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Peter van Eijkelenburg

Mimpen was toonaangevend in Gouda. Het was wat nu 
een firma als IJsselstein of Verkerk is. Op het hoogte-
punt hadden we twaalf mensen in dienst. En Mimpen 
deed niet alleen electra, maar ook loodgieterswerk, dus 
gas, water en cv. Toen Gouda overging op aardgas heb-
ben we goed verdiend. In alle huizen moesten de instal-
laties worden omgebouwd. Daarvoor hadden de Goudse 
loodgietersbedrijven een maatschap opgericht. Dan wa-
ren we samen een grote club en konden we tegenwicht 
bieden aan het gasbedrijf hier, het geb. En we konden 
onderling het werk verdelen.

Alle straten moesten open voor de nieuwe leidingen. 
En als we in een straat bezig waren, moesten we tegelijk 
alle huizen in die straat aanpakken. Dat was een enorme 
organisatie. Veel te veel voor één loodgietersbedrijf. Dus 
vandaar de samenwerking in die maatschap, die de toe-
bedeling van het werk aan alle loodgieters regelde.

We hebben veel veranderingen zien langskomen. Op-
richter Jan Mimpen, mijn schoonvader, heeft nog de bui-
zen voor de gasverlichting in de huizen omgebouwd naar 
electra. Alle patriciërshuizen aan de Haven, de Gouwe en 
de Crabethstraat nam hij onder handen. De mensen be-
grepen niets van electra. De dienstmeisjes in die huizen 
bliezen naar de electrische peertjes, als ze het licht uit 
wilden doen. Ze durfden de lichtknop gewoon niet om 
te draaien!

Mijn vrouw deed de winkel, het personeel deed het 
grote installatiewerk, veel in de woningrenovaties. Ik 
deed het kleine werk bij de particuliere klanten. En dat 

Jaap Straver 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 Jaap Straver ( 1931 )

‘In de oorlog was ik 
een plaatboef ’

(foto: Cornelis de Keizer, Empire Imaging)

doe ik nog wel. Laatst drie dagen in een huis aan de Turf-
markt aan de slag geweest. Heel mijn leven bij Mimpen 
heb ik op m’n knieën op de vloer gezeten en aan de pla-
fonds gehangen. Goede gezondheid altijd, nog steeds, 
en een ijzersterk lichaam. En m’n hoofd werkt ook nog 
goed.

In 2011 heb ik bij de sgsh twee computercursussen 
gevolgd, voor beginners en gevorderden. Ben nog ge-

••• ••• 
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slaagd ook. Dus ik kan met de laptop overweg. Alleen als 
er iets niet lukt, moet ik hulp inroepen.

 In de schoot geworpen

Greet Mimpen, dochter van Jan Mimpen, was mijn 
vrouw. Zij is in dit huis geboren en ook gestorven, in ja-
nuari 2009. Tijdens mijn militaire dienst bij de mariniers 
kende ik Greet al. Na die diensttijd vroeg Jan Mimpen mij 
om in zijn bedrijf te komen werken. Dat heb ik gedaan, 
en in de avonduren de diploma’s voor electra, gas, water 
en cv gehaald. Een paar jaar later al, in 1957, overleed 
hij, aan aderverkalking. Ik volgde hem op in de dagelijkse 
leiding van het bedrijf. Mijn schoonmoeder, Margaretha 
Mimpen-Houtman, bleef eigenaar, als erfgename van 
Jan.

Pas later vroeg ze mij om het bedrijf over te nemen. Ik 
schrok, want dat betekende natuurlijk: betalen. Zo was 
ik tenminste opgevoed. Maar zij zei: als je mijn dochter 
wil, krijg je het bedrijf er bij. Dus ik kreeg een goed lo-
pend bedrijf in de schoot geworpen. Een cadeau, maar 
ook weer niet, want het is altijd hard werken geweest 
om het bedrijf uit te breiden en open te houden. Grote 
verantwoordelijkheid, zorgen dat onze mensen werk 
bleven houden. En altijd hard werken. Ik had nooit tijd 
voor andere dingen. In de avonduren moest ik tekenen, 
rekenen, begrotingen en offertes maken. En in het week-
einde de administratie van de zaak.

Kaarsenfabriek

Ik kom uit Haastrecht, van de Kipsteeg, die liep van 
het gemaal naar de Grote Haven. Mijn moeder kwam 
uit Gouda, Anna Nieuwenhuijzen. Mijn vader was van 
Haastrecht, Hans Straver. Hij was eerst dagloner bij de 
boeren in de polder. Daarna werkte hij bij de water-
leiding. Later werd hij stoker bij de Kaarsenfabriek in 
Gouda. Daar moest hij de stoomketels op temperatuur 
houden, met kolen. Na de oorlog heeft hij zich daar ont-
plooid tot bedieningsman, en nog later tot operator, een 
nieuw woord. Blijkbaar zagen ze wat in hem. Want het 
bedrijf betaalde voor hem de opleidingen, buiten het 

bedrijf. En op de bedrijfsschool heeft hij zich verder ge-
schoold. Was ook heel lang lid van de ondernemingsraad 
en later voorzitter daarvan. Verstand had-ie wel, maar in 
zijn jeugd was geen ruimte voor opleiding. Toch lukte het 
hem. Hij kon ’n goede OR-voorzitter zijn, omdat hij oog 
had voor de belangen van zowel de directie als van het 
personeel van de fabriek. Kon goed bemiddelen, om die 
tegenstellingen toch bij elkaar te brengen.

Jozefbuurt

In Haastrecht heb ik maar kort gewoond. In 1934 moes-
ten we er weg, als gevolg van een brand bij de buren, 
een meubelmakerij. Je kon toen nog heel makkelijk een 
huurhuis in Gouda krijgen, in ons geval in de Jozefbuurt, 
van woningcorporatie St. Jozef, vlakbij de fabriek waar 
mijn vader werkte.

Mijn opa van moederskant werkte ook bij de Kaarsen-
fabriek. Hij tipte zijn schoonzoon, mijn vader dus, om 
daar te komen werken. En mijn eigen moeder heeft, heel 
toevallig, in haar jeugd als huishoudster gewerkt in dit 
pand, waar ik nu nog steeds woon. Er woonde toen een 
dominee met zijn gezin, die afgescheiden was een ker-
kelijk genootschap en hier in huis zijn eigen kerk was be-
gonnen. Dus wat nu de winkel en de daarachter gelegen 
kamer is, was toen een kerkzaaltje.

Jaapie Straver, drie jaar, 
met knuffel, voor zijn 
geboortehuis in de Kipsteeg 
in Haastrecht. (Collectie 
Straver)
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De zevende klas van meneer Verhoef, Aloysiusschool aan de Spiering-
straat. Jaap Straver tweede van rechts. ‘Jasje en stropdas, dat was heel 
gewoon, ook al was je ’n kind. Ik ken bijna alle namen nog van deze klas. 
Allemaal kinderen van goed-katholieke Goudse families. Anders kwam 
je de Aloysiusschool niet binnen.’ (Collectie Straver)

Als verpleger-marinier leert soldaat Straver het bloedprikken, 
met ‘n rekruut als proefpersoon.(Collectie Straver)

Op de klompenschool aan de Spieringstraat kreeg ik 
het advies om naar de zevende klas te gaan. De meester 
vond mij daar kennelijk geschikt voor, om daarna naar de 
hbs te gaan. Ik had daar helemaal geen zin in. Mijn vader 
drong aan, die gunde het mij dat ik later een witteboor-
denbaan zou krijgen. De mulo vond ik zelfs nog te hoog 
gegrepen, dus werd het de ulo, aan de Nieuwehaven. 
Het was volop oorlog, in die tijd was de school alleen op 
woensdag- en zaterdagochtend open. De andere dagen 
moest je huiswerk maken, was de bedoeling. Daar kwam 
bij mij natuurlijk niets van terecht, het werd een com-
pleet fiasco.

Spoorbielzen stelen

De kachel thuis moest branden, dus ik ging spoorbielzen 
stelen, op het Lombokterrein bij het station. Daar zat 
Van Gend en Loos, een bodedienst, met paard en wagen. 
‘Van God en Loos’, noemde wij dat bedrijf. Daar kwamen 
per trein de kolen binnen. Door de oorlog was maar één 
spoor in gebruik. Dus wij sloopten onder de andere spo-
ren langzaam alle houten bielzen weg. Ik had op het on-
derstel van een oude kinderwagen een lange brede plank 

gezet, en er een draaibaar wielstel voor gemonteerd. Zo 
konden we die zware spoorbielzen vervoeren naar de Jo-
zefbuurt. Natuurlijk niet over de Boelekade of de singel, 
maar door de kleine steegjes en poortjes en achterom-
metjes die we heel goed kenden. Want je moest geen 
Duitser tegenkomen. Op dat stelen van hout stond zo 
ongeveer de doodstraf. De Duitsers hadden korte lont-
jes. Als je betrapt werd, schoten ze echt wel raak. Toch 
ben ik nooit gesnapt.

We haalden wel meer rottigheid uit. Ik was een plaat-
boef, zo jong als ik was. Ik heb gestolen als de raven. 
Alles wat ik van de Duitsers te pakken kon krijgen, nam 
ik mee. De Duitse soldaten aan het Oostfront kwamen 
hier om uit te rusten, en omdat hier nog voedsel was. 
Ze waren dan ingekwartierd in Goudse scholen, die toch 
leegstonden. Bijvoorbeeld de Julianaschool in de Jozef-

Zomerkamp van voet-
balclub donk (Door 
Oefening Naar Kam-
pioenschap), op het 
terrein van de Bossche 
club bvv. Jaap Straver 
achterste rij, zesde van 
links.(Collectie Straver)
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straat, vlakbij waar wij woonden. Als ze weer naar het 
front gingen, was dat gebouw leeg. Dan kropen wij er 
naar binnen, om te kijken of de Duitsers iets van waarde 
hadden achtergelaten. Daar vond ik een radio, en een 
accu, allebei goed bruikbaar. Een andere keer trof ik 
een compleet servies van de Holland Amerika Lijn, dat 
de Duitsers in Rotterdam gevorderd hadden. Dat servies 
ging natuurlijk naar mijn moeder.

Brutaal genoeg 

Voor de Jozefschool stond zo’n houten wachthuisje. Ook 
mooi brandhout. In de Jozefbuurt woonden veel politie-
mensen. Goede en slechte. Een van die agenten had mij 
gezien toen ik dat houten huisje aan het afbreken was. 
Dus kwam hij een huiszoeking doen. Ik lag plat op het 
dak, om me te verbergen, naast het hout dat ik daar op-
geslagen had. Gelukkig was mijn vader niet thuis, anders 
hadden ze hem meegenomen. Ze vonden wel dat servies 
van de hal, en daar was geen verklaring voor. Dat heb-
ben ze toen meegenomen.

Vanaf het Lombok-terrein was ook de aanvoer van 
voorraden voor de Duitsers in Gouda. In de fietsenschuur 
van de school hing een geslachte koe, om het vlees te 
laten besterven. In de wand van die schuur zat een soort 

luikje. Via dat luikje konden wij van dat koeienkarkas 
stukken vlees afsnijden, voor thuis.

De transporten vanaf het Lombok-terrein naar de 
Jozefschool per paard en wagen werden gecontroleerd 
door Oostenrijke soldaten. Die waren iets minder streng 
dan de Duitse. Zij zagen wel eens iets door de vingers. 
Dus als zo’n transport langskwam, probeerden wij met 
een grote zak achterop die wagen te klimmen en schoven 
de briketten zo de zak in. De soldaten schoten dan in de 
lucht, om ons weg te jagen. Ach ja, de een durfde wat, 
de ander niet. Ik was brutaal genoeg om zulke dingen te 
doen.

De Balvert

De bevrijding in 1945 maakte grote indruk op mij. De 
moffenmeisjes werden afgevoerd naar de Kaarsenfabriek 
en kaalgeschoren. Sigaretten bedelen bij de bevrijders. 
Lucky Strike, en Players. En om blikken met koekjes vra-
gen.

De beruchte Goudse nsb-er Balvert werd in een open 
auto over de Markt gereden, om hem goed te laten zien 
aan de mensen. Iemand die in de oorlog zijn zoon had 
verloren door de Balvert, ene meneer Stolk, wilde hem 
aanvliegen en dood maken.

Typograaf

Mijn vader vroeg wat ik wilde worden. Geen idee. Vriend-
jes hadden duidelijke plannen, maar ik niet. Toen kwa-
men we langs drukkerij Mulder, op de Oosthaven. Pal 
naast het joods bejaardenhuis, waaruit in 1943 in één 
nacht alle bewoners gedeporteerd waren. Maar dat wist 
ik toen nog niet. Op de ruit van die drukkerij hing een 
plakkaat: leerlingen gezocht.

Vader zei: we gaan naar binnen. De twee broers Mul-
der zaten in het gevang, want die waren scheef geweest 
in de oorlog. Het bedrijf werd geleid door een beheerder 
van Rijkswege. Dat was Basting, van de Karnemelksloot. 
Typograaf, dan was je in die tijd heel wat. Basting ont-
ving ons erg vriendelijk. Ik mocht een dagje meelopen in 
de drukkerij, en kreeg daarna een leerlingovereenkomst 

ehbo-wedstrijd op straat, in Gouda. Jaap heeft zijn soldatenuniform 
nog aan omdat de wedstrijd op zaterdagmiddag was, pal na zijn terug-
komst uit de marinierskazerne. (Collectie Straver)
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twaalf uur tot maandag elf uur ’s avonds. Greet haalde 
mij altijd van het station. Op ’n zaterdag was ze er niet. 
Ik liep naar de Hoge Gouwe om te weten te komen wat 
er was. Greet bleek ziek te zijn. Haar moeder liet me bin-
nen. Zo kwam ik voor de eerste keer bij Greet thuis.

Haar vader vroeg mij toen om op mijn vrije maandagen 
in het bedrijf te helpen. Dat heb ik gedaan, de rest van 
mijn diensttijd. Dat beviel goed. En bij Jan Mimpen zo 
goed, dat hij me vroeg meteen na mijn afzwaaien vast bij 
hem te komen werken. Zodoende begon ik dus in januari 

voor vier jaar. Zo werd ik gediplomeerd handzetter. Han-
delsdrukwerk, tijdschriften, rouwkaarten, noem maar 
op. Ontwerpen en maken van die rouwkaarten werd mijn 
specialisatie.

Maar Basting was een wijs mens. Hij zei: jij moet hier 
niet blijven hangen, jij moet de wereld in. Koch&Knuttel, 
aan de Turfmarkt, vroeg mij al om daar te komen werken, 
maar de werksfeer beviel me helemaal niet. Zo kwam ik, 
net achttien jaar, terecht bij drukkerij Orion in Den Haag, 
aan de Hobbemastraat.

Chef-ziekenboeg

Totdat ik in militaire dienst moest. Eerst de medische 
keuring, in Utrecht, inclusief psychologische test. Ik zei 
dat ik naar de luchtmacht wilde, maar zij zagen meer een 
marinier in mij. Dus naar Voorschoten voor een nieuwe 
keuring, daarna zes maanden Eerste Militaire Vorming. 
Ik was een verwoed ehbo-er en zelfs al bezig om mijn 
instructeursdiploma ehbo te halen, dus men vond dat 
ik in het leger maar in de ziekenverpleging moest gaan. 
Dat betekende weer zes maanden opleiding, waarna ik 
pelotonsverpleger was. In de ziekenboeg de dokter as-
sisteren. En na de Korps Kader School werd ik chef-zie-
kenboeg, als korporaal. Totaal ben ik bijna twee jaar in 
dienst geweest, tot januari 1953.

Greet Mimpen

Greet had ik al leren kennen toen ik bij drukkerij Mulder 
op de Oosthaven werkte. De achteruitgang van Mulder 
liep naar de Lange Noodgodsstraat. Daar zaten wij in de 
schaft altijd op de stoep en Greet kwam er vaak langs 
lopen. Op Koninginnedag moest je een meisje hebben, 
vonden veel jongens, om die dag samen te vieren. Greet 
liep altijd samen met een ander meisje, een bloedmooie 
meid. Ik was verliefd op haar, maar zij moest niets van 
mij hebben. Later is gebleken dat zij een rotkarakter had, 
dus…

Toen heb ik Greet meegevraagd naar Koninginnedag. 
En we zijn nooit meer uit elkaar gegaan. In militaire 
dienst had ik om de week weekendverlof, van zaterdag 

De winkel, Hoge Gouwe 
149, midden vorige eeuw…
(Collectie Straver)

…en de winkel nu (Collectie 
Straver)
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Twee winkelovervallen

De winkel heb ik nog altijd zo gelaten zoals mijn schoon-
vader hem in 1929 verbouwd had. Uit nostalgie, en ter 
ere van hem. Greet was ook verknocht aan dit pand en 
aan het bedrijf, door haar vader opgericht en groot-
gemaakt. Ze heeft nog heel lang in de winkel gewerkt. 
Geestelijk bleef ze helder, maar lichamelijk takelde ze af. 
Twee keer een heup gebroken. En twee keer overvallen 
in de winkel, terwijl ik in het buitenwerk zat. Een van die 
overvallers was al 34 keer eerder opgepakt, zei de politie 
later. Vanaf die tijd hebben we de winkeldeur altijd maar 
op slot gehouden.’ 

1953 bij Mimpen en nu ben ik er nog, zestig jaar later.
De overgang van typograaf naar het electra- en lood-

gietersvak ging mij goed af. Ach, je leven is van het toe-
val afhankelijk. Greet was mijn toeval en met haar kreeg 
ik er een goed bedrijf bij.

Siemens en Miele

We hebben nooit grootschalig in de woningnieuwbouw 
gezeten. Daar was Mimpen te klein voor, prijstechnisch 
gezien. Bij een woningbouwproject waren maar heel kort 
veel mensen tegelijk nodig. Als de leidingen er lagen, 
kon je weer ophoepelen. De firma Dop, uit Den Haag, 
kon het wel. Op basis van omzet, omdat het een groot 
bedrijf was. Voor hun aanneemprijs kon ik het materiaal 
nog niet eens inkopen.

Wel veel installatiewerk gedaan in de nieuwe bedrijven 
in de Goudse Poort. Bij de Garenspinnerij was iemand 
van ons full-time het hele jaar bezig met onderhoud. Bij 
Gouda’s Glorie zelfs twee man. Maar dat werd allemaal 
minder. Het werk in de Goudse Poort verliep langzaam. 
De Garenspinnerij ging failliet. Gouda’s Glorie verhuisde 
naar Lopik. Het werk in de woningrenovatie verliep ook, 
omdat de woningcorporaties zelf een service-apparaat 
gingen opzetten.

Zo gingen we terug van twaalf werknemers naar zeven, 
later naar drie. En vanaf 1990 waren alle mensen weg. Ik 
deed de buitendienst en de reparaties, Greet deed nog 
de winkel. We boden altijd kwaliteit en deden eerlijk za-
ken. Een goed leven gehad, maar we zin er niet rijk van 
geworden. Dan had ik in de handel moeten gaan. Nieuwe 
wasmachine voor een klant? Die bracht ik naar dat huis, 
installeerde het ding, en verkocht ‘m pas als-ie draaide.

In verlichting hadden we een specialisatie, lampen van 
smeedijzer. Waren wij de enige in. Mimpen had in Gouda 
ook het alleenrecht voor apparaten van Siemens. Om-
dat wij service konden bieden, zodat Siemens niet zelf 
hoefde te komen als een apparaat een storing had. Miele 
was ook een favoriet merk bij Mimpen. 

Jaap Straver voor de winkel (Cornelis de Keizer, Empire Imaging)


