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Mijn vrouw en ik lezen de ‘Gouwe Verhalen’ in de Tidinge 
met veel genoegen. Je ziet de recente geschiedenis van 
de stad steeds uit een ander perspectief. Daarom vind 
ik het leuk zelf een keer aan de beurt te zijn. Mijn tijd 
als kinderarts in Gouda, maar ook daarna als historicus, 
zal voor menig lezer punten van herkenning geven. Maar 
weet wel dat ik geen geboren Gouwenaar ben. Pas in 
1963 begon mijn relatie met de stad.

Een dringend telefoontje uit Gouda

Het was op een vroege decembermorgen in 1962 dat ik 
als chef de clinique visite liep langs de meer dan honderd 
kinderbedden in het ziekenhuis van Helmond. Daar komt 
de telefoniste helemaal naar de kinderafdeling gehold en 
zegt: “Die mevrouw Vegter uit Gouda blijft maar bellen. 
Ze wil dat u onmiddellijk contact opneemt.” De Goudse 
kinderarts Vegter had halverwege dat jaar de conclusie 
getrokken dat hij zijn praktijk zou moeten opgeven. Hij 
was ernstig ziek. Voor de opvolging had hij een commis-
sie van aanbeveling ingesteld en die was bij mij uitgeko-
men. Eigenlijk was de overname al rond. Alleen had ik 
door drukke werkzaamheden in Helmond nog geen kans 
gezien om persoonlijk met Vegter kennis te maken. Eind 
december verslechterde zijn situatie plotseling. Na het 
telefoontje van mevrouw Vegter ben ik onmiddellijk naar 
Gouda gegaan en hebben we de overname bezegeld. 
Twee dagen later was hij overleden. Zo liep de start van 
ons Goudse leven. Op 1 februari 1963 ging ik aan de slag 

Gé Vaandrager 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  Gé Vaandrager  (1927)

Gé Vaandrager (foto: C. de Keizer; Empire Imaging)

in de Goudse kinderartspraktijk. Het was die bitterkoude 
winter, waarin Reinier Paping de Elfstedentocht won. Op 
16 februari werd zoon Willem geboren. We betrokken het 
huis op Kattensingel 44a en zo werden wij (mijn vrouw 
Marijn, vier kinderen en ik) inwoners van Gouda. Meer 
dan vijftig jaar hebben we van dat huis kunnen genieten. 
Ruim drie jaar geleden zijn we naar een appartement in 
Gouwestaete gegaan: niet te vroeg en niet te laat. 

Jeugd in Rijsoord

Voor ik verder ga, wil ik eerst iets zeggen over die voor-
Goudse periode. Niet alleen omdat die af en toe heel 
bijzonder was, maar ook omdat daarin de verklaring ligt 
voor latere ontwikkelingen. Mijn vrouw en ik komen van 
de Zuid-Hollandse eilanden. Marijn is een boerendoch-
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ter uit Heinenoord in de Hoeksche Waard, zelf ben ik de 
middelste van vijf kinderen van de dierenarts in Rijsoord, 
gemeente Ridderkerk. Ik ben daar op 20 maart 1927 ge-
boren als Gerrit Jacob Vaandrager. Het was een voor die 
tijd ‘modern’ Nederlands Hervormd gezin, met ruimte 
voor eigen invulling van godsdienstige overtuiging. Thuis 
stond er op het bureautje van mijn moeder een repro-
ductie van het schilderij ‘The Doctor’ van Samuel Luke 
Fildes (*1843 Liverpool - †1927 London) uit 1890.

Ze had het gekregen van haar broer, die huisarts was. 
Het herinnerde haar aan Marietje, het dochtertje dat – 
zeven maanden oud – aan hersenvliesontsteking was 
overleden; voor mij het zusje dat ik nooit zou mogen 
kennen. Je ziet een Engelse huisarts, die komt kijken 
naar een ernstig ziek kind. Het interieur is armoedig. Het 
kind ligt op een geïmproviseerd bed van twee stoelen. 
De dokter, in gedachten verzonken, observeert het kind, 
maar het is duidelijk dat hij niets kan doen. Je kunt je 
voorstellen dat dit een diepe indruk op mij maakte. 

School

Op de lagere school in Ridderkerk werd ik gelijk toege-
laten tot de tweede klas. Met elf jaar ging ik in de zomer 
van 1938 in Dordrecht naar het Stedelijk Gymnasium. Dat 
had niet alleen voordelen, want ik was overal de jong-
ste. In 1940 werd mijn vader afgekeurd als dierenarts en 
verhuisde het gezin naar Utrecht, waar twee van mijn 
broers toen studeerden. Ik maakte, wonend bij oom Wil-

Kattensingel 44a (foto auteur)

Samuel Luke Fildes: The Doctor (collectie Vaandrager)

Het ouderlijk gezin van Gé Vaandrager in Rijsoord circa 1935. Linksbo-
ven: moeder + Adri (1933), boven midden: vader; rechtsboven: Jan (1920) 
en Gé (1927), onder: Wim (1918) en Tony (1930) uit de collectie-Vaandrager
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Martientje (rb), Arie Bas(lo) en Willem (ro) (foto studio Baars, collectie 
Vaandrager)

lem, de tweede klas in Dordrecht af. De overgang naar 
Utrecht viel me zwaar. Enerzijds door het verschil tussen 
het platteland en de grote stad, anderzijds doordat ik 
erg moest wennen aan de cultuur op het Christelijk Gym-
nasium. Uiteindelijk kon ik door de oorlogssituatie geen 
examen doen. Het diploma is in 1945 van rechtswege 
toegekend. Meteen studeren was er echter niet bij, want 
de jaargangen 1943 en 1944 gingen voor. Maar toch was 
het geen verloren jaar. Eerst ging ik als broeder aan de 
slag in het Wilhelminakinderziekenhuis in Utrecht, waar 
ik voor het eerst met baby’s en luiers in contact kwam. 
Later werd ik uitverkoren om in het kader van ‘Hollandh-
jælpe’ met een groep van tien Nederlandse studenten in 
Denemarken een leergang Europese aangelegenheden te 
volgen. Leden van die groep zien elkaar nog steeds. Die 
periode heeft ertoe bijgedragen dat ik mij altijd breed 
oriënteer op de maatschappelijke ontwikkelingen die 
zich voordoen.

Van geneeskunde naar kindergeneeskunde

In 1946 kon ik dan toch beginnen aan de studie genees-
kunde. Die heeft een flink aantal jaren geduurd. Ik ben 
in die periode een jaar ziek geweest. Tuberculose kwam 
toen nog geregeld voor in Nederland. Soms moest je ook 
maanden wachten tot je ergens als coassistent in een 
volgend specialisme aan de slag kon. Mijn enthousiasme 

voor de kindergeneeskunde werd gevoed door het coas-
sistentschap bij mejuffrouw Catherina Smeenk in Doe-
tinchem. Een kind is geen kleine volwassene, realiseerde 
ik mij. Na mijn artsexamen ben ik in 1955 getrouwd met 
verpleegster Maartje de Roon. Vanaf 1956 waren wij een 
gezin met kind, want Martientje werd geboren.

Ik heb in die periode ook als vervanger gewerkt in een 
huisartsenpraktijk. Zo kwam ik erachter dat die taak voor 
mij te zwaar was. Het idee om huisarts te worden zette 
ik uit mijn hoofd. Bovendien was inmiddels mijn belang-
stelling van de klinische kant van het vak verschoven naar 
de preventie. Het assistentschap kindergeneeskunde in 
de kliniek van Prof. dr. A. Ten Bokkel Huinink in Utrecht 
was uiteindelijk bepalend; een assistentschap dat bijna 
automatisch overging in het doen van een promotieon-
derzoek. Bij Prof. dr. W.K. Dicke ben ik gepromoveerd 
op ‘Primaire vitamine-D refractaire rachitis; criteria voor 
diagnose en therapie’. In gewone mensentaal gaat dat 
over de ‘Engelse ziekte’ die niet reageert op vitamine 
D-toediening vanwege een aangeboren stofwisselings-
ziekte. 

De eerste periode in Gouda: loodzwaar

Zo zijn we terug in februari 1963, in Gouda. De periode 
1963-1967 kan ik rustig als loodzwaar kwalificeren. Je 
had te maken met twee praktijken, die zich afspeelden 
in drie ziekenhuizen, vier poliklinieken, twee of drie con-
sultatiebureaus en de Montagnekliniek. Dan had je ook 
nog spreekuur thuis. Voortdurend heen-en-weertrekken 
hoorde dus bij het werk. Wat niet veel mensen zullen 
weten: wij mochten met de auto in beide richtingen door 
de Lange Noodgodsstraat, de Walestraat en de Doelen-
straat rijden. Zo konden we snel van De Wijk naar het 
Van Iterson komen en andersom. Toentertijd wisten ook 
niet alle agenten dat, dus moest ik voor de coassisten-
ten nog wel eens contact leggen met commissaris van 
politie, Victor Pijls. De andere kinderartspraktijk was die 
van collega Ed Schipper. Ieder had zijn eigen patiënten, 
van onderlinge vervanging was maar beperkt sprake. De 
patiënten die voor onderzoek waren opgenomen, moest 
je natuurlijk elke dag zien. Meestal was dat ’s morgens. 
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De hoofdzuster stond klaar met de statussen en dan 
liep je de bedden langs. Kennisnemend van de gegevens 
over temperatuurverloop, vochtopname en urine, had je 
contact met de patiënt en nam je een besluit over de 
verdere stappen van behandeling of over ontslag. Welke 
aandoeningen hadden die kinderen? Dat kon van alles 
zijn: een hevige infectie, buikpijn, leukemie, ademha-
lingsproblemen. In de loop van de tijd kwamen slaap- en 
gedragsstoornissen als probleem op, vooral bij kinderen 
in nieuwbouwwijken in een omgeving waar zich nog geen 
sociale verbanden hadden gevormd. Aandoeningen van 
de tonsillen kwamen ook vaak voor, diabetes en – in 
Gouda toch iets meer dan elders – luchtweginfecties. In 
het algemeen is de kindergeneeskunde een heerlijk vak. 
In de meeste gevallen wordt een kind beter en daardoor 
is de sfeer altijd positief. Soms gebeurt het echter dat 
een kind komt te overlijden. Dat raakt iedereen die met 
zo’n patiëntje bezig is geweest heel erg diep.

 

Kinderarts Vaandrager onderzoekt een kind op het Consultatiebureau 
aan de Wibautstraat, terwijl moeder Petra Hermelink toekijkt.(collectie 
Vaandrager)

Omdat elke kinderartspraktijk in Gouda zijn eigen pa-
tiënten had, was er sprake van een zekere concurrentie. 
Je was afhankelijk van de huisarts, want die bepaalde 
naar welke praktijk iemand werd verwezen en – als op-
name nodig was – in welk ziekenhuis een kind behandeld 
ging worden. Meestal ging het dus om een afspraak in de 

polikliniek. Bij patiënten die particulier verzekerd waren 
kwamen de kinderen bij mij aan huis. In ons huis aan de 
Kattensingel hebben we daarom een tweede trapleuning 
laten maken, die er nog steeds zit. De huisartsen waren 
onze ‘broodheren’. Vandaar dat je als beginnend spe-
cialist eerst op bezoek ging bij de huisartsen, want een 
goede verhouding was van invloed op de klandizie. 

’s Middags was er meestal zitting op een consul-
tatiebureau. Die waren in Gouda gelukkig wel door de 
kruisverenigingen onder één regie geplaatst, in samen-
werking tussen het Groene Kruis en het Wit-Gele Kruis. 
Eerst waren het er twee, later drie: Spieringstraat 113, 
de Vorstmanstraat en in de Wibautstraat voor Gouda 
Oost. Je werd overigens niet zomaar CB-arts. Je moest 
daarvoor echt op sollicitatiegesprek bij een bestuurslid 
van het Groene Kruis. In mijn herinnering heette ze mevr. 
Van der Torre-de Vooys. Kan dat kloppen? Het werk op 
het consultatiebureau deed ik met veel plezier. Het was 
een genot om met die praktische en vakbekwame ver-
pleegkundigen op te trekken, ook omdat het effect van 
dat preventieve werk zo direct zichtbaar was. Ik moet 
toegeven dat er ook een wat zakelijker grond was. Je 
kwam zo regelmatig in gesprek met jonge moeders, die 
– als hun kind later een keer ernstig ziek was – hun huis-
arts vertelden dat ze veel vertrouwen hadden in dokter 
Vaandrager. Van de consultatiebureaus herinner ik mij 
de Spieringstraat het best. Nu woont Miranda van Els-
wijk daar met haar gezin. Je moest een lange gang door 
en dan linksaf, daar was de wachtkamer. De spreekka-
mer was aan de straatzijde. Op dat consultatiebureau 
speelde zuster Lalleman een drijvende rol. Het was in die 
tijd de gewoonte dat alle moeders die voor een bepaalde 
middag een afspraak hadden gemaakt, zich verzamelden 
in de wachtkamer. Daar vond dan een groepsgesprek 
plaats onder leiding van zuster Lalleman. ‘Bakerpraatjes’ 
noemde we dat toen. Alle kleine en grote dingen van het 
moederschap werden doorgenomen. Op een dag kwam 
zuster Lalleman geheel ontdaan mijn kamer binnen: 
‘Dokter, er zit een man in de wachtkamer!’ In de ogen 
van de dames was het onmogelijk om zo’n gesprek te 
voeren met een man erbij.
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mee, want wij konden in ons fraaie huis aan de Kat-
tensingel blijven wonen. Het feit dat er uiteindelijk een 
compromis mogelijk bleek, heb ik gehonoreerd door – 
ondertekend in de Chirurgijnskamer van het Museum – 
een associatie aan te gaan met collega Schipper. Later 
hebben we afgesproken om aan het Jozefziekenhuis een 
eigen praktijk kindergeneeskunde te verbinden en zo 
kregen we een vrouwelijke collega, dokter Manusama. In 
de tijd dat ik in het Bleulandziekenhuis werkte, waren 
de werkomstandigheden dus beter. Van de vele mensen 
waarmee ik toen mocht werken, herinner ik me opeens 
de naam van zuster De Groot. Ze werd ‘Grootje’ ge-
noemd, omdat ze zo klein was. In het nieuwe Bleuland-
ziekenhuis kreeg zij de rol van papzuster. Ze was toen de 
enige die nog in staat was om zelf pap te maken voor de 
baby’s. De jongere zusters waren toen al in het Nutricia-
tijdperk; zij konden alleen pap maken op basis van een 
instantproduct.

Preventieve kindergeneeskunde bij het nipg

Ondanks verbeterde verhoudingen in de latere periode, 
kwam ik erachter dat de mogelijkheden van mijn lichaam 
en de fysieke eisen die het vak van kinderarts stelt, niet 

Komst Bleulandziekenhuis werpt schaduwen vooruit

Ondertussen liepen er – onder druk van burgemeester 
James – gesprekken om te komen tot samenwerking tus-
sen het Diaconessenhuis De Wijk en het algemene Van 
Itersonziekenhuis. Er zou een nieuw ziekenhuis gebouwd 
worden dat de naam Bleulandziekenhuis zou krijgen. In 
de volksmond was sprake van het James Bond zieken-
huis, vanwege de burgemeester en vanwege de over-
heersende godsdienstige stroming binnen het bestuur 
van De Wijk. Wat mij stoorde was het feit dat het belang 
van de patiënt niet centraal stond in de besprekingen. In 
feite werd afgekoerst op twee ziekenhuizen onder één 
dak. Alleen de dure technische ondersteuning, bijvoor-
beeld de röntgenapparatuur, zou gemeenschappelijk 
zijn. De verpleging zou volstrekt gescheiden voortgezet 
worden. Ik vond dat een idiote lijn. Toen ik in 1967 ge-
beld werd door de bouwheer, zei hij: “Als je een zieken-
huis wilt met één ‘prematuur’ en één infectieafdeling, 
dan moet je het nu aan de orde stellen, anders is het te 
laat.” Dat heb ik gedaan in een brief aan het bestuur van 
De Wijk. Bij het Van Iterson waren ze al overtuigd van de 
meerwaarde van een geïntegreerd ziekenhuis. Het be-
stuur van De Wijk wees het voorstel van de hand. Inhou-
delijk kon ik dat niet begrijpen. Geraakt was ik door het 
feit dat er geen steun was van de geneesheer-directeur 
en van enkele andere collega’s. Voor mij was de maat 
vol. Ik wilde niet werken in een ondermaats ziekenhuis 
en ging solliciteren. Vrijwel meteen kon ik aan de slag als 
kinderarts in het Diaconessenziekenhuis in Eindhoven. 

Ondertussen had het bestuur onder druk van de me-
dische staf aan de kinderarts Van Zeben in Utrecht om 
nader advies gevraagd. Die gaf de door het bestuur ge-
kozen oplossing een dikke onvoldoende. Volstrekte in-
tegratie zou hij medisch een 10 geven, maar hij achtte 
het mogelijk om op een 8 of 9 uit te komen, wanneer 
de zorg voor prematuren en de infectieafdeling bij elkaar 
zou komen. Dat advies werd door het bestuur overgeno-
men. ‘Maar dan moet Vaandrager terug’, werd er toen 
gezegd. Dat werd binnen de kring van de Diaconessen-
huisbestuurders geregeld. Mijn aanstelling in Eindhoven 
werd ongedaan gemaakt. Daar was ook mijn vrouw blij 

Kindertekening van consultatiebureau Spieringstraat (van Judith Burger)
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Bul doctoraal geschiedenis10 november 2003 (foto auteur)

geschiedenis die ik van 1992 tot 2003 heb gedaan. 
Mijn doctoraalscriptie ging over ‘De Goudse glas-

schenkingen aan kerken, 1572-1700, spiegels van loka-
le historie.’ Net zoals Gouda glazen geschonken kreeg 
van andere steden, heeft Gouda ook gebrandschilderde 
ramen aangeboden aan andere steden. In Edam is het 
Goudse Glas nog te bewonderen. In de meeste gevallen 
zijn die glazen echter verloren gegaan door vochtaantas-
ting. Het behoud van de Goudse glazen kan – naast tijdi-
ge restauratie – op het conto van de cartons worden ge-
schreven. De levensduur van een gebrandschilderd raam 
is beperkt, hoe goed je het ook onderhoudt. De Goudse 
kerkrentmeesters hebben hun naam eer aan gedaan. 
Ook de geschiedenisstudie heeft wat langer geduurd. 
In die periode moest ik een hartoperatie ondergaan en 
vervolgens revalideren. Bovendien mocht ik voor het 
boek van Denslagen over de monumenten van Gouda het 
hoofdstuk over de gebrandschilderde ramen schrijven.

Die belangstelling voor de Goudse glazen had ik niet 
van origine. Toen ik in Gouda kwam, wist ik dat er geen 
drinkglazen mee werden bedoeld, maar verder was ik 
niet gekomen. Een rondleiding in 1967 door Nico Metse-
laar en Hennie van Dolder-de Wit maakte heel wat bij me 
los. Enerzijds vanwege de schoonheid, anderzijds ook 
vanwege de uitleg naar de officiële lijn van de Sint-Jan. 
Die vond ik veel te calvinistisch. Van 1984 tot 2000 was 

met elkaar in evenwicht waren. Toen ik in 1978 werd ge-
vraagd voor een functie met gewone werktijden in de 
preventieve kindergeneeskunde, hoefde ik niet lang na 
te denken. Op 50-jarige leeftijd ging ik onderzoek doen 
als wetenschappelijk medewerker jeugdgezondheids-
zorg bij het Nederlands Instituut voor Preventieve Ge-
zondheidszorg (nipg) te Leiden. Het instituut levert een 
belangrijke bijdrage aan de opleiding van jeugdgezond-
heidsartsen en doet veel onderzoek in de preventieve 
sector. Mijn ervaring als arts bij consultatiebureaus werd 
zeer op prijs gesteld. Bijna 15 jaar lang reisde ik dagelijks 
naar Leiden, naar de Wassenaarseweg 56. In die functie 
ging ik regelmatig publiceren. Bij die ervaringen heb ik 
later veel baat gehad, toen ik geschiedenis ging studeren 
en de Goudse glazen op mijn pad kwamen.

Tweede Goudse carrière

Mijn ‘tweede Goudse carrière’ begon eigenlijk ook met 
een dringend telefoontje. Het zal een uur of tien zijn ge-
weest, op maandag 1 februari 1963, tijdens mijn eerste 
zaalvisite door het Van Itersonziekenhuis. De hoofdzus-
ter van de kinderafdeling kwam nerveus naar me toe en 
zei: ‘De burgemeester is aan de lijn voor u!’ ‘Met James. 
Dokter Vaandrager, zoals u weet ben ik burgemeester 
van deze stad, bovendien voorzitter van het regenten-
college van het ziekenhuis, waarin u zich thans bevindt. 
Gaarne wens ik vanmiddag om twee uur kennis met u te 
maken en u te informeren over de rol die het medisch 
leven in deze goede stad vervult, tevens over de monu-
menten van cultuur waaraan de Goudse medici veel heb-
ben bijgedragen. Ik stel uw aanwezigheid zeer op prijs; 
zonder tegenbericht om twee uur present.’

Geschiedenis en Goudse glazen

Dat gesprek heeft hoe dan ook bijgedragen aan mijn be-
langstelling voor het Goudse cultuurgoed en aan mijn 
bereidheid om daarin organisatorisch actief te zijn. Zo-
wel bij Vereniging van Vrienden van Museum Gouda als 
bij Stichting Fonds Goudse Glazen heb ik de nodige jaren 
in het bestuur gezeten. Dat is geculmineerd in de studie 
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rechten in stand te houden, dan zijn de verhoudingen 
even wat minder goed. 

Inhoudelijk stonden voor mij de Goudse glazen bo-
venaan. Ook daar waren wel eens spanningen. Met de 
inhoud van het boekje De Goudse glazen belicht, dat 
Scheygrond, Pijls en ik in 1991 schreven, waren de kerk-
voogden niet helemaal gelukkig. Bioloog Scheygrond 
wees nadrukkelijk op een fout in het glas met het verhaal 
over Jonas in de walvis. In het glas van het visgilde is een 
grote vis afgebeeld, geen walvis, aldus Scheygrond.

Herman de Man

Vanuit de polikliek in Oudewater, waar ik in de begintijd 
elke dinsdagmorgen dienst deed, raakte ik betrokken bij 
de Vereniging Herman de Man. Ik was heel enthousiast 
over de expositie die in 1972 werd georganiseerd. Ruim 
tien jaar zat ik in het bestuur, waarvan vier jaar als voor-
zitter. Nog steeds ben ik trots op het prachtige beeld 
van een boerenfamilie op een bank, gemaakte door In-
eke van Dijk, dat voor de Heksenwaag staat. Ook het feit 
dat er uiteindelijk een biografie van Herman de Man tot 
stand gekomen is, geschreven door Gé Vaartjes, stemt 
tot tevredenheid. 

Marijn

Schrijven over Gouda en de Goudse glazen is een bezig-
heid die ik heel lang heb kunnen volhouden. Ook schreef 
ik graag toespraken en bespiegelingen over de kinder-
geneeskunde. Als ik de rij artikelen en tijdschriften zie, 
komt er een beetje weemoed op. Ik merk de laatste tijd 
dat het moeilijker wordt om mijn gedachten op papier 
te zetten. Ik moet dat gaan aanvaarden, maar dat is 
lastig. Gelukkig heb ik altijd de steun en de stimulans 
van Marijn, mijn vrouw. Zij heeft altijd voor verlichting 
gezorgd. Mag ik mijn dankbaarheid daarvoor benadruk-
ken? Zonder Marijn was mijn Gouwe Verhaal niet zo mooi 
geweest.

ik bestuurslid van de Stichting Fonds Goudse Glazen. 
Van Nieuwpoort was toen voorzitter. Ik ben er ook over 
gaan publiceren, het eerst in het Hervormd Weekblad van 
Gouda. Ik besprak daar de glazen uit de tijd na de re-
formatie. In 1991 hebben we een brochure uitgebracht, 
maar een echt boek over de Goudse glazen liet nog op 
zich wachten. Ik heb Roeland Bosch gestimuleerd toen 
hij met een plan kwam. Daaruit is toen De 72 glazen van 
de Sint-Janskerk in Gouda voortgevloeid. Het werd in 
2008 uitgebracht.

Chirurgijnskamer

Ook aan ‘de overkant’ van Achter de Kerk was ik kind aan 
huis. In 1981 kwam ik in het bestuur van de Museumvrien-
den toen Ru Rombach voorzitter was. De jaartallen moet 
je maar checken bij John Leerssen, de oud-secretaris. Ik 
was het helemaal eens met Hans Hoyng, voorzitter van 
het Gouds Catharinagilde, die museum en Sint-Jan meer 
tot elkaar wilde brengen. “Het is toch te gek dat museum 
en kerk elkaar zo weten te mijden”. Het contact tussen 
beide instellingen is duidelijk verbeterd. De relatie met 
het museum wordt in belangrijke mate bepaald door de 
figuur van de directeur. Zo was er een directeur die wel 
eens af wilde van het gebruik van de Chirurgijnskamer 
voor vergaderingen van artsen. De kamer is ooit inge-
richt door de KNMG-afdeling Gouda. Toen is in een akte 
vastgelegd dat de ruimte altijd beschikbaar is voor artsen 
die een vergadering of een bijeenkomst willen beleggen. 
Als er een gerechtelijke procedure nodig is om die oude 

Gé en Marijn Vaandrager (foto: C.de Keizer; Empire Imaging)


