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Peter van Eijkelenburg

‘Mijn geboorte was al een wonder. Ik was een nako-
mertje. De jongste boven mij was Wim, acht jaar eerder 
geboren. Toen mijn moeder zwanger was van mij, kreeg 
ze nierbekkenontsteking.  Dat kind zou niks worden, zei 
de dokter. Ze kunnen me nog meer vertellen, dacht mijn 
moeder. Bij mijn geboorte was ik een stekkie. De cou-
veuse bestond natuurlijk nog niet. Maar ik heb het ge-
red. Hoewel diezelfde dokter later zei: dat kind zal nooit 
naar een gewone school kunnen.

Mijn geboortehuis was aan de Martenssingel. Toen ik 
anderhalf of zo was, verhuisde het gezin naar de Jou-
bertstraat, het huis waarin ik nu nog steeds woon, als 
enig overgeblevene. Ik woon dus al ruim tachtig jaar op 
hetzelfde adres.

Als peutertje kwam ik nooit het huis uit. Ooit nam ie-
mand me mee naar de Herenstraat. Dat was voor mij aan 
het eind van de wereld. Ik kreeg meteen heimwee. Maar 
vanaf dat ik vijf of zes jaar was, ging ik zoveel mogelijk 
naar buiten. Langs de IJsseldijk stond een werkkeet. En 
tegen die keet stonden rails van het Schoonhovenlijntje 
schuin omhoog. Via die rails kon ik op het dak van die 
keet klimmen. Dat deed ik heel vaak. Het was mijn re-
sidentie. Ik zat er een keer toen een agent langs kwam. 
Ga terug naar je moeder en met je poppen spelen, zei 
hij. Daar ontkwam ik natuurlijk niet aan. Maar zo gauw ik 
kon, ging ik weer terug naar die keet.

Bij de begraafplaats IJsselhof was een uitgestrekt 
rietveld, met allerlei paden en holen. Dat was ook mijn 

Janny Dercksen 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 Janny Dercksen ( 1930 )

‘Vier Nico’s en vier 
Jannen had ik.
 Gelukkig ben ik alleen 
gebleven.’

(foto: Cornelis de Keizer, Empire Imaging)

wereld. Op marktdag hoorde je daar de krakende kar-
ren langskomen van de boeren die uit de richting van 
Haastrecht hun waren naar Gouda brachten. En waar nu 
Goverwelle is, gingen wij schaatsen op de boerenslootjes 
en vaarten. Mijn ouders vertrouwden me, gaven me veel 
vrijheid om weg te gaan. Ik kwam altijd wel weer terug, 
dat wisten ze kennelijk. Ik was een eigenzinnig kind. Ik 
schijn ’n keer gezegd te hebben: als de zon schijnt, moe-
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ten grote mensen hun kinderen niet naar school sturen. 
Nog steeds ga ik graag naar buiten, wandelen of fietsen 
als het mooi weer is. Die Nederlandse stapelwolken te-
gen de blauwe lucht, prachtig.

Verzet

We hadden een melkboer vanaf de Karnemelksloot, die 
kwam langs met paard en wagen. Hogenelst heette hij, 
een man met een bocheltje. Ik vond het prachtig om een 
stukje mee te rijden, naast hem op de bok. Soms liet 
z’n paard een enorme scheet en dan had Hogenelst heel 
grote lol. Hier schuin tegenover zat kruidenier Baas. Hij 
was zo’n beetje de burgemeester van de buurt. Hij was 
lichtelijk theatraal en heel vroom, hervormd. Op zondag-
ochtend liet hij de psalmen vanuit z’n open raam over de 
straat schallen. 

Gouda was een stadje van menselijke maat, overzich-
telijk. Er waren vijf huisartsen, die per fiets naar de men-
sen gingen. Dokter Bik was een grote kindervriend.

Mijn oudere broer Wim nam me ook vaak mee naar 
buiten. Hier verderop in de straat was een flat in aan-
bouw. Na werktijd van de bouwvakkers gingen we daar 
naar toe, spannend. Hij heeft mij geleerd kattekwaad uit 
te halen. Mocht ik thuis natuurlijk niks over vertellen. La-
ter is hij in het verzet gegaan. Vooral in de omgeving van 
Alphen aan de Rijn. Hij heeft er nooit iets over willen ver-

tellen. Hij ging vroeg dood, aan de complicaties tijdens 
een operatie. Toen we zijn huis opruimden, vonden we 
een dankbrief aan hem, afkomstig van Prins Bernhard. 
Hij is altijd zeeman geweest, eerst op de grote vaart, en 
later bij het loodswezen, in Rotterdam. Hem mis ik nu 
het meest.

Onderduiken

Net voor de oorlog brak kinderverlamming uit in Gouda. 
De kinderen mochten niet meer bij elkaar, de scholen 
gingen dicht. Mijn vriendinnen en ik hadden een tentje 
bij de IJsseldijk staan, maar daar mochten we niet samen 
in. Ik had de oplossing: we lagen rondom de tent. Met 
alleen onze hoofden naar binnen, onder het zeil door. Zo 
lag ik dan verhalen te vertellen, toen al.

Ik was tien jaar toen de oorlog begon. Mijn broers do-
ken onder op de vliering boven de zolder van dit huis. 
Ook Bert, een vriend van m’n broer Wim, overnachtte 
daar. Mijn vriendinnetje Dinie was ’n zus van Bert. Te-
gen haar mocht ik niks zeggen. Terwijl Dinie zei dat haar 
ouders huilden omdat ze niet wisten waar Bert gebleven 
was. Later konden de jongens de nacht doorbrengen in 
het Van Itersonziekenhuis, hier vlakbij. Dan waren ze vei-
lig voor de nachtelijke razzia’s van de Duitsers. Dokter 
De Planken was directeur van het ziekenhuis en liet ze 
binnen, als het al donker was. Ik liep dan altijd met ze 
mee naar het ziekenhuis en wachtte in de struikjes totdat 
een zijdeur eventjes openging en de jongens naar binnen 
konden glippen. Als ik dan alleen weer thuis kwam, wist 
mijn moeder dat alles in orde was.

Het Spaardersbad ging dicht, voor ons, want het was 
door de Duitsers gevorderd, voor ontspanning voor hun 
soldaten. Dus ging ik zwemmen in het primitieve zwem-
bad in de Houtmansgracht.

Ik zat op de Julianaschool, aan de Martenssingel. Maar 
ook die werd gevorderd, voor huisvesting voor de Duitse 
soldaten. Meer schoolgebouwen gingen om die reden 
dicht. Dus ik werd steeds weer naar een andere school 
ingedeeld. En we hadden afwisselend alleen in de och-
tend of in de middag les. Daar hadden we niet het minste 
bezwaar tegen natuurlijk.

Bakker Dercksen, opa van Janny. 
Hij stichtte de bakkerij. (Collectie 
Janny Dercksen)
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Brandbom

Bij de brugwachter bij Stolwijkersluis was een uitdeel-
punt voor brood. Mijn moeder stuurde mij daar altijd 
naar toe voor een half broodje. Ik voel nu nog de ver-
leiding om er al vast iets van te pakken, als ik met dat 
broodje naar huis liep. En nog steeds raap ik brood of 
andere dingen op, die ik op straat zie liggen. Dat kan ik 
niet aanzien. Ook eten weggooien, wat je schoolkinde-
ren wel eens ziet doen, kan ik niet hebben. Die honger 
van in de oorlog, ik vergeet het nooit.

Mijn  oma woonde in Nieuwerkerk aan de IJssel. Daar 
ging ik soms heen, want daar was nog te eten. Maar ook 
daar kreeg ik heimwee. Een keer pakte ik m’n koffertje in 
en zei tegen oma: ik ga naar huis lopen. Maar dat hield 
mijn oma natuurlijk tegen. Uiteindelijk heeft iemand me 
toen naar Gouda terug gebracht. De nacht erna ging er 
in het huis van mijn oma een brandbom naar binnen, en 
recht door het bedje waar ik geslapen had. Dat was geen 
toeval, natuurlijk, vind ik. Noem het een wonder, dat ik 

net weg was. Maar ik geloof dat er dingen zijn die wij niet 
weten. Ieder mens wordt geboren met een opdracht, dat 
geloof ik echt.

Als ik op school straf had verdiend, moest ik die uit-
zitten in het armenkerkje aan de Peperstraat, bij koster 
Klein. In die doodstille kerk klom ik dan op de preekstoel 
en begon te oreren. Dan kwam koster Klein tevoorschijn 
en zei: o, is het weer zo ver ? En kreeg ik een koekje van 
hem.

Mijn veel oudere zus Mieke was secretaresse van bur-
gemeester James. Zodoende kwam ik al voor de oorlog 
vaak in het stadhuis op de Markt. Dat was een soort 
speelterrein voor mij, ik was er kind aan huis. De portier 
liet me altijd binnen. Een keer ben ik met een vriendin-
netje de trouwkamer binnen gegaan en hebben we ge-
speeld dat we met elkaar trouwden. Burgemeester James 
was een heel goede baas voor mijn zus, zei zij altijd.

Kus

Als klein kind kreeg ik Engelse les van een heel vrome di-
acones, Jo Ewold, de directrice van het oudemannenhuis 
op het Vroesenplein. Een klein spichtig wijffie met haar 
op de tanden. Ze had al die oude kerels onder de duim, 
ze waren als de dood voor haar. Maar naast dat werk gaf 
ze dus ook les in Engels. Eens per jaar nam ze haar leer-
lingen een weekje mee naar Zuid-Engeland. We sliepen 
in gastgezinnen, dus je was wel verplicht om Engels te 
spreken. Op een van die reisjes was Jo Ewold jarig. Wij 
natuurlijk zingen voor haar, in de bus. Ze was ontroerd. 
En daarna kreeg ze een verjaardagskus van de jonge 
chauffeur van die bus. Ze zei: ‘Voor het eerst dat ik van 
een man kus krijg. Ik zal God eeuwig dankbaar blijven.’

Zelfmoord

Mijn vader had met z’n broers een bakkerij. Banket, 
koekjes, stroopwafels. Met twee winkels, aam de Hoog-
straat en aan de Westhaven. Achter het pand aan de 
Westhaven kwam later ook nog een beschuitbakkerij, 
aan de Peperstraat. In de jaren dertig, de crisisjaren, 

Verpakking van bakkerij Dercksen. (Collectie Janny Dercksen)
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ging dat hele bedrijf ten onder. Mijn vader kon die te-
leurstelling niet verwerken. En hij kon geen ander werk 
vinden. Hij begreep ook niet dat zijn broers er wel over-
heen konden komen. Depressief. Mijn moeder zei steeds 
tegen hem zei: ‘Ach, vader toch.’ Toen verdween hij. ‘Je 
vader is ver weg en komt nooit meer terug, zei mijn moe-
der. Ik begreep er niets van. Hij was mijn voorbeeld, hij 
had me altijd vaak mee uit wandelen genomen. Was heel 
populair, bij iedereen. Een lieve man. Sprak altijd met 
heel veel mensen. Pas lange tijd later heb ik begrepen 
dat hij zelfmoord heeft gepleegd. Dat was in 1941. Hij 
voelde zich minderwaardig, door het faillissement van 
de bakkerij. Of speelde het verzet in de oorlog een rol? 
Het verhaal van mijn vader heb ik eigenlijk pas goed be-
seft toen ik al een jaar of zeventig was. Zelfmoord was 
destijds natuurlijk een groot taboe, daar werd niet over 

gepraat. Ik raakte er ook heel verdrietig en 
zwaar depressief van. En ik heb het altijd 
heel bewonderenswaardig van mijn moe-
der gevonden dat ze het zonder hem uit-
gehouden heeft in die oorlogsjaren.

Ik beloofde mijn moeder: ik zal je nooit 
alleen laten. Vanaf toen kreeg ik een heel 
sterke moederbinding. Dus ben ik altijd bij 
haar blijven wonen, in dit huis. Ze is over-
leden toen ze 75 was, dat was in 1971. Ik 
was als enige aanwezig, toen ze stierf. En 
dat is niet toevallig. Het was in het zieken-
huis. We wilden er allemaal bij zijn, als ze 
zou gaan. Maar jullie zullen haar beletten 
te sterven, zei de hoofdverpleegkundige 
tegen ons. Dus ik had dienst om bij haar 
te waken. ‘Ben je nu nog niet naar bed?’, 
zei m’n moeder. Ik zei: ga nu maar. En zei 
weer: ‘Ga je het nu echt menen?’ Ik dacht: 
God, hier is ze, zorg goed voor haar. Dus 

zo heb ik haar naar de hemel gebracht. 
Ze was lichamelijk echt op, maar haar geest was sterk. 

Tot het eind toe strijdbaar geweest. Daar heb ik wel wat 
van overgenomen, denk ik. Ik weet niet wie God is, maar 
ik geloof in hem, in z’n geestkracht. En ik heb een zen-
ding in me, van Godswege.

Kleuters 

Als jong meisje zei ik: ik wil tien kinderen krijgen. En 
ik werd kleuterleidster, dus ik heb duizenden kinderen 
gehad. Ik had altijd vriendjes genoeg, heel vaak verliefd 
geweest, maar ik kon me niet binden. Vier Nico’s en vier 
Jannen. Ben toch gelukkig dat ik alleen gebleven ben. 
Geen Spijt. Ik ben zo vrij als een vogel. En genoeg vrien-
den en vriendinnen, nog altijd. 

Kleuterleidster en schoolhoofd ben ik 33 jaar geweest, 
totdat ik kapot liep op de bureaucratie. Ik verdom het 
langer, zei ik. Zwaar overspannen door al die regels en 
andere narigheid. Je moest voortdurend onderwijsplan-
nen maken, heel gedetailleerd, en geen hond keek er 
naar om. Daar ging je kostbare tijd dan aan weg, met al 
dat regelwerk en administratie.

De huisarts erkende mijn probleem, hij wilde dat ik af-
gekeurd zou worden. Dat lukte, via een bezoek aan een 
psychiater in Rotterdam. Daarna viel ik wel in een gat, 
maar ik heb steun gezocht bij God.  

Passie

Ik heb iets pastoraals in me. Mijn huisarts zei ooit: ik 
ken een weduwnaar die hulp wil bij z’n rouwverwerking. 
Dat is iets voor jou. Dat ben ik dus gaan doen. Daarna 
wilde hij met mij op fietsvakantie door Nederland. Op de 
bonnefooi. Ik zei: leuk, samen op één kamer vind ik ook 
best, maar ik wil een eigen bed. En maak je geen illusies. 
Dat hebben we acht jaar lang gedaan. Een leuke kerel, 
en hij was straalverliefd op mij. Maar hij heeft nooit aan-
gedrongen en daar had ik respect voor. Later wilde hij 
dat ik met hem meeging op evangelische reizen. Met veel 
bidden en zo. Daar moest ik niets van hebben. Hij ging 
wel, en daar vond hij een jonge blom, een gelijkgestem-
de. Voor mij was dat een opluchting. Hij zei dat-ie van 
mij veel geleerd had. Was iets ruimdenkender geworden. 
Hij had veel humor, ontzettend veel gelachen met hem.

Het geloof is mijn passie, niet de kerk. Ik heb nooit 
belijdenis willen doen. Voor God doe ik geen examen. Ik 
geloof in hem, ervaar z’n aanwezigheid. Inspiratie haal ik 
uit de bijbel. Maar ik zoek gewoon de leukste kerk, zei ik 

Janny met haar vader (Collectie 
Janny Dercksen)
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Verhalen  

Ik vond het altijd al leuk om verhalen te verzinnen en 
te vertellen. Ruim twintig jaar geleden ben daarom be-
gonnen met een vertelkring. Na een kleine oproep in de 
krant had ik al snel acht mensen hier in huis. Dat groeide 
uit tot de verhalenkring Jade. We komen altijd bij een 
van de leden thuis bij elkaar. We hebben contacten met 
verhalenkringen in andere steden. En er is het jaarlijkse 
Verhalenfestival hier in Gouda uit ontstaan, samen met 
de bibliotheek. Historische verhalen, zelf verzonnen 
verhalen, of verhalen over mensen die er niet meer zijn. 
Bijvoorbeeld over een van de voormalige leden van onze 
kring, Albert Heetebrij, een heel bekende figuur in Gou-

als kind al tegen mijn moeder. Ik was ooit in een Capucij-
nerklooster, voor een korte retraite. Ik werd er verliefd 
op een pater die daar woonde. En het was wederzijds. 
Maar hij was overtuigd in z’n roeping als priester. En ik 
wilde niet hij z’n gelofte verbrak. 

Menno Meijer

Bij een katholieke uitvaart hier aan de Krugerlaan, heb ik 
ooit de voorbede gedaan. Op verzoek van de kinderen 
van de overledene. De pastoor was me erg dankbaar en 
bewonderde mij. En bij het Oecumenisch Initiatief Go-
verwelle ga ik een paar keer jaar voor. Ook in de Oud-
Katholieke kerk aan de Hoge Gouwe ben ik actief.

In De Veste ben ik elke zondag, daar komen steeds 
ongeveer veertig kinderen op af. En op verzoek van do-
minee Mooy van de Vredeskerk ben ik in de kerkenraad 
gekomen. Ook evangelisatie-ouderling. Omdat ik zoveel 
mensen kende, zei de kerk. Voorzitter van de Open Deur-
groep van de Sint Jan. Dat heb ik dertien jaar gedaan. Ik 
zag ergens een expositie van Jezus-beelden, louter ge-
maakt van boomtakjes. Die wilde ik naar de Sint Jan ha-
len. Maar die kerk was toen nog te heilig voor dergelijke 
wereldse kunst. Uiteindelijk hebben we het in de galerie 
van Menno Meijer gedaan. Kreeg hij ook weer eens een 
nieuw soort publiek binnen. Hij was enthousiast.

Een katholieke kerk in Gulpen onderhield een soort 
campingpastoraat, voor toeristen. Of ik daar wilde ko-
men helpen in de zomer, was de vraag. Kreeg ik drie we-
ken lang een caravan voor mezelf op die camping. Moest 
ik op zondag een oecumenische dienst leiden, die ik zelf 
verzonnen had natuurlijk, en door de week moest ik be-
schikbaar zijn voor wie met me wilde praten.

Een clubje van vijftien jongelui nodigde me uit om iets 
te komen vertellen. Die dachten dat ik moeder-overste 
van een of ander klooster was. Maar het kwam natuur-
lijk uit, en we hebben er onbedaarlijk om gelachen. Ze 
vroegen me daar op die Limburgse camping zelfs om een 
bingo te leiden. Ik wist toen niet eens wat het was. Maar 
ze konden me wel vertellen hoe dat moest. Ach, dat was 
voor mij ook een spel. Zoals ik overal een spel van weet 
te maken. 

Janny als clown (Collectie Janny Dercksen)
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ging voor ouderen. En bij de Roei- en Zeil, net als Annie 
Maris. Ik kan nog steeds niet stilzitten. Als het draaiorgel  
op de Markt is, ga ik dansen. Toeristen filmen me dan. 
Andere mensen blijven stil naar me staan kijken, in plaats 
van dat ze mee gaan doen. Dat snap ik niet, dat lamlen-
dige gedrag.

Clown

En nu treed ik af en toe op als clown. Dat komt door Pa-
trick van de Boom. Hij kwam op de kindernevendienst 
van de kerk, waar ik altijd was. Hij was vier jaar, en hij 
zei steeds: ik wil later clown worden, net zoals mevrouw 
Dercksen is. Ik voelde me helemaal geen clown, maar 
blijkbaar zag dat kind dat in mij. Het zat er toen al in 
misschien, voordat ik het zelf wist.

Heel veel later was hij inderdaad op een clowns-oplei-
ding geweest, en daarna wilde hij hier in Gouda clowns-
les gaan geven. Hij vroeg mij advies hoe hij dat zou aan-
pakken. Dat heb ik gedaan. Al snel had hij zes of zeven 
mensen. Ik maakte dat mee en dacht: daar heb ik zelf 
ook wel zin in. Patrick kon het niet geloven.

We begonnen op de Raam, boven de Speelwinkel. La-
ter in de gymzaal van de Julianaschool. Daar hebben we 
allemaal een diploma gehaald. Patrick trouwde, verhuis-
de naar Noorwegen en heeft daar nu een clowns-school.

Wij gingen door, elke maand op een zaterdag, in de 
Plaswijkschool. Telkens hebben we een professionele 
clown als gastdocent. Voor mij is het mystiek en poë-
tisch, zonder woorden. Met mijn gezicht, ogen en han-
den probeer ik alles uit te drukken. Het is improvisatie. 
Ik hoef niets tevoren uit te denken, op te schrijven of te 
repeteren. Het is latent talent. Ik kan er helemaal mee 
uit m’n dak gaan, als clown. In het gewone leven kan ik 
dat niet.

da. Was docent aan de Vrije School in Den Haag, en altijd 
bezig met muziek. Voor iedereen volkomen onverwacht 
sprong hij voor de trein. De Sint Jan zat bomvol, bij zijn 
uitvaart.

Ik vertel ook oorlogsverhalen op basisscholen. Daar 
zijn kinderen heel gevoelig voor. Ze willen altijd dat ik 
meer vertel, en langer. Ik was bij de speciale school voor 
kinderen met taalproblemen aan de Graaf Florisweg. 
Langer dan een kwartier kun je deze kinderen niet boei-
en, werd ik tevoren gewaarschuwd. Maar ik heb het daar 
anderhalf  uur volgehouden. En ik leid een maandelijkse 
vertelkring in de Zuidrandflat, met Piet Slagboom.

Ik was op jazzballet bij Elly Pijpers, nu lichaamsbewe-

Janny Dercksen (foto Cornelis de Keizer, Empire Imaging)


