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rol moest hij ‘de man met de rode pet’ langs sturen 
bij mensen die schulden hadden. De bittere armoe die 
daarbij aan het licht kwam, was aanleiding om zich te 
gaan inzetten voor de in 1804 opgerichte Vereniging ter 
Bereiding en Uitdeeling der Oeconomische Soep. Voor 
de kinderen vond hij dat niet genoeg. Als Gouds com-
missaris van de vereniging Tot Heil des Volks richtte hij 
aan de Vogelenzang een lokaal in waar gemiddeld hon-
derd kinderen vijf dagen per week boterhammen en rijs-
tebrij konden eten. Dr. Jan Schouten geeft hem in het 
boek Wie waren zij de erenaam ‘Vader Bik’. Onder het 
eten moesten de kinderen stil zijn en luisteren naar een 
verhaal uit de Bijbel of naar een stichtelijke vertelling. 
Er zal wel enige selectie zijn toegepast, want een kind 
kwam alleen binnen als het om de nek een plaatje had 
met de letters H.d.V.”

Dokter Bik senior

“Mijn vader heeft zijn sporen verdiend in cultuurhisto-
risch Gouda. Tientallen jaren was hij voorzitter van Die 
Goude, de oudheidkundige kring. Bij zijn overlijden in 
1989 zijn de verdiensten van mijn vader uitvoerig in Ti-

“Mijn relatie met Gouda zit simpel in elkaar. Ik ben hier 
81 jaar geleden geboren in het huis, waar mijn vrouw en 
ik nog steeds wonen. Blekerssingel 55 is bij veel Gouwe-
naars bekend als het huis van dokter Bik. Mijn vader is 
hier in 1933 de praktijk begonnen, die ik heb voortge-
zet. Ondanks mijn respectabele leeftijd word ik nog re-
gelmatig aangeduid als de jonge dokter Bik. Wat betreft 
wonen en werken wordt het dus geen complex verhaal. 
Ik ben huisarts geweest van 1964 tot 1998. Ook wat be-
treft mijn huwelijk heb ik het niet ver van huis gezocht. In 
september 1964 ben ik getrouwd met Ellen, dochter van 
dominee Huls, die hier ook op de singel woonde. Mijn 
jongere broer dacht er net zo over. Hij is getrouwd met 
een zus van Ellen.”

De familie Bik

“De naam Bik komt in Gouda vaker voor. Je hebt Bik, 
de meubelmaker en je hebt Bik, de sloper, maar dat is 
geen familie. Toch komen wij al de nodige generaties uit 
deze stad. Mijn vader heeft het uitgezocht tot in de 16e 
eeuw. Bij onderwijzer Ruud van de Putte kon hij voor een 
gulden per persoon uit het archief gegevens van voor-
ouders krijgen. De heer A.R. van de Putte, een van de 
oprichters van Die Goude, wist dus hoe je een genea-
logisch verdienmodel moest opzetten. Mijn grootvader, 
Jacobus Johannes Bik, is in Gouda bekend geraakt met 
‘De papschool’. Hij was behanger en manufacturier. Met 
mijn grootmoeder dreef hij op Spieringstraat 83 een rijk 
gesorteerde winkel in stoffen. Als bijverdienste was hij 
werkzaam voor de Goudse winkeliersvereniging. In die 

Dr. Bik (foto Nico J.Boerboom)

gouwe verhalen

Han Bik 

Gouwe Verhalen is een serie interviews met mensen  
die het verleden van Gouda zelf hebben beleefd.

Gert Jan Jansen

 Han Bik (1935)
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Blekerssingel. Er kwam een extra trottoir en de rijweg 
werd verbreed. Rond 1985 is het uitzicht op de stad ver-
loren gegaan. Toen zijn die lelijke flats aan de overkant 
van de singel gekomen. De gemeente heeft toen niet op-
gelet of misschien dingen toegestaan die niet mochten. 
De bouwmassa is veel te groot en het is twee verdie-
pingen te hoog. Als het een stuk van het water af was 
geplaatst, met een straat langs de singel, had het er al 
anders uitgezien. Het bouwblok staat deels in de singel. 
Buitenspelen deed ik niet alleen op de Blekerssingel, 
maar ook op de puinhopen van het afgebroken Collatiek-
looster aan de Jeruzalemstraat. Een ander begrip was het 
huis van hulpagent Koot. Hij woonde in een huis aan de 
Karnemelksloot dat wat naar achteren stond, op de plek 
waar nu de poffertjeskraam is. Voor het huis stonden 
paaltjes met een ketting, waar wij op gingen schomme-
len, tot woede van mevrouw Koot. 

Mijn vroegste herinneringen zijn van 1940. Mijn vader 
stalde zijn auto bij garage Hooijmeijer aan de Spoor-
straat. Dat jaar is de spoortunnel geopend, die de over-
weg verving met zijn slagbomen en de onderdoorgang 
voor voetgangers bij het sluisje. Na de opening mocht 
ik een keer heen en terug door de tunnel lopen. Dat was 

dinge beschreven. Moeder assisteerde vader in de prak-
tijk; een lieve vrouw die zich op de achtergrond hield. 
Zij had wel haar eigen kring, bijvoorbeeld als bestuurslid 
van de Bijzondere Neutrale School. 

Mijn vader had medicijnen gestudeerd op een beurs, 
waaraan de voorwaarde was gekoppeld dat hij als militair 
arts in het toenmalige Indië zou gaan werken. Uiteinde-
lijk hoefde dat niet, want er waren gewoon teveel dienst-
plichtige artsen. Later kreeg ik met mijn vader te maken 
als collega binnen één praktijk. Hij was iemand die graag 
aan de weg timmerde, terwijl ik in het publieke optreden 
eerder wat schuchter overkom. Ik heb persoonlijk nooit 
last van gehad van dat verschil in uitstraling. Ik hoef niet 
zo nodig vooraan te staan. In het begin merkte ik wel dat 
sommige patiënten de voorkeur gaven aan een consult 
bij mijn vader. Later kantelde dat en vond ik het weer 
pijnlijk dat mensen soms liever niet naar hem toegingen. 

Wij waren een christelijk gezin; luthers om precies te 
zijn. Daar zijn we altijd actief in geweest, ook mijn groot-
vader al. Nog steeds kerken we in de Sint-Joostkapel. 
Armoede was er thuis niet, ook niet in de oorlog. Ach-
teraf vind ik het merkwaardig dat wij in die jaren gewoon 
op vakantie gingen, naar een pension in Scheveningen, 
Nunspeet of Zeist. Kennelijk bleven de ziekenfondsen - 
ze waren opgericht door de Duitsers - functioneren. Va-
der is nooit zonder inkomsten geweest, hoewel hij wei-
gerde om de loyaliteitsverklaring te tekenen en bekend 
stond om zijn afkeer van de nsb.” 

Kind

“Als kind ging dat aan mij voorbij. Ik genoot van het huis 
en de omgeving waar ik woonde. Ons huis had toen een 
mooi uitzicht op de binnenstad. Aan de overkant had je 
het openluchtzwembad aan de Houtmansgracht met zijn 
groene, houten zijkant. De hoge duiktoren was goed te 
zien, alleen heb ik nooit iemand van de hoogste plank 
zien springen. Achter het bad lag de manege, waar je – 
vanaf het zolderraam – de paarden zag lopen. Het vier-
kante kruithuisje, waar Erik Kooistra in de Nieuwsbrief 
over schreef, heb ik ook gekend. Vanuit mijn kinderstoel 
zag ik de heiwerkzaamheden aan de waterkant van de 

1937 Han Bik bij de auto van zijn vader (collectie-Bik) 
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 1970 uitzicht Blekerssingel 55 (collectie-Bik)

kenbriefje inleveren, het bewijs dat je was ingeënt tegen 
de pokken. Die school was qua behuizing een apart ver-
haal. Ik denk dat ik op wel zes verschillende adressen les 
heb gehad, want de school werd in 1942 gevorderd door 
de Duitsers. Met mijn vriendjes ging ik nog wel eens kijken 
naar de oude speelplaats, waar soldaten in de rij stonden 
voor de veldkeuken. Eerst waren de lessen in sociëteit 
Vredebest, daarna in de Reünie aan de Haven. Daar was 
boven een bioscoopzaal. Heel interessant vonden wij het 
kamertje waar de projectieapparatuur stond. Naast de 
Reünie was het gebouw van Volk en Vaderland, de NSB-
krant. Er hingen grote affiches voor de ramen, maar ik 
had van thuis de strikte order om daar geen blik op te 
werpen. Later kwamen we terecht in de Klaas de Vries-

prachtig. Maar mijn tante vond het niet nodig om dat 
nog een keer te doen. Ze wees op een agent en zei: ‘Die 
staat er speciaal om op te letten of mensen niet twee 
keer door de tunnel gaan.’ Ook weet ik nog dat ik begin 
mei 1940 ging logeren bij die tante in Schiedam, want 
ik zou een broertje of een zusje krijgen. Op 10 mei brak 
de oorlog uit, maar ik besefte nauwelijks wat dat bete-
kende. Mijn vader wist niet hoe snel hij me weer thuis 
moest krijgen. Garagehouder Hooijmeijer haalde me op. 
Onderweg zag ik rondcirkelende vliegtuigjes, die ik inte-
ressant vond. Bij het bombardement op Rotterdam was 
ik weer veilig in Gouda. Het zal in dezelfde periode zijn 
geweest dat ik een keer met moeder mee mocht met het 
Schoonhoofse spoortje. Vanaf station Karnemelksloot 
ging het achterlangs de Fluwelensingel omhoog over de 
brug over de Martensstraat naar de spoorbrug over de 
Hollandse IJssel.”

Lagere school

“Het instituut bewaarschool of kleuterschool heb ik niet 
meegemaakt. Toen ik in 1941 zes jaar werd, ging ik naar 
de lagere school, de Bijzondere Neutrale School aan de 
Groeneweg. Om naar school te mogen moest je een pok-

 1943 Bik junior en Bik senior (collectie-Bik)
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Dokter worden

“De vraag wat ik wilde worden, was toen al lang beant-
woord. Op de lagere school had ik over het vak van mijn 
vader geroepen: ‘Dat wil ik ook.’ Die opvatting werd 
thuis niet weersproken. Wat mij van de studie medicij-
nen in Utrecht opviel was dat deze in een periode van 25 
jaar nauwelijks veranderd was. De hoogleraren gebruik-
ten dezelfde moppen als in de tijd van mijn vader. Waar-
schijnlijk was er door de oorlogsperiode geen ontwikke-
ling in het denken geweest, met dien verstande dat de 
studieboeken inmiddels Engelstalig waren, terwijl mijn 
vader alles uit Duitstalige boeken had geleerd.

Na mijn doctoraal examen in 1960 ben ik verloofd met 
Ellen Huls. Ik ging aan de slag als semiarts en deed mijn 
coschappen chirurgie, neurologie en interne in Utrecht. 
De datum 8 januari 1962 zal altijd bijblijven. Ik was aan 
het werk in de kliniek toen het bericht over de treinramp 
bij Harmelen kwam. Terwijl de gewonden met zeer ern-
stige kwetsuren binnenstroomden, realiseerde ik mij dat 
mijn verloofde rond de ramptijd ook onderweg zou zijn 
naar Utrecht voor haar studie klassieke talen. Het duurde 

school, waar ik mijn eerste les aardrijkskunde kreeg. Nog 
later, in 1944, kregen we les in de fabriek van de Plazuid 
aan de Raam. De ingang was aan de Messemakerssteeg 
en de klaslokalen waren van bordkarton getimmerd. De 
directeur van de Plazuid, meneer Hoijng, moest vanuit 
zijn kamer via onze klas naar buiten. Dan moesten wij 
allemaal gaan staan. In 1945 tenslotte gingen we weer 
terug naar het schoolgebouw aan de Groeneweg. Ik had 
veel op met meester Prinsen in de zesde klas, want die 
gaf indrukwekkend les in vaderlandse geschiedenis. 

In 1948 ging ik naar het Coornhert Gymnasium, geves-
tigd aan de Westhaven in het zgn. stadspaleis, waar la-
ter de Kamer van Koophandel zat. Ik denk meteen aan 
de wandeling in de pauze over de Haven, inclusief een 
bezoekje aan bakkerij Mimpen, waar je voor vier cent 
een warm kadetje kon kopen. De laatste drie schooljaren 
ging ik naar het nieuwe gebouw aan de Nansenstraat. De 
school werd geopend door Commissaris van de Koningin 
Kesper, die zelf zes jaar op het Goudse gymnasium had 
gezeten. Net als bij de bouw van de HBS in 1906, was 
de bouw van het gymnasium het symbool van een stads-
uitleg. De Joubertstraat was alleen nog aan de stadskant 
bebouwd. De hoofdingang was in een weiland. In de klas 
zag je de trein rijden en Haastrecht liggen, terwijl de 
koeien voor het raam stonden. In 1954 heb ik met goed 
gevolg examen gedaan.”

 1947 Han Bik met broer William (collectie-Bik)

 1958 militaire dienst (collectie-Bik)
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moment te koop. Pas veel later heb ik aan de achterkant, 
aan de Boelekade, de garages kunnen kopen, waarin 
de auto’s van wasserij Peeters hadden gestaan. Daar is 
uiteindelijk de praktijk gekomen, op Boelekade 76, een 
nummer dat ik zelf heb toegekend. Er ontbraken er een 
paar in het rijtje.”

Huisarts in Gouda in de jaren zestig

“Toen ik in 1964 in de praktijk van mijn vader kwam, was 
ik de tiende huisarts in Gouda. Tegenwoordig zijn het er 
35. Met 4000 patiënten was het voor Goudse begrip-
pen een flinke praktijk. Met zijn tweeën was dat goed te 
doen. Voor de patiënten was het één praktijk, formeel 
waren het er twee, want boven de 2000 patiënten ging de 
vaste vergoeding per ziekenfondslid omlaag. Een huis-
arts werd betaald per ingeschreven lid en kreeg daarvoor 
een vast bedrag, of iemand nu vaak of niet kwam. In die 
prijs zat ook het doen van laboratoriumonderzoek, want 
als huisarts had je geen toegang tot het lab van de zie-
kenhuizen. Ik had daar geen moeite mee. Het tellen van 
witte bloedlichaampjes in een soort telraam kostte best 
tijd, maar ik vond het leuk werk. 

Ik denk dat oudere Gouwenaars de namen van alle huis-
artsen uit die tijd nog wel kennen. Ze hadden samen 

lang voordat het verlossende telefoontje kwam. Ze had 
in de trein gezeten die vlak na de ramptrein kwam. Ze 
had urenlang vastgezeten en toen pas kunnen bellen.

Op 16 november 1962 was ik klaar als arts, maar toen 
moest ik nog in militaire dienst. Twee keer twee maan-
den opleiding had ik al tijdens mijn studie kunnen doen, 
in Vught en in Amersfoort. Mijn actieve dienst heb ik ver-
vuld bij de Inspectie Geneeskundige Dienst in Den Haag. 
De voorzieningen voor een jonge arts waren uitstekend. 
Elke dag ging je als officier lunchen in sociëteit De Witte 
aan het Plein. Waarschijnlijk ben ik een van de weinig 
mensen in Gouda die kan zeggen dat hij naast premier 
De Quay heeft staan plassen.”

Het huis

“Als je zo lang in een huis woont, weet je elke spijker te 
zitten. Veel veranderd is er sinds 1935 niet. De schoor-
steen in de kamer heb ik eruit gehaald. Die nam veel 
ruimte in beslag. Als je binnenkomt, voel je dat het huis 
nog de sfeer ademt van een dokterswoning. De praktijk-
ruimte was altijd boven. In de periode dat mijn vader 
nog actief was, waren dat er twee. De huidige badkamer 
was de gemeenschappelijke wachtkamer. Daar konden 
50 mensen zitten. We hebben wel gezocht naar extra 
ruimte, maar de buurpanden waren nooit op het goede 

Ingang praktijk aan de Boelekade (foto Gert Jan Jansen)  1967 Goudse Courant van 1 april
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men van het aantal huisartsen nam ook het aantal waar-
neemgroepen toe. Ik meen dat het er vijf waren, toen 
besloten werd om over te gaan op het systeem van de 
hap, de huisartsenpost. De hap heb ik als huisarts niet 
meegemaakt. 

Bij dit alles is het goed te bedenken dat de mobiele 
telefoon nog niet bestond. Telefoonnummer 4020 was 
enige tijd de vervangingstelefoon van alle huisartsen. Je 
belde daar naartoe en gaf dan aan dat je met een nood-
situatie te maken had en dat je patiënt was van dokter 
x. De meneer die deze telefoondienst verzorgde, scha-
kelde dan de dienstdoende huisarts in. Vervanging in de 
avond en nacht was niet geregeld. Als je een avond naar 
bijvoorbeeld de schouwburg wilde, moest je een col-
lega vragen. Daarvoor was wederzijds vertrouwen nodig, 
want de stelregel was dat je een collega nooit een re-
kening stuurde. Ook in dat geval moest een patiënt het 
telefoonnummer 4020 draaien. 

Weet ik nog bijzondere gevallen? Iets wat tegenwoor-
dig nauwelijks meer voorkomt: kolendampvergiftiging. 
Er waren toen badgeisers die gebruikt werden zonder af-
voer. Ik ben ervoor naar het Gloriantplantsoen geroepen 
en naar een huis aan de Verzetslaan. Wat je je nu niet 
meer kunt voorstellen. Voor een ongeluk op straat moest 

één waarneemgroep. Even kijken of ik hun namen zo 
nog weet. Dokter Van Elk aan de Kattensingel en dok-
ter Remme aan de Fluwelensingel. Die hadden ook een 
grote praktijk. Dan hadden we de collega’s Tom aan de 
Martenssingel, Eijkman aan de Oosthaven, Reedijk aan 
de Crabethstraat en Beek aan de Lange Tiendeweg, la-
ter opgevolgd door Eelkman Rooda. Aan de Hoge Gouwe 
zaten dan nog dokter Fanggidaej en dokter De Boer. Zit 
ik dan op tien? 

Collegiaal overleg vond plaats in de Chirurgijnskamer 
in het museum. Tijdens het onderzoek voor zijn proef-
schrift over het medisch leven in Gouda kwam mijn va-
der erachter dat de medici in Gouda een eeuwig recht 
hadden op het gebruik van die Chirurgijnskamer. Deze 
was echter in gebruik als gemeentelijke apotheek, geleid 
door juffrouw Van Bommel. Het kostte wat moeite om 
de kamer weer zijn officiële bestemming te geven. Toen 
het gelukt was hebben de Goudse medici gezamenlijk 
gezorgd voor restauratie. Daar gingen ze vergaderen. De 
koffie werd verzorgd door amanuensis Kooiman. De ver-
gaderingen konden nooit te lang duren, want de direc-
tie had een tijdklok geïnstalleerd. Het museum ging om 
23:00 uur op slot.

Onze werkdag begon altijd met het inloopspreekuur, 
’s morgens van 8 tot 9 uur. Mensen namen plaats in de 
wachtkamer en werden op volgorde van binnenkomst 
geroepen. Naast het inloopspreekuur deed je elke dag 
wel 20 tot 30 visites aan huis. Dat kon telefonisch wor-
den aangevraagd, maar in de meeste gevallen liepen 
mensen ons huis binnen en schreven dan op een bloc-
nootje dat ze graag de dokter langs zagen komen. In het 
begin dacht ik voor de visites een autootje te kopen, 
maar van dat idee hielp mijn vader me af. ‘Als beginnend 
arts kun je niet op pad gaan met een auto.’ Dus kocht ik 
een bromfiets en daarmee reed ik kriskras door Gouda. 
In de binnenstad was dat eigenlijk veel handiger. 

Die tien huisartsen hadden gezamenlijk een waar-
neemgroep voor het weekend. De diensten stonden elke 
week in de krant. Eerst liep de weekenddienst van zater-
dag 15:00 uur tot en met de zondag, later werd het vanaf 
12:00 uur en uiteindelijk werden het waarneemdiensten 
voor de hele zaterdag en de hele zondag. Met het toene-

1984 dokter Bik bij ongeval op straat (foto Herman van Os)
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1991 Tilanuspenning (foto Gert Jan Jansen)

2004 Han en Ellen Bik met hun 3 kleinkinderen (collectie-Bik)

toen de huisarts gebeld worden. Het was aan hem om te 
bepalen of er een ambulance moest komen. Die moest je 
dan ook zelf oproepen. Je was er als huisarts zeker een 
uur mee druk. 

Naast mijn werk als huisarts heb ik vijfentwintig jaar 
les gegeven in ehbo, Eerste Hulp Bij Ongelukken. Het 
begon op de zolder van de Ambachtsschool. Later zat 
de vereniging in een leslokaal van de Petrus-ulo aan de 
Nieuwehaven, nu verkocht aan een projectontwikkelaar. 
In februari 1991 heb ik hiervoor de Tilanuspenning gekre-
gen. Ook ben ik 10 jaar lang scheepsarts geweest op het 
schip de Henry Dunant: een grote verantwoordelijkheid 
en hard werken. 

Op mijn 62e heb ik mij terug getrokken als huisarts. 
Daar was in januari 1997 een hartoperatie aan vooraf ge-
gaan. Ik herstelde volledig, maar zag het niet zitten om 
helemaal in het vak terug te keren.” 

Gezin

“Mijn vrouw en ik zijn in sep-
tember 1964 getrouwd. Mijn 
vrouw heeft klassieke talen 
in Utrecht gestudeerd; mis-
schien niet de meest passende 

opleiding voor een doktersas-
sistente, maar ze heeft me altijd 

met verve geassisteerd. Zij was ook 
achterwacht aan de telefoon. Ons ge-

zin werd verrijkt met twee dochters en een 
zoon. De oudste dochter en de zoon wonen inmiddels 
in de Verenigde Staten. Onze dochter heeft biologie ge-
daan en trouwde met een ingenieur die bij Philips aan 
het licht werkte. Die carrière is voortgezet en nu wonen 
ze in San Francisco. Vanzelfsprekend gaan we daar wel 
eens naartoe. De Golden Gate Bridge is gebouwd toen ik 
werd geboren. Onze zoon ging in de ict. Zijn jaar tijdelijk 
bij Intel werd vast en hij stapte over naar Google. Zijn ge-
zin heeft inmiddels de Amerikaanse nationaliteit. Onze 
tweede dochter ging meer de commerciële kant op. Zij 

woonde met haar man wel in Gouda. Maar zij kreeg lever-
kanker en toen gebeurde het ergste wat je als ouders kan 
overkomen. In 2015 is zij overleden. Mijn schoonzoon en 
twee kleinkinderen wonen in Gouda.”

Ander werk

“In 1970 ben ik actief geworden in de Lutherse Kerk. Van 
1970 tot 2009 heb ik in de kerkenraad gezeten, zij het 
niet een één stuk. Uit dien hoofde zat ik ook in de Raad 
van Kerken in Gouda. Ik had de leiding bij de laatste res-
tauratie van de Sint-Joostkapel. Op een paar dingen zijn 
we best trots: de restauratie van het schilderij van Jan 
Duif dat we nu ‘De goede herder’ noemen, de restauratie 
van het Maarschalkerweerdorgel en het in ere herstellen 
van de koperen doopbogen, die lang in bruikleen waren 
bij het museum. De rol van Jos van Kersbergen bij het 
terugplaatsen mag genoemd worden. 

Naast werk, kerk en gezin ben ik op meerdere terrei-
nen bezig geweest, maar het is soms lastig om de relatie 
met Gouda duidelijk te maken. Denk aan het verzamelen 
van munten, dat in de oorlog begon. Pianospelen doe ik 
graag, kijk maar naar de vleugel die achterin de  kamer 
staat. Ook de treinmodelbouw is een hobby waar ik veel 
tijd in heb gestoken. Verder maak ik graag jaartalboek-
jes, een probaat instrument om een stad of een land in 



42

Ti
di

ng
e 

20
16

de greep te krijgen. Fotograferen moet ik noemen. Ik 
heb veel foto’s gemaakt van het huis en directe omge-
ving. Met vakantie gaan is ook erg populair in onze fami-
lie. We zijn op veel plekken geweest, maar waar we vaak 
terugkeren is Montana in Zwitserland.

Tja, en dan moet ik het maar bekennen. Autorijden en 
vliegen vind ik erg leuk. In een grote auto rijden is altijd 
mijn hobby geweest. Dat is begonnen toen een vriend 
een Volvo P44 kreeg. Zeven keer in mijn leven heb ik 
een Volvo gekocht, maar mijn eerst autootje was een 
oranjegele Fiat 600. Ik ben opgevoed met het rijden van 
autorally’s. Mijn vader en politie-inspecteur Victor Pijls 
waren voorvechters van tochten – soms dwars door de 
stad – die je nu niet meer zou houden. Wat te denken 
van de sierbrulkraghtwaghentoght in 1954?

Nog zo’n ‘verkeerde’ sport is vliegen. Ik heb al vele 
jaren een vliegbrevet. Mijn kompaan was gemeentearts 
Barend Cohen. Ik herinner mij dat we in 1985 met 40 jaar 
bevrijding hadden bedacht om nog een keer de strooi-
biljetten uit 1945 te droppen boven Gouda. Ze waren 
herdrukt bij Van Norden. Het werd een lachwekkende 
aangelegenheid. Het op het goede moment uit het raam 
gooien van de biljetten bleek een klus waar wij ons nogal 

 1985 (foto Martin Droog)

2002 dokter Bik voor zijn huis (foto Pim Mul)

op verkeken. In elk geval zat de achterruit van de Cessna 
aan de binnenkant helemaal vol, toen we landden.

Dat vliegen heeft me op een andere manier bijgebracht 
hoe mooi Gouda is. Maar vanuit de lucht valt ook met-
een op wat er niet goed is gegaan. Nog steeds ervaar ik 
de plek waar het Van Itersonziekenhuis heeft gestaan als 
pijnlijk. De Panoramaflat is van boven bezien nog lelijker 
dan vanaf de straat. Maar laat één ding duidelijk zijn: ik 
ben een ouwe, trouwe Gouwenaar. Ik zal altijd blijven 
genieten van deze stad en zijn mensen.”


