
GOUWE VERHALEN 

Co Matse vertelt 
De recente historie van Gouda, verteld door mensen die 
meegebouwd hebben aan de ontwikkeling van de stad. 
Dat is de essentie van een serie interviews onder de titel 
Gouwe Verhalen. 

Peter van Eijkele11b11r9 

'Op kerstavond 1989, de Berlijnse Muur was net ander• 
halve maand eerder gevallen, hoorde mijn man op de 
televisie iemand in Roemenië zeggen: onze kinderen 
\\1eten niec eens wat een sinaasappel is. Hij belde me
teen onze dominee. En stelde voor om de kerstcollecte 
de volgende dag in de kerk te houden voor sinaasappels 
voor kinderen in Roemenië. Dat is gebeurd. Oe collecte 
leverde ineens tienduizend gulden op! Voor dat bedrag 
hebben we sinaasappels gekocht. Een familielid van ons 
is vrachtwagenchauffeur en kon dus het transport ver
zorgen. In Varsseveld was een soortgelijk initiatief ont• 
staan, maar dan voor kleding en andere eerste levensbe• 
hoeften. Die spullen konden ook in onze vrachtwagen. 
Op 2 januari 1990 vertrok het transport. Gerard en ik re
den er achter aan, in onze eigen auto. Onze bestemming 

was Sfintu•Gheorghe, in het ooscen van Roemenië. Dat 
hadden we via de kerk geregeld. Bij aankomst vroor het 
twintig grade,1. En toch was het fruit niet bevroren. 

De toestand daar leek wel op die t ijdens de Tweede 
Wereldoorlog hier. Via de plaatselijke predikanten heb
ben we alles uitgedeeld aan de bevolking. Niet alleen aan 
de kerkleden. Dat was onze uitdrukkelijke voorwaarde. 
Alle mensen, gelovig of niet, moesten er van kunnen 
profiteren. Dus ook Roma en andere zigeuners. 

Vier dagen zijn we daar gebleven. Bij terugkomst in 

Gouda moest ik natuurlijk in hec overkoepelend orgaan 
van de Goudse kerken ons verhaal vertellen. Ik kwam 

'Bejaardenverzor9ster, 
maar wel met 'n plusje' 
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Mrt Annt, 11:Jm c-l'rsfr klritikiml. in l99~(Coliectie Mulst•) 

bij na niet uit mijn woorden. Uiteindelijk vroeg de kerk 
of we een partnership met Sfintu-Gheorghe wilden 
opzccccn. In april 1990 zijn Gerard en ik er opnieuw naar 
toe gegaan, met onze caravan. Om te kijken hoc wc een 
structureel functionerend hulptransport vanuit Gouda 
zouden kunnen opzetten. Toen hebben we eigenlijk pas 
goed gezien hoe de coescanden daar waren. Bijvoorbeeld: 
twee aaneengrenzende woningen waren doorgebroken 
en vormden zo een geïmproviseerd kerkje. 

Hee resulteerde er allemaal in dat we twee keer per jaar 
een hulptransport organiseerden vanuit Gouda. Onze 
eigen zolder aan de Balj uwslag fungeerde als verzamel
en opslagplaats. Heel veel mensen wisten ons te vinden 
met spullen die ze wilden schenken. We regelden j aarlijks 
ook kerstpakketten voor de mensen d aar. Met geld dat 
we hier inzamelden, kochten we in Roemenië de inhoud 
voor de pakketten . Om zo de plaatselijke middenstand 
en economie te steunen. In plaats van een deel van de 
spullen hier te kopen en dan daarheen te brengen. Zo is 
daar met geld van hier ook een kerk gebouwd, deels ook 
met Nederlandse bouwmaterialen. 

Inj ectienaalden 

We d eden elke twee j aar een uitwisseling. Het idee van 
tafel tje -dekje kenden ze daar niet. Wij hebben het er ge 
i11troduceerd. Scholen daar hebben we bevoorraad met 
papier en pennen. En hun mensen kwamen hierheen, 
0111 kennis cc nemen van hoe wij hec aanpakken, in ver
zorgingshuizen bijvoorbeeld. Ool< in onze ziekenhuizen 
keken Roemenen rond. Hoe wij met hygiëne omgingen 
en zo. Injectienaalden werden daar nog gewoon herge 
bruikt. Daardoor kwa,n er veel hepatitis voor. 

Twee jaar geleden waren Gerard en ik er voor het 
laatst, en in 2013 is de samenwerking opgeheven. Op 
zeker moment moeten de mensen op eigen benen gaan 
staan. En dat kunnen ze nu ook wel, ondanks alle cor
ruptie waarover je nog steeds hoort. Veel mensen moe~ 

ten rwee of drie banen hebben om enigszins fatsoenl ijk 
te kunnen leven. 

Roemenië was een goed ontwikkeld land, cultureel 
en qua opleid ingsniveau. Als je je eigen geschiedenis 
niet kent, kun je geen toekomst bouwen, is hun slogan. 
Veel jongeren trekken naar het westen van Europa, dat 
merken wij hier al jarenlang. De ouderen blijven daar 
achter. Maar die werden toch al nooit echt oud. 

Plusje -
Ik was bejaardenverzorgster in de Ronssehof. Maar wel 
met een plusjc, zeiden ze daar altijd. Want ik werkte 
voor het l ichamelijk èn het geestelijk welzijn van de be 
woners. Tijdens mijn werk had ik een psycho-geriatr i 
schc opleiding op HBO -niveau gevolgd. En voor wie dat 
wilde, bood ik ook pastorale hulp. Daarvoor had ik twee 
j aar een cursus theologie in Utrecht gevolgd. 

Ik kon het combineren met het normale werk van be

jaardenverzorging. Ik nam er gewoon de t ijd voor. Hebt 
u lekker geslapen? Even die aandacht geven. Geen tijd, 
dat komt niet in mijn woordenboek voor. Ik keek niet 
naar het eind van mijn werktijd. Dat gaf natuurlijk wel 
eens spanningen met collega's. Maar daar trok ik me 
weinig van aan. Die lieten het werk soms gewoon uit hun 
handen vallen, als het hun tijd was om te stoppen. 



Co Malst, in scplcmbcr ZOJJ (Colfutic Mnrsc) 

Ik liet nooit mijn opvolger mijn taak afmaken. Dan 
,11aar mezelf voor 110 procent inzetcen. Ik kon het geluk
kig goed relativeren en lag er nooit wakker van. 

Advocaatjes 

Na een lange t ijd in de Ronssehof vroeg Gouwestijn me 
0111 daarheen te komen. Gouwescein wilde een nieu
we activiteit opzenen. Dagopvang voor ouderen, een 
huiskamerproject. Het moest gaan om mensen die nog 
zelfstandig woonden, met een partner. Om die partner 
te ontlasten, zou de ander naar Gouwestein komen en 
daar dagbesteding krijgen. Van half tien tot vier uur in 

de middag. Die dagopvang heb ik mee helpen opzetten. 
Ze dachten dat ik daar geknipt voor was, juist vanwege 
mijn extra opleidingen en hec plus je dat ik al tijd op mijn 
gewone werk als bej aardenverzorgster had gezet. 

We ,noesten uitvinden hoc wc dat zouden opscarcen. 
Er was wel een bepaalde structuur uitgedacht tevoren, 
en die konden wij zelf invullen. Dus proberen te peilen 
wat de mensen wilden. De krant voorlezen, en dan in een 
groepje praten over wat in de kram stond. Voorzover er 

iets van was blijven hangen natuurlijk bij die ouderen. 
Spelletjes doen, sjoelen en dammen bijvoorbeeld. Op 
woensdag samen koken. En na de gezamenlijke maaltijd 
de oogje-s even dicht. Koffie drinken in de kring, heel be

langrijk. Soms een aperit iefje, vaak advocaat. 
In Gouwcstcin was ik ook act ief bij de afdeling 

Mecrzorg, wat ik in de Ronssehof eerder al had gedaan. 
Dat hield de zorg voor demencerenden in, dus de mensen 
die op de gesloten afdeling woonden. 

Met mensen die dementeren kun je dikwijls nog veel 
doen. Je probeert hun geheugen te prikkelen. Dat werkt, 
kun je goed merken. Bijvoorbeeld door oude Nederlandse 
spreekwoorden te beginnen en d an vragen om die af te 
maken. En bekende liedjes van vroeger samen zingen. 

Vergissing 

Dit werk in Gouwestcin heb ik tien jaar gedaan, tot aan 
mijn pensioen. Meteen daarna ben ik er doorgegaan als 
vrijwilliger. Dat had ik niet moeten doen, merkte ik snel. 
Ik zag teveel dingen die niet goed gingen. Slordig om
gaan met medicijnen voor de bewoners bijvoorbeeld. Als 
je in vaste dienst bent. kun je daar iets tegen doen . Maar 

als vrijwilliger kun je er niet alt ijd iets van zeggen. Ik had 
in Gouwestcin nog teveel sporen van mezelf l iggen. Dus 
daar kwam ik van cerug, na twee maanden al. 

Ben vrijwilligerswerk gaan doen i,1 de Ronssehof. Daar 
was ik lang genoeg weg geweest. In de Ronssehof was ik 
bijna nieuw, na zoveel jaren. Ik deed er eigenlijk van alles 
en met ieder personeelslid had ik goed contact . Vanuit 
het pastoraal werk daar kwam veel op mijn pad. Ik vind 
het nog steeds 111oeilijk om nee te zeggen als iemand me 
iet-s 'lraagt. Dus kom ik nu ook regelmatig bij mensen 

in de andere zorgcentra. De Riethoek en de Savelberg, 
huize Bloe111endaal, de Hanepray en nu toch ook weer in 
Gouwestein af en coe. 

God is liefde 

Tijd nemen voor mezelf om een boek te leze,1 vind ik een 
luxe. Dan moet ik echt helemaal niets meer te doen heb

be11. Wel lees ik de christelijke vakli teratuur. Bekende 
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predikanten als Kuiterc en Nico ter Linden bijvoorbeeld. 
Alle richtingen wil ik volgen . Mijn neef Jan Offringa is 
predikant. Van hem is net een nieuw bock verschenen. 
Sommigen vinden hem heel licht, te licht. 

Een katholieke schoonzoon van me begrijpt niet dat 
er zo veel richtingen zijn in het protestanti sme. Dat pro• 
beer ik hem ui t te leggen, maar dat valt nog niet mee. 

God is liefde. Hij wil niemand schuld opdringen. 
Voor iedereen is een plekje in de hemel, ook voor de 
grootste boeven. Dat geloof ik echc. Misschien ben ik 
wel te ruimdenkend. 0e halve wereld staat nu in brand. 
Elke avond bid ik daar over. En ik denk wel eens: God, 
waar ben j e? Hebben wij allemaal een stukje kwaad 
meegekregen? 

Zolder 

Mijn Godsbeeld is in de loop der jaren heel erg veran
derd. Gelukkig maar, anders zou ik stil zijn blijven staan. 
Dat kan natuurlijk nooit de bedoeling zijn. De Bijbel be• 
leef ik ook heel anders dan voorheen. Het Oude Tes
tament zie ik nu als een geschiedenisboek. Terwijl het 
vroeger een boek was dat vol stond met geboden en ver
boden. Zo werden wij er mee opgevoed. 

Voor mijn opa deugde geen een predikant . Hij hield 
zel f elke week een dienst, op zijn eigen zolder. Of onze 
moeder als kind wel of gedoopt was, hebben wij nooi t 
geweten. Daar praatte zij nooit over. Maar zij verander
de, onder invloed van het geloof. Ze had eerst zo'n Grace 
Kelly-kapsel, en daarna ineens een strenge knot. Zou ze 
dan altij d gehuicheld hebben, vroegen wij als kindere,1 
ons af. Toch heeft ze ons ruimdenkend grootgebracht, 
respectvol voor andersdenkenden. 

W.F. Hermans 

Mijn vrijwill igerswerk hoop ik nog heel lang ie kunnen 
doen. Zo lang mijn lichaan1 het aankan. Het zit gewoon 
in mijn genen. Geen bijbelse opdracht of zo. Niet-gelo• 
vigen doen toch ook vrijwilligerswerk? Je bem niet alleen 
voor j ezelf op de wereld. Omzien naar elkaar, dat was in 
ons gezin de slogan. 

Op de gale,f.j lllOrt liaor wo11ir1.9 mw de Bleulandwt~J ((010: Comrlis 1lti 

Kei1.,1r? Empire lmn9in9} 

In mijn gesprekken met de oude mensen heb ik het 
ook lang niet altijd over het geloof. Ik doe gewoon wat zij 
fijn vinden en wat ze me vragen. Ik kan een psalm voorle 
zen, of een gedicht. Of wc zingen samen iets. Voorlezen 
uit de krant doe ik ook nog altijd . Het gehoor blijft het 
langs, intact bij ouderen. Zelfs iemand die stokdoof is, 
vangt nog wel iets op. Als iemand wil dat ik een stukje 
van Gerard Reve of Jan wolkers voorlees, doe ik dat. Ja, 
ook W.F. Hermans, ook al is die fel anti-religie. 

Ik leer veel van de ontmoetingen. Hoe mensen in 
elkaar zitten. Je hoorc ook eens andere invalshoeken. Ik 
krijg er energie van. Dit vrijwilligerswerk is de universiteit 
van het leven, zeg ik altijd. Mijn kinderen doen net zo 
goed vrijwillige,·swerk. Vinden zij vanzelfsprekend. En ze 
weten dat het goed voor henzelf is. 

Ik heb nooit een weigering gehad, als ik iemand aan 
bood ,e helpen. Zeker mensen die alleen zijn, of geen 
hobby hebben, zij n blij met aandacht, ook als ze niet 
kerks zijn. En ik ben nooit teleurgesteld door iemand. Ik 
heb meer dan twintig j aar lang een dame begeleid. Zij wil 
nu geen contact meer mee me. Daar ben ik wel verdrietig 
van. Maar toch houd ik respect voor haar. Ik mocht haar 



in de aftakeling van haar leven niet meer zien, en dat 
begrijp ik . 

Je hebt geen idee 

Onder de bewoners van zorgcentra is nu natuurlijk veel 
onzekerheid. Ze weten niet hoe het morgen zal zijn, met 
alle verhalen over arnemende zorg. Zeker, het kan best 
efficiënter en dus goedkoper in de ouderenzorg. Maar 
waar ze nu mee bezig zijn? Zeker mensen die alleen zijn 

en geen kinderen in de buurt hebben, worden heel ner 
veus. In de Ronssehof zijn de laatste jaren veel verande
ringen geweest. Mensen zijn van hot naar her verplaatst 
binnen het complex. En steeds komen er weer andere 
plannen. Dat geeft onrust, ontzettend. Je hebt geen 
idee. Slapeloze nachten. 

Dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig blijven vind 
ik goed. Dat kan als je een netwerk om je heen hebt . 
Een oude vrouw heeft alleen twee dochters met wie ze 
heel weinig contact heeft . Zij heeft geen zekerheid dat er 
hulp zal zijn als het voor haar nodig wordt. Dat geeft haar 
geen stabiliteit voor de naaste toekomst. Hoe lang laat j e 
zo iemand in onzekerheid? Geef de mensen tijd . Regeren 
is vooruit zie,1, dacht ik al tijd . 

Maar dat is nu blij kbaar niet meer zo. Er is ook gebrek 
aan gekwalificeerd personeel in de zorgcentra, en gebrek 
aan aandacht. Juist op personeel is al veel bezuinigd. Dat 
gaat me heel erg aan het hart. De leiding van die huizen 
zit natuurlijk met de handen in het haar. Die moeten 
het ook maar doen,met het geld dat ze ter beschikking 
krij gen.' 

'Bffll<mt·i:s in :orgcen!ra htbber. slapd o:r- nad,ttn door d, onuktrhtid 
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