op het rioolgemaal aan de Reitzstraat, toen we 
te maken kregen met enorme wateroverlast. Het zal in 
oktober 1974 geweest zijn. Zowat heel Gouda heeft toen 
blank gestaan.. Niet alleen in de spoortunnel, want dat 
gebeurde wel vaker, maar zelfs hier om de hoek op de 
Mercatorsingel stond het blank. Ik heb toen twee volle 
etmalen moeten bivakkeren in het rioolgemaal. Slapen 
kon niet, af en toe een beetje dommelen. Het doorgaan 
van het pompen moest zeker gesteld worden. 

Het dagelijks werk bestond uit het controleren van 
het waterpeil en uit het spoelen van de riolen. Dat ge-
beurde volgens een vast schema. In Bloemendaal waren 
zeker veertig hoofdputten. Putdeksel eraf, schuif open 
en schuif dicht, deksel er weer op. Tegenwoordig zal het 
wel geautomatiseerd zijn. Overal waren peilbuizen in de 

Het jonge gezin: Frans en Truus met Carla en Perry (Collectie IJsselstijn)

Frans voor de kast met Goudse boeken in 2015.
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Het mooist van heel ons land

Tegenwoordig leef ik in een lagere versnelling. Vorig jaar 
brak ik eerst een elleboog en in mei kreeg ik een hersen-
bloeding. Het gaat nu best aardig. Met de steun van mijn 
dochter en zoon kom ik de dagen goed door. Je moet 
bezig blijven, want alleen met kijken naar je koninklijke 
onderscheiding kom je er niet. Met lopen voel ik me niet 
zeker; alleen met wandelstok of rollator kan ik de deur 
uit. Bijwonen van de lezingen van Die Goude heb ik uit 
mijn hoofd gezet. Dan moet ik een van mijn kinderen 
vragen om mij te brengen en te halen. Dat doe je alleen 
voor iets waar je echt naar toe moet. Maar ik volg alles 
wat met Gouda te maken heeft en doe het in een plak-
boek. In gedachten hobbel ik nog steeds met de fiets 
of mijn bromfiets door alle straten. Mag ik afsluiten met 
ons mooie stadslied?

Gouda, Gouda, met je mooie grachten
En je bruggen waar je voor moet wachten
Met je hobbelige straten, 
Met je hoeken en je gaten,
Met je plassen aan de rand,
Ben je het mooist van heel ons land.’

Gouda

Gouda is een hobby, waar ik ook door een simpele aan-
leiding ingerold ben. Toen mijn vader overleed, erfde 
ik het boekje met ansichtkaarten van Oud-Gouda dat 
was samengesteld door J. Geselschap. Toevallig heeft 
dat boekje ook Ad den Besten geïnspireerd, las ik in 
Nieuwsbrief 79. Ik werd er zo door geboeid dat ik zelf 
ansichtkaarten van Gouda ging sparen. Achteraf kan ik 
zeggen: ‘Begin er nooit aan, want het kost je kapitalen’. 
Als je gegrepen bent, wil je alles hebben wat er van stra-
ten, pleinen en gebouwen is uitgekomen. Ik ging ervoor 
naar beurzen, waar ik wel eens 45 gulden heb betaald 
voor een foto. Ik heb ooit een lezing gehouden over het 
verzamelen van ansichtkaarten voor – wat ik nog steeds 
noem – de Oudheidkundige Kring. Ik weet niet meer in 
welk jaar, maar het was in het Verzetsmuseum.

Hier in de kamer zie je een kast. Die staat vol met boe-
ken over Gouda, natuurlijk ook de straatnamenboeken. 
Het enig dat ik mis is het proefschrift van apotheker 
Grendel. Daar stonden me te veel formules in. Al jaren 
ben ik lid van Die Goude. Ik heb alle Tidinges in huis die 
ooit zijn uitgekomen, zelfs toen het nog een gestencild 
blaadje was. Wat ik zo jammer vind, is dat er geen ver-
zamelmappen meer voor zijn. Ik had er net een stel ge-
kocht om een paar jaar vooruit te kunnen, toen het blad 
van formaat veranderde. Nu stop ik ze noodgedwongen 
per jaargang in een enveloppe. Boven staan nog meer 
spullen, speciale Goudse pijpen bijvoorbeeld. Het afge-
lopen najaar zijn ze tentoongesteld in Museum Gouda, 
in de vriendenvitrine. Waarom doe je het? Uiteindelijk 
is het nostalgie, aangevuld met verzamelkoorts. Het op-
sporen en in bezit krijgen voelt belangrijker dan het heb-
ben. Op een bepaald moment ben ik opgehouden met 
het bezoeken van beurzen. Mijn verzameling is bijzon-
der, want zelfs Ad den Edel komt hier verlekkerd kijken. 
Soms kunnen we iets ruilen. De glazen van de Sint-Jan 
nemen binnen het thema Gouda weer een speciale plaats 
in. Daarvan heb ik praktisch alles, zowel over de glazen 
als over de cartons, zelfs kaarten waarvan ze bij de Sint-
Jan zelf geen weet hadden, zoals de serie uitgegeven 
door de firma Gompers.

Frans IJsselstijn en zijn hobby: Gouda (foto: Cornelis de Keizer, Empire 
Imaging)


