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Die Goude, maar ik zie geen kans om naar de lezingen te 
komen. Ik heb jou ook nooit eerder gezien. O, was het 
een tip van Ton Anders? Ja, die ken ik van de Fotoclub 
Gouda. En wat heeft hij over me gezegd? Dat ik iemand 
ben die graag vertelt? En dat ik via mijn camera in con-
tact kwam met de Sint-Jan en de Oudheidkundige Kring? 
Nou, vooruit dan maar. Laten we beginnen.” 

Wonen in Gouda

“Ik kom uit de Korte Akkeren. Om precies te zijn van de 
Bosweg. Daar ben ik op 25 juni 1929 geboren. Zowel mijn 
vader als mijn moeder zijn naar Gouda getrokken, omdat 
ze in Bergambacht en in Montfoort niet in hun levenson-
derhoud konden voorzien. Moeder kwam als dienstbode 
in huis bij de familie Dekker van de stalhouderij aan de 
Vest. Mijn vader, Jasper Scholten, was landarbeider of 
koudegrondtuinder, wat je maar wilt. Hij werkte zijn hele 
leven bij Prinsenberg die zijn tuin had aan de Ridder van 
Catsweg, schuin tegenover de Hendrikshoeve. Ik ben de 
oudste van vier. 

Twee zusters zijn overleden; mijn jongere broer leeft 
nog. Je kunt gerust zeggen dat wij arm waren, al is mijn 
vader nooit werkloos geweest. De huur en het eten kon-
den betaald worden. Dan hield het op. Mijn vader kreeg 
het iets beter toen hij een jaar of zestig was. Hij ging 
toen functies vervullen bij de bond en bij de partij; ik 
bedoel dus het NVV en de Partij van de Arbeid. Zowel 
in 1962 als in 1966 werd hij gemeenteraadslid. Dankzij 
Drees had hij niet meer de financiële zorg voor zijn eigen 

Wim Scholten (foto Nico J.Boerboom)

Wim Scholten en zijn twee zussen (collectie W.Scholten)

gouwe verhalen

Wim Scholten 

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

Gert Jan Jansen

 Wim Scholten (1929)
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gedaan, was er helemaal geen werk. Ik ben toen een jaar 
gebleven om de leraren een beetje te helpen. 

Van 1945 tot 1980 heb ik met veel plezier in de metaal 
gewerkt. Eerst vijf jaar bij Machinefabriek De Weger op 
de Bogen. Daarna ging ik aan de slag als storingsmonteur 
bij Machinefabriek Broere op Schielands Hoge Zeedijk 
en in dezelfde functie tot 1978 bij Betonfabriek Bouter 
op het industrieterrein. ‘Kromme Gouwe’ hoef je er niet 
bij te zetten, want dat weet elke Gouwenaar. Ondertus-
sen kon ik ook autogeen lassen en spiegellassen. Het 
was een geweldige tijd: veel vrijheid, maar ook een hoge 
werkdruk, zeker wanneer ’s nachts of in het weekend 
storingen verholpen moesten worden. Toen gebeurde er 
iets wat me totaal verraste. Bouter besloot om de pro-
ductie naar Canada te verplaatsen. Ik stond op straat! Na 
dat gedwongen ontslag kreeg ik een burn-out. Twee jaar 
was ik uitgeschakeld. Ik kwam in de WW en in de bijstand 
terecht. Na een bezoek aan de neuroloog snapte ik dat ik 
de knop in mijn hoofd moest omzetten. Ik wierp me op 
de fotografie.”

Aan de Ridder van Catsweg

“Van mijn jeugd kan ik mij de tijd aan de Ridder van 
Catsweg het best herinneren. Mijn eerste zakcentje ver-
diende ik daar in het café van Cees Vermeer, net ten 
noorden van de spoorlijn. 

vader en moeder. Dat mag nog wel eens gezegd wor-
den: de weelde voor de arbeider is begonnen met Drees 
toen in 1957 de Algemene Ouderdomswet (AOW) werd 
ingevoerd. Niet alleen kregen de ouderen een inkomen, 
waarover ze zelfstandig konden beschikken; veel van 
hun kinderen werden van een financiële last bevrijd. 

Aan de Bosweg hebben we niet lang gewoond. We gingen 
naar een huis aan de Bilderdijkstraat; vanaf de Huygens-
straat in het midden links. Als kind kreeg ik de Engelse 
ziekte, waardoor de groei een tijd stopte en ik altijd vrij 
klein ben gebleven. We hebben ook een jaar of vier, vijf 
aan de Van Strijenstraat gewoond. In 1938 verhuisden 
we naar het begin van de Ridder van Catsweg op num-
mer 88, naar een van die kleine oude huisjes die in een 
lange rij richting witlofkwekerij liepen. Prinsenberg, de 
tuinder, woonde aan de overkant, waar later het alweer 
afgebroken postkantoor heeft gestaan. De neorenais-
sancegeveltjes waren leuk, maar de sneeuw vloog zo 
door het dak. Wat was het daar ’s winters koud! Voorbij 
de kruising met de Bleulandweg staan nu nog een paar 
van die huisjes. Waar wij woonden staan nu flats.” 

Naar school en aan het werk

“Ik ben nog in de Korte Akkeren op school geweest. 
Openbare school 7 was dat, de school aan de Prins Hen-
drikstraat. Later ging ik naar school 4 die zijn ingang had 
aan de Gouwe en een uitgang aan de Raam. Juffrouw 
Bloemendal kwam thuis zeggen dat ik goed kon leren 
en dat ik vooral door moest gaan. Mijn zussen zijn wel 
naar de mulo gegaan, maar ik wilde zo snel mogelijk gaan 
werken. Je werd echter pas toegelaten op de ambachts-
school als je dertien was. Daarom moest ik nog een over-
gangsjaar doen op de Kopschool. Aan de Graaf Florisweg 
deed ik de opleiding voor machinebankwerker. Eerlijk 
gezegd vond ik de school maar ouderwets. Je leerde er 
dingen die in de bedrijven allang niet meer werden ge-
daan, bijvoorbeeld zwaluwstaarten. Alleen het leren le-
zen van een tekening heb ik er goed geleerd. Toch ben ik 
er iets langer gebleven, want toen ik in 1944 examen had 

Ridder van Catsweg, afgebroken gedeelte (collectie Die Goude)
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Begin Ridder van Catsweg met café Vermeer 1940 (collectie-www.serc.nl)

toen begonnen met plaatjes draaien op een grammo-
foon. Dat heb ik jaren volgehouden. Mijn oom Willem 
zorgde voor de organisatie. Als hij moe werd en dorst 
had, riep hij: ‘Gooi de Bietenbouwers er nog maar een 
keer in’ en dan gingen ze allemaal de polonaise lopen. Ik 
was iemand die opgroeide met de rock-’n-rol. Bill Haley 
en Fats Domino waren mijn sterren. Ik ging me ook zo 
kleden, met veel brylcreem en een vetkuif. Ik zag pas nog 
een foto van toen ik een jaar of dertig was en toen dacht 
ik: geen wonder dat ik zo populair was bij de vrouwen. 
Ik zat netjes in de kleren en ik zag er leuk uit, al zeg ik 
het zelf. Ook had ik een aardige babbel en kon me in elk 
gezelschap aanpassen.

Hoe geweldig die tijd was, bleek in 1983 toen we met 
een paar man een reünie gingen organiseren van bewo-
ners van de Ridder van Catsweg. We huurden Kunstmin af. 
Er kwamen 500 mensen. Jan Both had een film gemaakt 
en ik een serie portretten van bewoners. Het duurde van 
’s middags vijf tot ’s nachts vier uur. Om twee uur in de 
morgen kwam de beheerder van Kunstmin: ‘Wim, ik ben 
door mijn voorraad heen, alles is op’. Nou, dan ga je toch 
bijhalen, was onze reactie. We hadden een bijdrage van 
tien gulden per persoon gevraagd, maar dankzij het rad 
van avontuur hielden we 1700 gulden over. Dat is naar 
het Koningin Wilhelminafonds gegaan.”

Stijfselen

“Ik was een jaar of twintig – ik had al een paar meisjes 
gehad – toen ik verkering kreeg met mijn latere vrouw, 
Johanna Tak. Ik leerde haar kennen op de Kleiweg bij het 
stijfselen. Je weet toch wel wat dat is? Heel veel jon-
gens en meiden liepen in die jaren op zaterdag tegen 
het avondschemer in groepjes de Kleiweg op en af. Het 
was een soort lopende huwelijksmarkt. De meesten had-
den niets te besteden, maar een enkele keer stapte je 
dan voor een drankje bij café De Kroon binnen, waar de 
Deense band van Boyd Bachman speelde, heel beroemd 
toen. Soms kon je biljarten met jongens die wel wat geld 
hadden. Het was wel gênant om van een ander afhan-
kelijk te zijn. Als zo’n potje klaar was, dacht je dat de 
meiden waar je een oogje op had, wel weg zouden zijn, 

Eerst had je de fietsenstalling en dan het café. Daar 
legden de boeren uit Waddinxveen nog even aan voor 
ze – komend van de veemarkt – naar huis fietsten. Als 
jongens mochten wij van Cees de fiets gaan pakken voor 
boeren die op huis aan wilden. Bij het bombardement 
van 6 november 1944 werd het café zwaar beschadigd, 
maar bleef het woonhuis erachter behouden. Dat werd 
toen ‘het Overschotje’ genoemd. Gouda is daar onher-
kenbaar veranderd. Ernaast heeft aannemer Van Winger-
den een groot dubbel huis laten bouwen, Huize Janny en 
Huize Jo, maar dat is ook al weer weg. Erachter had je 
de loods van Van Gend & Loos en het machinefabriekje 
van Vergunst. Er was ook een plein om te voetballen. Al-
lemaal verdwenen. Nu heb je daar de parkeergarage bij 
het station en het vierkante kantoor van Technolution. 
Dat bombardement weet ik ook nog heel goed. Toen 
ik van de Ridder van Catsweg wegvluchtte richting P.C. 
Bothstraat zag ik de raketten inslaan die de Typhoons 
afvuurden. 

In de tijd na de oorlog begon ik volwassen te wor-
den. De Ridder van Catsweg kende een eigen, bloei-
ende, Oranjevereniging. Van der Molen, directeur van 
Endenburg, was voorzitter. Meestal kwam hij pas op de 
vergadering als het klaar was, maar dan gaf hij wel een 
paar rondjes. Na de bevrijding was het regelmatig feest. 
Druppelsgewijs kwamen er jongens terug uit Duitsland 
die daar voor de Arbeitseinsatz heen moesten. Ik ben 



140

Ti
di

ng
e 

20
17

We hebben in verschillende huizen altijd leuk ge-
woond. In de Graaf Adolfstraat was het geweldig. Bij 
het Gloriantplantsoen kon je altijd fijn schaatsen op de 
wetering. Met vier kinderen was het aan de Larixweg 
weer ruimer. Een tuin hoorde er altijd bij, tot we naar 
de Prinsessenflats gingen. Als huisarts hadden we eerst 
dokter Eijkman aan de Westhaven en later dokter Van Elk 
aan de Kattensingel, ook een fijne man. Hij heeft me wel 
eens gewaarschuwd: je moet stoppen met roken! Maar 
dan zag ik aan de zijkant van zijn bureau nog wat rook 
omhoog kringelen. Voor een patiënt binnenkwam, nam 
hij snel een paar trekjes, om de sigaret dan in de la te 
leggen.

Ons huwelijk heeft vijf kinderen gegeven, waarvan er 
helaas een is overleden. Ik heb twee dochters en twee 
zoons, allemaal getrouwd. Dus zijn er ook zeven klein-
kinderen. Nu neemt het aantal achterkleinkinderen toe. 
De dochters wonnen het dichtstbij: een in Woerden en 
een in Gouda. De zoons wonen in Barneveld en in Ber-
kel-Rodenrijs. Natuurlijk zie je de een wat vaker dan de 
ander, maar ik probeer alle verjaardagen bij te houden, 
al is het een aanslag op je portemonnee. Mijn eigen ver-
jaardag vier ik in De Stoep in Bergambacht, waar je ge-
zellig kunt bowlen en eten. Dat deden we al toen Jo nog 
leefde.”maar nee, ze stonden er nog. Soms trok je de stoute 

schoenen aan en vroeg je een meisje of je ze naar huis 
mocht brengen. 

Zo is het bij Jo en bij mij ook gegaan. Alleen heeft ze 
me wel een beetje voor het lapje gehouden. Toen ik 
vroeg hoe oud ze was en zei ze: zeventien. Ik was toen 
twintig en ik dacht dat past wel bij elkaar. Toen ze jarig 
was, mocht ik bij haar thuis komen aan de Jan van der 
Heijdenstraat. Er kwam een tante binnen en die zei: ‘Jo, 
van harte gefeliciteerd met je zestiende verjaardag’. Kijk 
maar eens naar de foto. Knappe griet, hè? Jo is in 2012 
overleden; we waren 57 jaar getrouwd. Het was een goe-
de vrouw en moeder. Het gezin was haar wereld; daar-
buiten hoefde ze niet zo nodig. En ze was zuinig. Zonder 
die spaarzaamheid had ik – met mijn uitkering – nooit 
zoveel geld kunnen steken in het fotograferen. Een auto 
heeft er nooit afgekund.

Huwelijk van Wim Scholten met Johanna Tak in 1956 (collectie W. Schol-
ten)

Wim Scholten (links) met zijn gezin en schoonfamilie in (1981, Gou-
westein) ter gelegenheid van het bezoek van zijn geëmigreerde zwager 
Henk Tak (collectie W. Scholten)



141

Ti
di

ng
e 

20
17

Van analoog naar digitaal (foto Nico J. Boerboom)

grote mond, maar mijn eerste foto’s waren gewoon te 
simpel. Later verhuisde de fotoclub naar de Hendriks-
hoeve aan de Ridder van Catsweg. Het was een bouwval. 
De schuur hebben we helemaal opgeknapt. Ook filmclub 
Het Toverlint en Golda kwamen erin. Tot 2002 bleef ik 
analoog fotograferen. Vooral het zelf afdrukken was een 
genot. Toen ben ik – met enige tegenzin – overgegaan 
op digitaal, maar dat bevalt me uiteindelijk veel beter. 
De mogelijkheden tot bewerking zijn fantastisch. Met 
Photoshop kun je een foto technisch helemaal in orde 
maken. In mijn visie wordt een foto niet alleen met de 
camera gemaakt. Ook vroeger was dat zo, want toen 
ontstond de goede foto in de donkere kamer met door-
drukken, tegenhouden, retoucheren, voorbelichten en 
nog meer van die ingrepen. Tegenwoordig doe je dat op 
de pc; het meeste werk gebeurt daar. 

De Fotoclub is later verhuisd naar Pand 50, de repeti-
tieruimte van Harmonie Caecilia aan de Bodegraafse-
straatweg. Ik heb in 2012 bedankt als lid. Als ik vertel 
dat ik dat jaar nog een tentoonstelling voor de fotoclub 
heb ingericht, wil je natuurlijk weten waarom. Het was 
indirect een gevolg van de digitalisering. Er kwamen jon-
gere leden met een dure camera die vlak voor een club-
avond wat plaatjes gingen schieten en dan rondliepen 
met een air of ze de mooiste foto’s van de wereld had-
den gemaakt. Ik zei keihard dat het waardeloze foto’s 
waren. Dat werd me niet in dank afgenomen. Andersom 
begonnen ze iets te zeggen van mijn manier van werken 
om foto’s, soms oude ansichtkaarten, door bewerking 
meer kwaliteit te geven. Het woord ‘manipuleren’ viel 

Via vakantie naar de fotografie

“Op vakantie gaan hebben we altijd gedaan; elk jaar drie 
weken. Als storingsmonteur kon dat wanneer ik wilde, 
maar juist niet wanneer de anderen verplicht waren om 
te gaan en het bedrijf stil lag. Meestal gingen we in juni. 
Voor de kinderen moest ik dan vrij vragen van school, 
wat toen nog eenvoudig ging. Vaak werd het Zwitser-
land, Oostenrijk, Duitsland of Frankrijk. Later ook Ame-
rika. We zijn veel in natuurvriendenhuizen geweest: 
Waasmunster, Solingen, Reichenbach of Mollseifen. 
Overal zat ik gelijk aan de Stammtisch, omdat ik gemak-
kelijk een gesprekje begin, of ik de taal nu ken of niet. 
In 1960 zaten we in Leersum op een bungalowpark van 
de Metaalbond en het bleef maar regenen. De beheerder 
ging dia’s vertonen. Van de natuurfoto’s die ik toen zag, 
werd ik zo enthousiast dat ik tegen Jo riep: ‘Dat ga ik ook 
doen!’ Ik heb alle apparatuur gekocht om dia’s te kunnen 
maken en vertonen. Eerst natuurlijk in familiekring, maar 
het succes begon al snel rond te zingen. Op steeds meer 
plekken werd ik gevraagd om dia’s te tonen.

Een jaar later ben ik lid geworden van de Fotoclub 
Gouda. Die zat toen nog in de oude Kleischool (de Doe-
len) aan de Lange Tiendeweg. Voorzitter Schotel, leraar 
op de technische school, was de grote man van de foto-
club. Samen met politie-inspecteur Pijls zorgde hij voor 
inspiratie. Ik stond al snel vooraan. Om de zaak in be-
weging te krijgen riep ik: ‘Ik ben gewoon de beste’. In 
werkelijkheid heb je zeker vijf jaar nodig om een bepaald 
niveau te bereiken. Fotograferen leer je niet door de ge-
bruiksaanwijzing een keer door te lezen. Ik had wel een 
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Op het pad van de audiovisuele producties ben ik later 
alleen doorgegaan. Dat zijn er heel wat geworden. Ik heb 
al verteld dat ik in de bijstand terecht kwam. Geen vet-
pot, dat begrijp je. Ik mocht natuurlijk niet bijverdienen 
met mijn hobby. De aantoonbare kosten van een pro-
ductie mocht ik in rekening brengen en dat werd nauw-
gezet gecontroleerd.

Een van mijn opdrachten kwam van de Oudheidkundige 
Kring Die Goude. Voorzitter dokter Bik kwam in 1983 
langs voor het maken van een kwartetspel van de Goud-
se monumenten. Wat kost het maken van de foto’s, 64 
objecten, van elk drie opnames bij verschillende belich-
ting? Ik rekende het voor, maar Bik riep gelijk dat hij het 
te duur vond: ‘Dan doe ik het met mijn zoon zelf wel.’ Ik 
wist wel dat hem dat niet zou lukken, want hij had niet 
eens een 6x6 camera. Inderdaad, na drie weken kwam hij 
weer langs en zei: ‘Wim , je moest het toch maar doen’, 
en in een adem tegen mijn vrouw: ‘Wat eten jullie van-
avond?’. Die schrok zich rot, want ze had groot ontzag 
voor een dokter. ‘Hutspot’, zei Jo. Dat sprak dokter Bik 
wel aan ‘Ik dacht al dat ik het rook. Kan ik mee-eten?’ 
Al gauw zat hij – ondertussen moppen vertellend – bij 
ons aan tafel. Het zou niet de enige keer zijn. Het kwar-
tetspel werd goed verkocht in het stadhuis. Er zijn 5000 
stuks van gemaakt. Zo kwam ik in contact met dokter 
Bik, maar leerde via het fotograferen veel meer boeiende 
mensen kennen, vaak ook voor de Sint-Jan. Ik noem bij-
voorbeeld de cd-rom van de Goudse Glazen. ‘Kosterlijke 
ontdekkingen’ van Maurits Tompot, in 2015, was het 
laatste kunstje. Bij het 60-jarig bestaan van Die Goude 
hebben we een serie gemaakt voor een voorstelling in de 
Schouwburg, ‘Gouda in spiegelbeeld’. In de Tidinge kom 
je mijn naam tegen als maker van de foto’s bij artikelen 
van Henny van Dolder. Zij staat misschien wel bovenaan 
mijn lijstje van goede contacten. Zij zat boordevol idee-
en. Als ze belde dan kwam ik, of het nou voor de cartons 
was, of voor de tekeningen van ds. Van Iterson. Ik heb 
ze allemaal vastgelegd. Ik kwam zo vaak in de Sint-Jan, 
dat ik mijn reactie klaar had, toen dokter Bik eens tegen 
me zei: ‘Je moest eens wat vaker in de kerk komen’. An-
ton Houdijk, de latere voorzitter, heeft ook veel gebruik 

me iets te vaak. Ik had geen zin om me nog langer te 
ergeren. Natuurlijk heeft een aantal mensen mijn vertrek 
betreurd, maar anderen vonden het prima.”

Via de fotografie naar de historie van Gouda.

“In de aanloop naar de viering van Gouda-700, het zal 
in 1969 geweest zijn, vroeg het gemeentebestuur aan 
de Fotoclub om foto’s van de stad te maken. Voorzit-
ter Schotel maakte iedereen enthousiast. Er kwam een 
commissie die een draaiboek ging maken. Daar zat ik 
ook in. Er moesten binnen- en buitenopnames komen 
voor een audiovisuele presentatie. Schotel sleepte me 
mee naar Central op de Markt, waar iemand uit Naar-
den een voorstelling gaf met twee projectoren en een 
overvloeikast. Hij zei: ‘Zo gaan wij dat ook doen!’ Dat 
was gemakkelijker gezegd dan gedaan, want zo’n instal-
latie bleek 10.000 gulden te kosten. Die hadden we niet. 
Toen heb ik voorgesteld om die installatie zelf te bou-
wen. Collega’s van het werk wilden wel helpen, maar er 
moest toch nog voor 3.000 gulden onderdelen worden 
gekocht. Als elk lid 100 gulden zou lappen, kon het luk-
ken. Zo is het gebeurd. We hebben een prachtige pre-
sentatie in elkaar gezet, die getoond werd in Thalia en 
daarna bij verenigingen in Gouda. Vervolgens gingen we 
ermee als fotoclub op reis naar Den Briel, naar Den Haag 
en nog meer plaatsen. 

Gouda kwartet (foto Gert Jan Jansen)
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1992 60 jaar Die Goude 1992 (Tidinge 1993-1)

Detail van glas 19 Sint-Janskerk (foto Wim Scholten)

gemaakt van mijn dia’s en foto’s. Klaas Ids Nauta kan ik 
noemen, Kik van Vliet, Rob Stijnis, Joop Smink, Gerda 
Hakstege. Met Vincent Pijls kon ik lezen en schrijven. Al-
lemaal mensen waar ik goed mee op kon schieten. Frank 
van den Heuvel en later Ben van Waes van de gemeente, 
Josine de Bruyn Kops van het museum; ook een pracht-
mens. Niet dat ik ze allemaal bij de voornaam mocht 
noemen, zeker niet. Die Goude was toen een club van 
de elite. Ik was een van de weinige arbeiders die er ac-
tief was. Hoezeer ze gecharmeerd leken van mijn werk, 
of van de lage kosten; je bleef proeven dat je tot een 
andere bevolkingsgroep hoorde. Misschien lag het ook 
aan mezelf, door mijn lagere opleiding. Houdijk heeft me 
voorgehouden dat ik mezelf niet moest kleineren: ‘Laat 
zien wie je bent en wat je kunt.’”

Actief blijven

“De fotografie heeft mij veel gegeven. Ik had nooit kun-
nen denken dat ik zo gehecht zou raken aan de Sint-
Janskerk. Het is de vrijheid van de fotograaf die maakt 
dat je overal binnen kunt komen. Een fototoestel is een 
middel om contact te leggen, zeker wanneer het om 
een Canon- of een Nikon-spiegelreflexcamera gaat. Ze 
openen de wereld voor je. Zo raakte ik op Texel eens in 
gesprek met een keurige jongeman, die wel Nederlands 
sprak, maar met een accent. Het bleek de zoon van de 

Spaanse ambassadeur te zijn. Hij vroeg of hij eens langs 
mocht komen in Gouda. Een paar maanden later zat ik op 
de ambassade foto’s te maken van het Sinterklaasfeest. 
We gingen een keer met de bus op vakantie naar Spanje. 
Voor de kamers verdeeld waren, zat ik al bij de hotelbaas 
aan een glaasje bier. Hij wilde weten wat de voordelen 
van mijn camera waren. In het Duitse Mollseifen werd ik 
meegetrommeld naar het Schützenfest, omdat ze daar 
nog werkten met een Praktika; een spiegelreflex van 
Oostduitse makelij.

Tegenwoordig ben ik gemiddeld nog drie uur per 
dag bezig met het maken en bewerken van foto’s. Het 
worden ook wel eens nachtjes. Voor het maken van die 
producties heb je apparatuur nodig: een beamer, een 
laptop en een televisie of een beeldscherm, een geluids-
versterker. Als ik iets voor elkaar wil krijgen, blijf ik bezig 
tot het lukt. Tegenwoordig bekwaam ik me in de por-
tretfotografie. Het is begonnen met mijn kleindochter 
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die hier in de kamer – met een vriendin – wilde poseren. 
Het resultaat maakte reclame voor zichzelf. Steeds vaker 
word ik gebeld. Soms zit hier een groep meiden van elf 
tot dertien jaar. Dan valt me op dat die veel meer weten 
dan wij vroeger. Ze zijn zo wijs en poseren lijkt van natu-
re te gaan. Ik stel wel als eis dat er een vader of moeder 
bij is, want ik wil niet dat er praatjes komen. Dat heb ik 
de mensen van de fotoclub ook voorgehouden, wanneer 
er portretavonden werden georganiseerd. 

Ik ben nu ver in de tachtig en door mijn gezondheid niet 
zo mobiel. Op de Jac. P. Thijsselaan heb ik het uitste-

kend naar mijn zin. Gelukkig kan ik soms met een goede 
vriend meerijden om samen foto’s te maken. Er kan een 
moment komen dat ik aan de nierdialyse moet, maar ik 
ben een positief ingesteld mens. Ik heb een fijne familie 
en ik heb vrienden die me met verschillende dingen hel-
pen. Bovendien woon ik in Gouda en dat blijft een gewel-
dige stad. Natuurlijk veranderen de tijden. Jammer dat 
mensen zo weinig van elkaar kunnen hebben. Rijk ben ik 
nooit geweest, maar toch is het leven prachtig. Gouda 
straalt ook een bepaalde sfeer uit, die je nog het best 
proeft op een zondagmorgen. Daar geniet ik van.”

Wim Scholten in actie (collectie W. Scholten)


