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straat? Ik heb even nagedacht of ik aan zo’n Gouwe Ver-
haal mee wilde doen. Ik heb vast niet zo veel te vertel-
len als die mevrouw Ten Bergen die eerder in de Tidinge 
stond. Maar mijn dochter zei: “Ma, dat moet je doen!” 
Die mevrouw was trouwens ook een echte Goudse. Maar 
zij was hervormd en kwam uit een middenstandsgezin, 
terwijl ik uit een katholiek arbeidersmilieu kom. Zeker 
vroeger waren dat genoeg verschillen om elkaar nooit 
tegen te komen.

Beginnen we bij het begin? Ik ben op 12 december 1933 
geboren in een huis aan de Bogen. Ik weet er weinig 
meer van, alleen dat we boven woonden. Officieel heet 
ik Jantje de Jong. Zoals toen gebruikelijk was, ben ik 
als oudste dochter vernoemd naar de moeder van mijn 
moeder: Jantje Joosten. Mijn vader was plateelbakker. 
Hij werkte bij een bedrijf aan de Karnemelksloot, maar ik 
weet de naam niet meer.”

Oranjehofje

“Toen ik een jaar of drie, vier was, verhuisden we naar 
het Oranjehofje aan de Raam. Daar werden nog zes kin-
deren geboren. Ik ben de oudste van acht en… ze leven 
allemaal nog! Het grootste deel van mijn jeugd heb ik op 
het hofje gewoond. Wat ik altijd jammer vond, was dat 
Oranjehofje niet het officiële adres was. Dat was Raam 
160. Ik snapte nooit waarom het Buurtje wel een straat-
naam was, maar het Oranjehofje niet. Het werd ook al 
niet genoemd in het boekje dat over de hofjes in Gouda 

Janny Massar-de Jong (foto Nico J.Boerboom)

Janny de Jong en haar tweeling Wim (links) en Arie de Jong, zittend op 
het Oranjehofje circa 1937 (collectie Massar-de Jong)

gouwe verhalen

Janny Massar-de Jong 

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

Gert Jan Jansen

 Janny Massar-de Jong (1933)
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erom vroegen. Aan de Keizerstraat had je ook de Hen-
riëtte Hoffmankeuken, waar we noodgedwongen in de 
rij moesten staan. We gingen ook wel naar de Gouwe, 
waar ter hoogte van dokter P. de Boer, onze huisarts, 
aardappelschepen werden gelost. Bij het leegmaken van 
de zakken vielen er aardappels op de grond, die wij dan 
snel onder onze jas stopten. De Duitse soldaten die erbij 

verscheen. Ik vond het leuk te horen dat de gemeente-
raad een paar jaar terug het Oranjehofje alsnog heeft 
aangewezen als officiële straatnaam. 

Vanaf de Raam ging je het hofje binnen door een smal-
le poort. De acht huisjes stonden aan de rechterkant. 
Links had iedereen een schuurtje en een flinke tuin. 
Daarachter lag een plateelfabriek aan het Japieserf. Ons 
huis was eigenlijk een tweekamerwoning. Oorspronkelijk 
was beneden een kamer-en-suite, maar de schuifdeuren 
waren eruit. Daar was de bedstee van vader en moeder, 
waar de kinderen geboren zijn. Aan de achterkant van de 
kamer was de gootsteen; een keukentje kon je het niet 
noemen. Het gasstel stond in de kamer. In het begin was 
er geen elektriciteit. Er hing een lamp met een gaskousje 
en daarvoor moest je bij de gasfabriek op het Nonnen-
water muntjes kopen. In de kamer stond een kolenka-
chel, waarvan de afvoer via een lange pijp naar het dak 
ging. Boven sliepen alle kinderen. Door die pijp was het 
er in de winter niet zo koud. Bovendien had mijn vader 
het dak een beetje afgeschermd met de glazen deuren 
van de kamer beneden. Pas geleden ben ik nog een keer 
wezen kijken. Toen ik aan een mevrouw vertelde dat ik 
daar jaren had gewoond, zei ze: ‘U mag wel even binnen 
kijken.’ Nou, er was niets meer te herkennen.”

Oorlog

“Ook de oorlog heb ik daar meegemaakt. Als ik daar-
aan denk, komen allerlei gebeurtenissen bij me boven. 
Meestal hebben ze met angst of met eten te maken. Ik 
vergeet nooit dat er in 1943 een bom vlak over ons huis 
vloog en terechtkwam in de Nobelstraat. Daar is iemand 
bij omgekomen. Ik zei al dat alle kinderen op de zolder 
sliepen. Meteen na dat bombardement is vader naar bo-
ven gegaan om de deuren weg te halen die aan de zolder 
hingen. Hij was bang dat wij bij een volgende aanval on-
der de glasscherven zouden komen. Ik herinner mij dat 
we als kind nog wel eens naar de Keizerstraat trokken. 
De scholen daar waren gevorderd door de Duitsers, maar 
dat waren niet allemaal kwade lieden. Elke dag werd er 
soep gekookt en heel vaak kregen wij wat mee, als we 

Ingang Oranjehofje met officieel straatnaambordje in 2017 (foto Nico 
J. Boerboom)
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den hem de locoburgemeester, dat klonk belangrijker. 
Het pontje over de Turfsingel, waar nu de Guldenbrug 
is, komt ook bij me boven. Opa en oma Joosten woon-
den aan de Herenstraat en daar gingen we elke zondag 
naar toe. Ik herinner me de brand in molen de Koren-
bloem. Was dat in 1949? Vanuit ons huis zagen we de 
lucht spectaculair gekleurd door rondvliegende gloeien-
de graanresten. Waar we als kind absoluut niet mochten 
komen was het Roomsche Hofje vlakbij molen De Roode 
Leeuw. Waarom? 

Konden de bejaarden geen kindergeluiden verdragen? 
Een belangrijk man in onze wereld was agent Koot, want 
daar moest je voor oppassen. Als hij langs kwam, riepen 
we, goed verscholen:

Pliessie Koot
Brak zijn poot
Over een stukje olienoot

De agent en de dokter kwamen een beetje uit een ‘an-
dere wereld’. Onze huisarts dokter De Boer was er een 
van het oude soort, waar je als arbeider niet veel tegen 
durfde te zeggen. Tegenwoordig is dat anders. Ik ben nu 

stonden, zagen het heus wel, maar meestal lieten ze het 
toe. Ik ben ook een keer met mijn moeder mee geweest 
naar Waddinxveen om eten te zoeken. Er kwamen vlieg-
tuigen over en een Duitse soldaat die achter een muur-
tje stond, begon te schieten. Toevallig stond er ook een 
paard en wagen van stalhouderij Dekker. Dat beest ging 
ontzettend te keer. Zoiets vergeet je niet.”

De Raam

“De bevrijdingsfeesten op de Raam waren geweldig. Al-
les versierd, een prachtig gezicht. Heel jammer dat de 
Raam later is dichtgemaakt. Alle bewoners waren er te-
gen, maar toch werd er geen actie gevoerd. Dat het om 
hygiënische redenen was, heb ik nooit gehoord. De ge-
meente en de middenstand vonden dat er meer ruimte 
nodig was voor de auto.

Vlak na de oorlog zijn we verhuisd. Ik denk dat het 
1947 was. We gingen naar Raam 14, dicht bij de Verlo-
renkost. Daar is later nog mijn jongste zus geboren. Ze is 
een half jaar jonger dan onze dochter. Het pand staat er 
niet meer. Dit huis was een stuk groter, het had slaapka-
mers. Alleen waren we onze mooie tuin kwijt. Hier was 
alleen een kleine achterplaats. 

De Raambuurt was geweldig om als kind op te groeien. 
Er is in jullie krantjes vast wel eens vaker over geschre-
ven, maar mag ik toch een paar dingen noemen? Indruk-
wekkend was Jongerius op de hoek van de Raam en de 
Vlamingstraat, want daar werden paarden beslagen. Als 
kind vroeg je dan of dat kappen geen pijn deed. Dan zei 
hij: ‘Nee hoor; ze zij zelfs blij, je hoort toch hoe ze hin-
niken!’ Als je thuiskwam, zei mijn moeder meteen: ‘Jullie 
zijn zeker weer bij Jongerius geweest.’ Ze rook het met-
een. Later is daar de babywinkel van Bambino geweest. 
Nu zit er FoodCenter Fourka. Als kind had je speciale be-
langstelling voor de bakkerijen. Epping bijvoorbeeld, of 
Schulz. Je had de winkel van kruidenier De Zeeuw. We 
trokken de hele buurt door en hadden altijd veel plezier. 
Kapper Melkert zat op de hoek van de Raam en de Kui-
perstraat. Ook op de Raam zaten slager Van der Kist en 
drogisterij Polet. Polet werd wethouder, maar wij noem-

Janny de Jong, 18 jaar, voor een lantaarnpaal in de 
Van der Palmstraat (collectie Massar-de Jong)
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maar dat kon niemand voorzien. Ik kreeg suikereczeem 
aan de handen. Ik kon daar niet blijven. Het duurde lang 
voordat het genezen was en al die tijd was ik weer thuis. 
Daarna kon ik aan de slag bij de sigaren- en sigaretten-
winkel van de dames Punt aan de Turfmarkt, vlakbij het 
Admiraalshuis.”

Siem Massar

“Op een bepaald moment werden jongens interes-
sant. Met een vriendin ging ik de bekende stijfselbaan 
op: zondagmiddag de Kleiweg op en af, van de Markt 
tot aan de zaak van Potharst. Als je geld had, ging je nog 
een ijsje kopen bij Leenheer op de Tiendeweg, maar dat 
gebeurde niet vaak. Je moest thuis alles afdragen wat je 
verdiende. Ik kreeg alleen wat zakgeld. Toch ben ik niet 
via de stijfselbaan aan mijn man gekomen. Siem Massar 
was bevriend met een broer van mijn vriendin, die aan 
de Tollensstraat woonde. In de verkeringstijd ging je wat 
vaker uit, naar de film bijvoorbeeld in Thalia of in de Reü-
nie. Vooral de zaal van de Reünie herinner ik me goed. Je 
moest daar een trappetje op om de kaartjes te kopen en 
ging dan linksaf de zaal in. Ze waren daar heel streng met 
de leeftijdscontrole. Voor mij lastig want ik was klein en 
destijds ook nogal mager. Ik ben nog een keer tegenge-
houden bij een film voor boven de achttien, toen ik al 
getrouwd was en we al een kind hadden. 

Mijn man is van 1929: Simon Johannes Massar. Zijn 
vader is altijd broodbakker geweest bij Wever op de 
Kleiweg. Zijn moeder was een Van Loon. Die hadden een 
snoepwinkeltje en ijszaak aan de Herenstraat. Siem was 
schilder van zijn vak. Hij werkte in het begin bij Kamer-
mans aan Achter de Vismarkt. Later was Provinciale Wa-
terstaat Zuid-Holland zijn werkgever.

Massar, de achternaam van mijn man, komt meer 
voor in Gouda, maar de familie komt oorspronkelijk uit 
Brabant. We kwamen een keer langs een restaurant dat 
heette La Forge du Massard. Toen is mijn man met zijn 
hoofd voor de D gaan staan. Die foto liet hij rondgaan 
in de familie met de boodschap: daar komen wij van-
daan. De Massars in Gouda zijn allemaal familie, maar 
ze lopen de deur niet plat bij elkaar. Koos Massar zul je 

bij mevrouw Vlug op de Nieuwehaven; een fantastisch 
mens.”

Na de lagere school aan het werk 

“In een katholiek gezin gingen kinderen naar een katho-
lieke school. Eerst was dat de school aan de Peperstraat, 
maar later werd dat de Mariaschool op Westhaven 24. 
Die wijziging had geloof ik te maken met de indeling van 
de parochies, dus St. Joseph en O.L.V. Hemelvaart. Heel 
veel kan ik je over school niet vertellen, want doorleren 
na de lagere school was er niet bij. Misschien had ik het 
wel gewild, maar de mogelijkheid werd niet geopperd. 
In een gezin met acht kinderen was elke cent belangrijk. 
Zodra je veertien jaar was, moest je aan het werk. 

Hoe dat ging? Nou, je hoorde dat ergens werk was en 
dan ging je vragen of dat klopte. Zo kwam ik bij suiker-
werkfabriek Bonera aan de Gouwe. Geen gelukkige keus, 

Trouwfoto Janny de Jong en Siem Massar 1955 (collectie Massar-de Jong)
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Akte van de huwelijkssluiting voor de R.K.-kerk in 1955 (collectie Massar-
de Jong)

werd, in 1989, kon hij met de vut. Dat heeft hij gedaan. 
Hij werd huisman, want ik werkte bij V&D en de kinderen 
waren nog thuis. Dat hij alles in huis moest regelen, vond 
hij niet altijd even prettig, zeker niet in een periode dat 
ik met de Goudse Komedie druk was met toneelspelen. 
Dan kon ik wel eens drie avonden in de week weg zijn. 
Toen ik er bij V&D met een speciale regeling uit kon, heb 
ik dat gedaan. Samen hebben we toen mooie reizen ge-
maakt en prachtige jaren beleefd.”

Tollensstraat, Vossiusstraat en Da Costakade

“Na ons trouwen gingen we bij mijn schoonouders inwo-
nen die aan de Tollensstraat woonden. Een eigen huis als 
jong gezin kregen we aan de Vossiusstraat. Daarna werd 
het de Da Costakade. Daar woon ik nu 58 jaar. Altijd met 
plezier, want het is een heel fijne buurt. Het grappige is 
dat onze drie kinderen telkens op een ander adres zijn 
geboren. De oudste, Jan, in de Tollensstraat, dochter 
Anja in de Vossiusstraat en ten slotte Adrie aan de Da 
Costakade. Toen pastoor Bertels langs kwam om te feli-
citeren, vroeg hij: ‘Wanneer gaan jullie weer verhuizen? 
Dan zet ik het vast in de agenda.’ ‘Nee’, zei ik, ‘zo is het 
genoeg.’

Het was toen een huis van r.k.-woningbouwvereniging 
Sint Joseph. Aan de zijkant van het huis zie je een beeldje 
daarvan. Toen we erin trokken had ik het even moeilijk, 
want het was nogal smerig. Er had lang een petroleum-
stel staan walmen, maar de woningbouwvereniging had 
er niets aan gedaan. Gelukkig dat Siem schilder was. Hij 
heeft het zelf helemaal in orde gebracht, ook een hele-
boel andere dingen. Nog steeds heb ik het hier goed naar 
mijn zin. Het is een eenvoudig huis, maar voor mij is het 
een paleisje.

Ik ga niet zeggen dat het vroeger allemaal beter was, 
want ook vandaag de dag hebben buren en familieleden 
veel voor elkaar over. Goed, de visvereniging Dobbertje 
Boven is er misschien niet meer, maar het contact met de 
buren, zowel aan de zijkant als boven, loopt prima. De 
buurman heeft een prachtige foto uit Griekenland in de 
tuin opgehangen en aan mijn Marokkaanse bovenbuur-
vrouw heb ik veel steun gehad toen mijn man overleed.”

wel kennen: een neef van mijn man en actief op de Oude 
Begraafplaats.

Siem en ik zijn getrouwd op 9 februari 1955. Natuurlijk 
gingen we met een koets van stalhouderij Dekker naar 
het stadhuis en daarna naar de kerk. Het is ingezegend 
door pastoor Frans Bertels. Ik ben toen boos geweest op 
de kerk. Ze zeiden: ‘Jantje, dat is geen naam voor een 
vrouw. We zetten in de akte dat je Johanna heet.’ Ik kon 
dat niet begrijpen. Mag de kerk bepalen dat de naam die 
je hebt, niet goed genoeg is? De trouwreceptie was in 
het katholieke verenigingsgebouw aan de Gouwe, waar 
ook Caecilia oefende. Wij noemden dat ‘Timpy’, maar 
dat was de roepnaam van de beheerder, een man met 
een bult.

We kregen drie kinderen, zeven kleinkinderen en – tot 
op heden – drie achterkleinkinderen. Toen Siem 60 
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zijn, want het kon in die tijd zomaar uitverkocht zijn.
Rond het geloof is veel veranderd. Het is minder aan 

de kerk gebonden en zeker geen reden om niet met ie-
mand om te gaan. Hier in de wijk had je die prachtige 
Sacramentskerk. Fijn dat er nu een gezondheidscentrum 
in zit, maar het vaste punt in je geloof is weg. Zijn de 
mensen van de kerk weggegaan, of is de kerk van de 
mensen weggegaan? Maar ik zal altijd bidden voor het 
slapen gaan. Ook de weesgegroetjes hou ik in ere. Als ik 
in het Gezondheidscentrum Korte Akkeren ben, ga ik een 
kaarsje opsteken in het kapelletje dat daar nog is. Die ri-
tuelen zijn voor mij houvast in het leven. Wat ik nooit zal 
begrijpen is dat mensen gvd zeggen. Begin september 
was Youp van ’t Hek op televisie. Daar kan ik heus wel 
om lachen, maar waarom moet het altijd met grof taal-
gebruik? Op een bepaald moment staat het me zo tegen 
dat ik de tv uitzet.”

Weer aan het werk.

“Toen de jongste naar de lagere school ging, ben ik weer 
gaan werken. Het begrip tweeverdieners bestond nog 
niet, maar ik vond het leuk en mijn man vond het goed. 
Tien jaar heb ik gewerkt bij Speelgoedpaleis Sliedrecht 
aan de Lange Tiendeweg 50 tegenover boekhandel Ver-
kaaik. Later kwam daar een damesmodewinkel. Slie-
drecht had ook een zaak met huishoudelijke artikelen. 
Dat was op de hoek van de Spieringstraat, waar Reisbu-
reau Perdijk heeft gezeten. 

Daarna heb ik veertien jaar bij V&D gewerkt. Het be-
viel me uitstekend, want ik zie graag mensen en ik praat 
graag, of was je dat nog niet opgevallen? Ik werkte vier 
dagen in de week op een vast contract. Maar de pensi-
oenopbouw begon pas, als je er vijf jaar werkte. ’s Mor-
gens zette je de fiets achter in de poort en dan ging je 
met groot plezier aan de slag. De lunch kon je gebruiken 
in de kantine, waar ook de personeelsfeesten werden 
gehouden. Je ging regelmatig op cursus. Ik heb op de 
schoenenafdeling en bij de lingerie gestaan, allebei op 
de eerste verdieping. Bij de schoenen kreeg ik te maken 
met het verschijnsel dat bij sommige mensen de linker- 
en de rechtervoet niet even groot zijn. Slimmeriken los-

Katholiek

“Zowel bij mij thuis als bij mijn man waren ze katholiek. 
De familie Massar was wel iets strenger in de leer. Mijn 
schoonmoeder ging op zondag twee keer naar de kerk, 
ook naar het lof. Mijn eigen moeder ging eigenlijk nooit, 
maar vond het prima dat wij wel gingen. Het katholiek-
zijn kwam in veel aspecten van het leven terug. Wij lazen 
thuis de Nieuwe Zuid-Hollander, een katholieke krant. We 
zijn ons hele leven lid van de kro. Mijn man was lid van 
de K.A.B., de Katholieke Arbeiders Bond. Elke zaterdag 
ging hij de contributie betalen in het kab-gebouw aan 
de Westhaven, nog voorbij het oude postkantoor. Voet-
ballen was erg populair. Als katholiek ging je dan na-
tuurlijk naar donk. Aan alle activiteiten deden we mee. 
Onze jongste zoon wilde eigenlijk bij ona spelen, omdat 
ze beter voetbalden, maar er kwam grote druk vanuit 
de familie om dat niet te doen. Zondagmiddag werden 
de wedstrijden van het eerste gevolgd. Als donk thuis 
speelde vanzelfsprekend daar, maar als ze uit speelden, 
dan liepen we naar het ona-veld. Dan moest je wel vroeg 

Janny Massar-de Jong bij viswedstrijd ‘Dobbertje Boven’ aan de Da 
Costakade (collectie Massar-de Jong)
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1992 60 jaar Die Goude 1992 (Tidinge 1993-1)

Siem Massar en Janny Massar-de Jong bij een personeelsfeest van V&D, 
circa 1985 (collectie Massar-de Jong)

Janny Massar-de Jong (rechts) op het toneel circa 1990 (collectie Massar-de Jong)

ten dat op door bij het passen stiekem de inhoud van 
twee dozen half te verwisselen. Toen een nieuwe klant 
meldde dat er twee schoenen met een verschillende 
maat in een doos zaten, is de werkwijze veranderd. Als 
iemand van dezelfde schoen dozen om verschillende 
maten vroeg, liepen we niet meer weg bij hem weg. In 
mijn tijd mocht je een klant met een vraag helemaal be-
geleiden. Later werd het: het staat ongeveer daar en 
daar, zoek het maar uit. Het is triest hoe het met het wa-
renhuis is gegaan, maar ik had een mooie tijd bij V&D.”

Andere activiteiten 

“Sport was altijd belangrijk in onze familie, zowel om te 
doen als om naar te kijken. Zelf ben ik op gymnastiek-
vereniging Kracht Sport geweest. Zwemmen deden we 
ook graag, zowel in De Trefkuil als in het Spaardersbad. 
Dat was afgelopen toen alleen De Tobbe overbleef. To-
neelspelen heb ik ook heel lang gedaan. Ik ben begonnen 
bij Door en voor ’t Volk, maar een zwager zei dat ik be-
ter bij enos (Eerst Na Oefening Sterk) kon gaan spelen, 
een r.k.-toneelvereniging. enos werd Goudse Komedie. 
Veertig jaar heb ik daar gespeeld . Het was heel fijn. We 

speelden in Concordia en ook in Kunstmin. Ik herinner 
me dat de zaal van Concordia een keer vol stond met 
verrijdbare bedden, toen wij stonden te spelen voor de 
zieken . Ik ben zelfs erelid van de Goudse Komedie ge-
worden. De oorkonde en de herinneringsspeld werden 
uitgereikt door burgemeester Broekens. Hoe ik ontdekt 
heb dat ik dat leuk vond? Ja, dat is eigenlijk ongemerkt 
gegaan. Mijn moeder zei altijd wel: ‘Jij bent een clown.’ 
Bovendien heb ik een stem die duidelijk hoorbaar is. 
Maar in de familie had ik eigenlijk geen voorbeeld. Aan 
mijn kinderen heb ik die liefde voor het toneel niet kun-
nen overdragen. Ze vonden het leuk, dat ik het deed, 
maar zelf doen...

Janny Massar-de Jong aan het werk bij Speelgoedpaleis Sliedrecht circa 
1975 (collectie Massar-de Jong)
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Weet je wat ons gezin ook kenmerkte? Sparen en be-
waren. Mijn man was er sterk in, maar zelf kon ik het ook. 
Siem had diverse hobby’s, waarvoor de spullen het huis 
in stroomden. Naast donk was er de geschiedenis van 
Gouda. Alle boeken wilde hij hebben. Maar ook postze-
gels verzamelen, bierviltjes of balpennen met een bewe-
gend tafereeltje erin. Soms werd het me te veel, maar 
Siem zei dan: ‘Het eet toch geen brood?.’ Zelf spaarde 
ik alle punten, bonnetjes en plaatjes die je bij producten 
kon krijgen. Daar kon ik weer leuke dingen van kopen 
voor de kleinkinderen. Inmiddels ben ik aan het ruimen.”

Slot

“Ruim een jaar ben ik nu alleen. Mijn man is overleden, 
nadat hij zich steeds moeilijker kon bewegen. We gingen 
nog met de Zonnebloem op reis, maar eigenlijk tegen 
zijn zin. Hij wilde alleen door mij verzorgd worden. Hij 
steunde letterlijk en figuurlijk op mij. Voor de buiten-
wacht schaamde hij zich, omdat hij zo afhankelijk was 
geworden. Het is goed dat hem meer leed bespaard is 
gebleven. Gelukkig hebben we ons zestigjarig huwelijk 
nog kunnen vieren. Dat was in de Prinsenhof. 

Je hebt gemerkt dat ik blij door het leven stap. Ik hou 
van gezelligheid, met andere mensen ergens naartoe 
gaan. Ik fiets nog vaak naar de stad en ik heb regelmatig 
contact met de kleinkinderen. Er zit een vaste lijn in mijn 
week. Twee middagen ga ik kaarten in de Bernhardhof. 
Op dinsdag ga ik met het busje naar winkelcentrum Bloe-
mendaal, waar ik een vast clubje mensen ontmoet. Op 
donderdag ga ik naar mijn dochter die met haar man een 
naaimachinewinkel heeft op de Kleiwegstraat. Vrijdag is 
mijn werkdag thuis en op zaterdag ga ik de stad in. Bij La 
Place gebruiken we dan iets, want dat was vroeger van 
V&D. Zondag heb ik vrij. 

Ik wil beslist niet weg uit Gouda. Natuurlijk heb je je 
huis en je familie, maar ook die rij van jaarlijkse gebeur-
tenissen geven je leven kleur. De Goudse kermis bijvoor-
beeld. Wel steeds duurder, maar je wilt ernaartoe voor 
de kleinkinderen. Denk aan de braderieën en de Oranje-
markt. Je hebt de concerten in de Sint-Jan en die in het 

Houtmansplantsoen. Daar geniet ik van en na afloop ga 
ik de organisatie bedanken. Zaterdag op de Markt kom 
je altijd iemand tegen die je kent. Heel gezellig. Ik hoop 
er nog jaren van te genieten.”

Janny Massar-de Jong (foto: Nico J. Boerboom)


