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Peter van Eijkelenburg

‘Mijn werk van 32 jaar als directrice van Huize Juliana is 
afgebroken. Zo voel ik dat. Ik heb de zorg voor de bewo-
ners al die jaren op niveau kunnen houden. Daarna is het 
alleen maar minder geworden. Als je nu een zorgcentrum 
binnenkomt, is er soms geen personeel te bekennen. 

Toen ik begon, kreeg ik het advies om zo snel mogelijk 
alle bewoners bij naam te leren kennen. Dat is goed voor 
je, werd me gezegd. Als er een plek vrijkwam, ging ik 
op huisbezoek bij degene die op dat moment bovenaan 
de wachtlijst stond. Om de achtergrond van die mensen 
te weten te komen, en te peilen wat voor zorg ze nodig 
zouden hebben bij ons. Ik heb nooit iemand geweigerd. 
Ik kwam een keer bij een oud vrouwtje aan de Raam. Ze 
verzorgde zich helemaal niet. Totaal vervuild. Haar toilet 
was op de eerste verdieping, maar ze kon de trap niet 
meer op. Dus ga maar na wat ik aantrof. Ze had geen 
familie en ze was door de maatschappij verwaarloosd. 
Toen ze eenmaal bij ons was, hebben we haar in fases 
moeten wassen. Dus eerst het gezicht, het haar, haar 
bovenlijf, en zo verder. Met één keer in bad doen lukte 
het eenvoudig niet. Daarna heeft ze nog een paar jaar 
heel tevreden op onze verpleegafdeling gelegen. 

Je moet je werk altijd zo goed mogelijk proberen te 
doen. Ik heb het bovendien met een heleboel plezier ge-
daan, met mijn hele ziel en zaligheid. Sommigen zeiden 
wel eens: je verwent de mensen te veel. Dan zei ik: mag 
het alsjeblieft? Ze hebben er hun hele leven hard genoeg 
voor gewerkt.

Annie Maris 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.

gouwe verhalen Annie Maris (1926)

‘Een mooi citaat moet 
er nog ingezet worden’

(foto: Cornelis de Keizer, Empire Imaging)

We hadden een heerlijke grote tuin, een rijkdom. Een 
eigen tuinman in dienst die alles bijhield. We hadden zo-
veel bloemen in de tuin, dat elke bewoner elke week een 
bosje bloemen op de kamer kreeg.

Met Sinterklaas was het dolle pret. Al die oude men-
sen die uit volle borst de liedjes meezongen. Vlak voor 
kerstmis hadden we een gezamenlijk kerstdiner. Daar-
voor kwam al het personeel opdraven, in de eigen tijd, 
uit vrije wil, en zonder betaling. Bij het dessert ging het 
licht uit en kreeg iedereen een bordje met een branden-
de kaars. Die kaarsjes moesten ze dan uitblazen natuur-
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lijk. Ik stelde ’n keer voor om dat eens anders te gaan 
doen. Maar nee, daar kwam niets van in, dat zou een 
revolutie teweeg gebracht hebben.

Zestig jaar Gouda

Ik ben geboren in Klundert. Na de middelbare school 
ging ik naar de opleiding tot huishoudkundige voor in-
richtingen, in Breda. Vandaar kwam ik voor een stage te-
recht bij het homeopathisch ziekenhuis in Utrecht. Daar 
kon ik blijven, als hoofd van de huishouding. Na vier jaar 
wilde ik wel eens iets anders en ben naar advertenties 
gaan kijken. Zo kwam ik in Gouda terecht, als hoofd van 
de huishouding in Huize Juliana.

Dat was in 1951. Ik woon dus ruim zestig jaar in Gouda 
en voel me echt ’n Gouwenaar. Ik moest er intern wonen, 
dat was de gewoonte. Je moest altijd aanspreekbaar en 
beschikbaar zijn. Directrice was toen mevrouw Hoorweg. 
Zij woonde ook intern.

Voorzitter van het bestuur was meneer Van Vliet, een 
aannemer. Die werd weduwnaar en ging trouwen met 
mevrouw Hoorweg, toen half in de vijftig. En vanwege 
dat huwelijk hield zij op met werken.

Dus kwam de functie van directrice vrij. Van Vliet vond 
dat wel iets voor mij. Ik was verbaasd. Ik was pas dertig 
jaar en pas vier of vijf jaar hoofd van de huishouding in 
Juliana. Directrice…. En de nieuwbouw zat er aan te ko-
men. Die zou ik dus moeten gaan begeleiden, als ‘bouw-
heer’. Maar Van Vliet zei: als je nou maar gewoon jezelf 
blijft, zul je zien dat het goed gaat. 

Aannemer failliet

Nou, die nieuwbouw werd een enorm drama. Alles bij el-
kaar heeft het vijf jaar geduurd. De aannemer, Van Ger-
wen uit Brabant, ging halverwege failliet. Dat bedrijf had 
eerder Gouwestein gebouwd, en dat was goed gegaan.

Van Gerwen gebruikte bij ons een nieuw funderingssy-
steem, met zogeheten Franki-palen. Maar hij gebruikte 
te korte palen: acht meter in plaats van twaalf meter. 
Voor de kelder gebruikte hij houten damwanden, die ook 
niet diep genoeg staken. Dus de hele boel ging wijken. 
En van de palen bleek de wapening bloot te liggen, er zat 
te weinig beton in. Die bouwer wilde gewoon veel geld 
verdienen door ondeugdelijk en te weinig materiaal te 
gebruiken. Dus de bouw kwam langdurig stil te liggen. 

Annie met broertje Pieter en moeder Geertje Maria van der Snel (Col-
lectie Annie Maris)

Huize Juliana (Collectie Annie Maris)
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De sleutelbos van Huize Juliana. Deze droeg Annie Maris altijd bij zich. 
(Foto Cornelis de Keizer, Empire Imaging)

Van Gerwen heeft nog een proces tegen ons aangespan-
nen, maar dat heeft hij verloren. 

Daarna heeft Bontenbal, uit Reeuwijk, de bouw over-
genomen. Maar toen het klaar was, hadden we wel het 
summum van moderniteit op het gebied van bejaarden-
zorg. Uit alle zustersteden van Gouda kwamen delega-
ties kijken hoe wij het gedaan hadden.

Schifting

Toen ik in Juliana kwam, waren er honderd bedden. Na 
de nieuwbouw waren dat er 225, en na de renovatie kre-
gen de mensen meer ruimte, toen waren er 175 bedden. 
In het begin waren er kamers met vijf bedden. Zo’n bed 
kostte 75 gulden per maand, inclusief voeding en bewas-
sing. Voor echtparen waren er kamers van tien vierkante 
meter, met een tweepersoons opklapbed. Voor de zelf-
betalers waren er grotere kamers, tot wel twintig vier-
kante meter, voor 175 gulden per maand. Daardoor kreeg 
je een soort schifting tussen de bewoners. Dat klinkt nu 
misschien vervelend. Maar mensen zochten toch kennis-
sen op bij wie ze zich thuis voelden. Sommigen gingen 
bridgen in de conversatiezaal, anderen deden de hele 
dag niets.

Bewoners namen ook vrijwillig allerlei taken op zich. 
Vrouwen hielpen in de keuken met groenten schoonma-
ken en aardappels schrappen. Er was een clubje mannen 

dat elke dag de post rondbracht op hun eigen afdelingen. 
Iemand beheerde onze eigen bibliotheek. Quirinus Ver-
boom, een man in een invalidenkar, deed boodschappen 
voor wie dat nodig had. Hij haalde ook altijd de medicij-
nen voor de bewoners, bij de apotheek. En meneer The-
sing was onze vaste geldloper. Hij bracht de huren van 
de bewoners naar de gemeentebank, op de hoek van de 
Wijdstraat en de Lage Gouwe. En hij haalde daar ook de 
salarissen voor het personeel. Hij had een leren buidel-
tje aan een koord, en daarmee sloeg hij altijd over zijn 
schouder, op het ritme van zijn voetstappen. Iedereen 
kende die man en wist dat hij met veel geld liep. Maar 
nooit heeft iemand gedacht dat hij overvallen zou kun-
nen worden. En dat is ook nooit gebeurd. Hij heeft dat 
gedaan tot hij in de tachtig was.

Bewoonsters halen de boontjes af. (Collectie Annie Maris)
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Stalen verpleegster

Als hoofd van de huishouding had ik ongeveer vijftien 
mensen onder me: voor de keuken en het schoonmaak-
werk. Allemaal dames. Er waren vijf mannelijke perso-
neelsleden: twee koks, de tuinman, een timmerman 
en de administrateur. De verpleegkundigen waren ook 
vrouwen.

We kregen ook een ‘stalen verpleegster’, zoals we dat 
noemden. Dat was een soort liftje, om mensen in en uit 
bed te tillen. Hadden we gekocht om het zware tilwerk te 
verlichten. Maar de mensen vertrouwden het niet, von-
den het eng om zo tussen hemel en aarde te hangen. Dus 
dat apparaat hebben we eigenlijk nooit gebruikt. 

Varkens

De bewoners mochten hun eigen huisdier hebben. Een 
poes, een hondje, een papegaai, vissen. En het huis zelf 
had kippen, konijnen, bijen, schapen, een geitje, en een 
paar varkens. Dat was in de oorlog al zo geweest. Toen 
ik kwam waren er geen varkens meer. Al het etensafval 
ging vanuit de keuken zo de sloot in, die om Juliana heen 
liep. Ik heb toen voorgesteld om opnieuw varkens te ne-
men, die de kliek uit de keuken konden opvreten. Dus de 
voorzitter en ik gingen naar de veemarkt, om drie big-
gen te kopen. Een van de bewoners verzorgde die bees-
ten. Het keukenafval ging in de varkenstrog. In die trog 
hebben we nog wel eens een gebit gevonden, helemaal 
schoongelikt. Als de varkens slachtrijp waren, gingen ze 
naar de slagerij van de vader van Henny van Dolder, op 
de hoek van het Bolwerk en de Hoge Gouwe. Dan koch-
ten we weer nieuwe biggen.

Plashuisje

Ik ben heel lang intern blijven wonen. Ik vond het niet 
erg. En als uitlaatklep had ik een plashuisje op Reeuwijk 
gekocht, aan de Platteweg. Mijn rechterhand was juf-
frouw Smit, de adjunct-directrice. Voornamen gebruik-
ten we nooit, zelfs niet als zo nauwe collega’s. Juffrouw 

Smit was een paar jaar ouder dan ik. Zij ging dus eerder 
met pensioen en heeft tot dat moment intern gewoond. 
Het bestuur heeft toen voor haar een flat aan de Bleu-
landlaan gevonden. Daarna vroegen ze of ik daar ook 
voor zou voelen. Want het bestuur vond het eigenlijk 
niet meer van die tijd, als de directrice in het huis zelf 
bleef wonen. Dus ik verhuisde ook naar een flat aan de 
Bleulandweg. Ik woon hier nu al meer dan dertig jaar. 
Lekker ruim voor één persoon. Ruimte om je heen vind 
ik heel belangrijk.

Soroptimisten

Vanuit mijn werk als Juliana-directrice was ik lid van de 
Soroptimistenclub in Gouda. Mijn voorgangster, me-
vrouw Hoorweg, was dat ook geweest. Het is een vereni-
ging waar ze vrouwen uit zoveel mogelijk verschillende 
beroepen willen hebben. Je werd er dus voor gevraagd. 
Een van de leden hield altijd een inleiding op de bijeen-
komsten. Soms was er iemand van buiten. Ook na mijn 
pensioen ben ik nog jaren lid gebleven van de Soropti-
misten.

Roeien op de Theems

Ik heb gezongen bij Toonkunst en ik heb altijd geroeid, 
op Reeuwijk, als lid van de Roei- en Zeil. Ontzettend veel 
plezier gehad in de roeierij. Tot tien jaar geleden ben ik 
er mee doorgegaan. In de wherry, de twee, de vier en de 
acht. Nooit omgeslagen. Alleen de skiff nam ik niet, want 
dan ben je alleen. Ik wilde wel met mensen zijn. We had-
den een vast roeiploegje. Ans van der Want-Eelkema was 
er mijn beste vriendin. Haar schoonvader had de plateel-
fabriek Regina.

Ik heb ook les gegeven in het roeien. Roeien kun je het 
hele jaar doen. Alleen niet bij harde wind en bij vorst. 
Maar vaak gingen we de hele winter door. Het is veel 
moeilijker om in het voorjaar op gang te komen dan om 
in het najaar te stoppen.

We gingen ook naar het buitenland. In Duitsland, 
Frankrijk en Engeland hebben we heel wat rivieren afge-
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Gereformeerd

Ik heb nog een rijbewijs, maar ik rijd toch maar niet 
meer. Mijn zicht is te slecht, vind ik. Naar mijn wekelijks 
bridgeclubje in Stolwijk wordt ik weggebracht en opge-
haald. Dat doet een echtpaar hier in de buurt, dat ik ken 
via de kerk.

Elke zondag probeer ik naar de gereformeerde kerk De 
Veste te gaan. Daar hebben de gemeenteleden onder-
ling een haal- en brengservice opgezet. Heel lang was ik 
diaken en ik was het eerste vrouwelijke lid van de kerke-
raad. Toch vond ik het al die tientallen jaren geen enkel 
probleem om als gereformeerde aan het hoofd te staan 

roeid. Met onze eigen boten. Die gingen dan per vracht-
boot. Later kreeg de vereniging eigen boottrailers. Mijn 
laatste tocht was op de Theems. Die Engelsen keken wel 
vreemd op, zo’n oude vrouw in een roeiboot.

De Roei- en Zeil was van oorsprong wel een elite-club, 
maar erg sjiek vond ik het ook weer niet. Ja, er was een 
ballotage-commissie, onder voorzitter Van Bronkhorst, 
de kantonrechter. Maar ik heb nooit geweten wat de cri-
teria waren bij die ballotage. Later verdween het hele-
maal. Nu moeten ze schrapen om genoeg nieuwe leden 
te werven. Roeien is duur, zo’n club heeft een berg ma-
teriaal in eigendom. In mijn tijd was er een ledenstop bij 
1100 leden.

De vaste bewonersploeg voor de interne post: vlnr de heren Leuvenink, Seljee, Van Loon, Tiemeijer, mevrouw Van Eggele, en de heer Thesingh, die ook 
vrijwillig geldloper was voor Huize Juliana. (Collectie Annie Maris)
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Bergen IJzendoornpark. In Juliana heb je een prachtig 
uitzicht over het water en de polder. De Ronssehof trekt 
me niet. Als ik daar binnenkom, vind ik het er kil, niet 
uitnodigend. En de woningen hebben geen balkon. Ter-
wijl ik er van houd om buiten te zijn. Als je bij de Rons-
sehof naar buiten wilt, moet je voor de deur op straat 
gaan zitten.’

van een algemeen bejaardenhuis als Juliana. Juist niet. In 
een christelijk huis had ik elke ochtend moeten beginnen 
met zo’n opening met gebed. Ik moet er niet aan den-
ken. Ik zou niet eens naar die gebeden geluisterd heb-
ben, denk ik. 

Niet naar Ronssehof

Ik kan nu nog redelijk zelfstandig wonen. Zelf hoop ik 
nooit in een zorgcentrum terecht te komen. Maar als het 
toch zou moeten, dan lijkt me Savelberg wel wat. Pret-
tige sfeer, en de zorg is er hartelijk. Of Gouwestein, dat 
is ook goed, en het ligt natuurlijk prachtig, zo bij het Van 

Annie Maris op de gallerij van de Bleulandflat (foto Cornelis de Keizer, 
Empire Imaging) 


