
GOUWE VERHALEN 

Nel Kraan vertelt 
De historie van Gouda, verteld door mensen die het ver
leden zelf beledd hebben en meegebouwd hebben aan de 
ontwikkeling van de stad. Dat is de essentie van een serie 
interviews onder de titel Gouwe Verhalen. 

Peter van Eijkelenbur9 

'De dertiger jaren, dat was een snertcijd . Echt annoe. 
Mijn \lader, Gerr it van Leeuwen, had een kuiperij aan de 

Groeneweg. Daar woonde11 we ook, op nummer 79, een 
oude boerderij. Het voorste deel scaac er nu nog, rnet 
die dubbele voordeur. Achter de boerderij was een groot 
veld, dat was de opslag voor de kuipen . Vader handelde 

ook in materialen voor de kaasboeren. Daar scond hij ie 
dere week mee op de markt, pal voor Arti Legi. En hij 

repareerde wastobbes, voor particuliere klancen hier in 
Gouda. Vaak konden d ie mensen niet de h12le rckenîng in 

één keer betalen. Dus moest ik op zaterdag op de fiets 

langs de klanten, om hun centen op re halen, in kleine 
beetjes, net zolang tot de reparatie betaald was. 

Ik ging naar de kleuterschool in de Patersteeg, daarna 

naar School C, aan de Martenssingel. En later naar de Da 
Costa-school, aan de Hoge Gouwe, b ij meester Albeda. 

In de hoogst e klassen kregen we ook Frans. Maar dat 
vond ik onzin. want ik wist zeker: we hebben toch nooit 
het geld om naar her buitenland re gaan. 

Ik kon wel goed meekomen op school. Dus ik mocht 
naar de Mulo. Maar ik dacht bij mezelf: ik ga t och niet 

leren? In d ie rottijd, met al d ie armoe. Ik moet geld gaan 

verdienen voor mijn moeder, besloot ik. Maar ja, hoe 
zeg je dat thuis, als je ouders je toch vervolgonderwijs 

gunnen. Op een ochtend ging ik, met schooltas en al, 
niet naar school maar meteen naar de Kaarsenfabriek, 
om werk te vragen . Ik was veertien jaar. De volgende 
maandagochtend kon ik beginnen. Ja, toen moest ik het 

(JOto: Cornelis de Keizer, Empire rr11a9i,t9) 

'Een raar leven, maar 
een heel mooi leven' 

thu is wel vertellen natuurlijk. Mijn moeder moesc heel 
erg huilen. 

Mijn eerste weekloon was s gulden en 84 cent. Voor 
48 uur werken in de week . Ik heb er heel leuk gewerkt, 
vond ik . Na een poosje had ik een mooie baan, anders 

dan de meeste andere meisjes. Ik was uitgekozen om de 
kaarsmonsters te maken, waarmee onze vercegenwoor~ 

digers hui s aan huis langs de deuren gingen. 

Na de grote brand op de Kaarsenfabriek ben ik er toch 
niet meer terug gegaan . Ik werd winkelmeisje, eerst bij 

De Gruyter op de Markt, de winkel mee al d ie spiegels. 

73 

(Tl 

0 
"' "' .. 
C: 

'ö 
;:: 



74 

M 

0 
N 
QI 

"" ,:: 

'5 
;= 

Daar bleek dat ik kennis tekor t kwam . Daarom ging ik 

naar de avondschool, twee keer per week, voor een 

tweejarige cursus voor het middenstandsdiploma. Nou, 
dat diploma heb ik in één jaar gehaald, en met hogere 

cij fers dan ik meestal op de lagere school had gehaald. 

Hee exarnen was in Rotterdam, in de Rivièrahal. Die hele 
cursus heb ik toen zelf betaald, van m'n De Gruyter· loon . 

Dus i k kon wel goed leren. Dat wi st ik natuurlijk al lan

ger, maar als kind ging ik veel l iever spelen, of schaatsen, 
of weet ik wat . Na de Gruycer heb ik bij twee andere krui

deniers gewerkt: bij Jansen aan de Groenendaal, en bij 

Van den Hondel in de Walemaat. Ik kon eigenlijk overal 
terecht. Iedereen zei: Nel, dat kan jij wel. 

Zelfstandig 

Als klein kind was ik al behoorlijk zelfstandig. Elke dag 
ging ik voor mijn moeder een emrnercje melk halen bij 

Voor <Î.: dt1bbele voordeur v,m Grormivr9 79: (vfor) il ff'lll h~. de motder 
v,m Nef, broer <:u.r. 'n oom, en Nd u lf·(co!lwit~ Kromt) 

boer Kraan, hier aan de Zuider l]sseldijk. Met hun zoon 

Piet kreeg ik later verkering. Hij werkte op de boerderij, 
voor een pakje shag in de week. Kort na de oorlog zijn 

we getrouwd, 

hl mijn jeugd ben ik heel lang actief geweest bij atle• 
cîekvercniging Vires et Celeritas. Vandaar dat ik zo oud 

ben geworden, zeg ik 1,u wel eens. Twee broers van me 

voetbalden bij Jodan Boys. En zij speelden in de Jodan 
Boys Band. Daar ben ik in mee gaan doen, met mijn gi

taartje. Zo kwam ik natuurlijk ook in de Jodan Boys-kan
tine terecht, en werd daar hulpje. voor thee zetten, met 

voor vijf cent een stroopwafel erbij. 

Op m'n achttiende ben ik vrijwi lliger bij het Rode Kruis 
geworden. Daar ben ik zelf op af gestapc, omdat ik men
sen wilde helpen. De basisdingeo van de medische zorg 

leerde je er, zoals temperaturen, polsen voelen, zieke 
r11ensen wassen. Die opleiding was in het Van lterson 

ziekenhuis. Bij het begi n van de oorlog kwam die kennis 

goed van pas. Ik was l id van een transportkolonne van 
het Rode Kruis, om gc-.vonden t e vervoeren en te verzor

gen. We gingen naar Rotterdam, Den Haag en Amster

dam. En om gewonden vanaf de Grebbeberg op te halen. 
In Amsterdam sliepen we in hec Koloniaal Instituut. Daar 

hebben we tien dagen lang strozakken zitcen te naaien. 
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Exposil if! win moteriaa! i>oor de koasboerderf,ien rondom Go~1do. Nel 
Kram;: 'ja. cfc naam ,,,1n mUn ooder srnat er mistchfon wei u~fkcer bij. 
Dnl ~an nooit h 1mmi.' (coflrdîe Kraan) 

Razzia 

In de oorlog ben ik bij mijn ouders b lijven wonen. Om 
thuis de kachel te stoken gingen de kinderen uic de scraat 
koolcjes rapen bij het station . Verzetswerk heb ik niet 
gedaan, dat kan ik niet zeggen. Bij boer Kraan was een 
keer een razzia, om de jonge jongens mee te nernen voor 
werk in Duitsland. Piet, mijn vriendje, had zich ergens op 
de weilanden ver achter de boerderij verstopt. Hij werd 
niet gevonden. Maar zijn broer, Bart Kraan, was naar het 
dak van de boerderij gevlucht. Daar werd hij gezien, en 
hij moest mee, naar het Jozefpaviljoen en laccr naar het 
station. Maar coen de trein de Zwarteweg passeerde, kon 
hij er nog net uit springen. 

Vaak ging ik de polder in, om bij de boeren voedsel 
proberen te krijgen. Natuurlijk voor ons eigen gezin, 
maar ook scccds voor de oude mensen in de Groeneweg 
die niet meer zelf op voedselt ocht konde11 gaan. Onze 
buren bijvootbeeld waren twee oude vrijgezelle zusters, 
die niets meer hadden. Later was in de Krimpenerwaard 
ook weinig meer te halen en moesten we het verder weg 
zoeken. Met mijn jongere broer Martin ging ik op de fiecs 
naar Dedemsvaart. Via kennissen wisten we daar een 
adres waar we graan konden halen. We hadden gloed• 
nieuwe klompen aan, om te gebruiken als ruilmiddel . 

Aardappels uit varkenstroggen 

Bij Harderwijk troffen we een Rode Kruispost, waar we 
soep kregen. Omdat ik kon aantonen dat ik vrijwilliger 
bij het Rode Kru is was, kregen we ieder zelfs nog een 
tweede kop soep. Onderweg kwamen we inensen van 
overal vandaan tegen, die ook op zoek waren naar eten. 
We slîepen ergens op een landgoed, in een schuur met 
een haardvuur. De volgende nacht sliepen we bij een 
schoonzus van ons, in Kampen. Daarna naar die boerde • 
rij bij Dedemsvaart. Daar bivakkeerden Russische solda
ten, die in de varkenst roggen aardappelen zochcen, om 
zelf op te eten. En wij kregen er inderdaad graan, maar 
dat moesten we wel eerst zelf dorsen, door lang met 
een knuppel op zo'n jute Zilk met graan te slaan. Daarna 
namen Martin en ik iedel' een zak graan achter op onze 
fietsen mee, terug naar Gouda. Bij IJsselmu iden stonden 
Duitse soldaten op de brug te controleren. Die zouden 
ons nooit doorlacen mee al dat graan, dachten we. Dus 
heb ik bij een huis aangebeld en daar d ie zakken achter
gelaten. Het gtaan deden we over in veel kleine zakken, 
en zo gingen we elke keer heen en weer over die brug. De 

kleine zakjes werden niet gecontroleerd. Toen weer door 
richting Kampen . 

Ik werd doodmoe, ik kan nu nog wel janken als ik er aan 
terugdenk. Alle ellende ook die we onderweg te zien kre-

Nel met haar gi1aar, 1«hts bo11crmcm (w}lci·lic Krncm) 
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gen. En ik had ook nog spit i 1l rn'n rug. ik denk omdat ik 

door een diepe kuil v\•as gefietst. Iemand bracht me naar 
een dokter, die me bij de schouders pakte en z'n knie 

heel hard in mijn lendenen plantte. Hij gaf me pilletjes, 
tegen de pijn. We sliepen in een school, in Nunspeet. De 

volgende dag op ad\lies van het Rode Kruis opnieuw naar 
ee,, dokter, die een steenpuist op mijn heup wegsneed. 
Allemaal oponthoud. Maar ik had Martin al naar huis ge 

stuurd, met allebei de zakken graan achter op zijn fiets. 

Ik zelf kon, met mijn fiets, in een goederencrein mee, t ot 
aan Utrecht. Vandaar ben ik naar huis gefietst. Eerst nog 

langs bij boer Kraan, waar ik aardappels met kaas te eten 

kreeg. Heerlijk ! 

Weer op de vlucht 

De bevrijding, dat herinner ik me als een heel groot 
feest. Met z'n allen hossen op de Markt natuurlijk, de 
Kleiweg op .• en de Kleiwegstraat in. Maar toen zagen we 
dat in de school aan de Herpstraat nog Duitsers zaten! 

We schrokken enorm en sloegen op de vlucht. Via de 
kleine steegjes en poortjes tussen de Nîeuwehaven en 

de Groenendaal gingen wc veilig richt ing huis. 
In 1947 zijn Piet en ik dan eindelijk getrouwd. Samen 

wilden we iets heel nieuws gaan doen. pi onieren. Dus 

ûr1.t TJwis··. de woonwa9en in de Noordoos1po!dtr (eoll«rie Krorrn) 

Ntl eo Piel Kraan ( <.-Qlledie Kraan J 

we trokken naar de Noordoostpolder. We vonden er een 

soort Pipo-woonwagcn, die we van b innen eerst nog 
helemaal moesten betimmeren, voordac we er in kon· 

den gaan wonen. 'Ons Thuis' noemden we die wagen, 

het stond ook op een naambordje boven de deur. Ik be• 
schilderde de buitenkanc met bloemetjes.'n Keer fietste 

iemand langs, die me daarmee bezig zag, en riep: "Hé, 

Rembrandt!" 
Vanuit de Noordoostpolder zijn wc naar Canada ver

huisd, waar agrariërs nodig waren. Eerst twee avonden 
per weck daar naar school, om Engels cc leren. Inburge

ren, zouden we het nu noemen. Ik heb het getuigschrift 

daarvan nog steeds. Piet ging werken bij een veeboer, 
daarna zat hij in de fruitteelt, en op een boomkwekerij. 

Ik kon de boekhouding gaan doen van een landbouwcoö· 
peratie. Met behulp van een Engels woordenboek redde 

i k dat. Later deed ik bij een Chrysler-garage de ad,ni

nist ratie en bediende de telefoon . Ik reed zelf in een 
Chevrolet, en dat kon die Chrysler-baas helemaal niet 

hebben. Tot ik een keer een Plymouth over kon nemen 

van iemand, en dat vond-ie wel goed. Die Plymouth had 

remote control, toen al! 

'Verbouwing' 

We kwamen regelmatig terug naar Nederland, vooral in 
de wincer, als hec in Canada e11orm koud kon zijn, tot 



wel min veertig graden Celsius. Meestal gingen we met 
de Holland Amerika Lijn, dat was al een vakantie op zich. 
Geweldige maaltijden aan boord, en elke avond een 
show. In New York bleven we dan op de terugweg meest
al een weekje în de stad plakken, voordac we doorreis
den naar Canada. 

In 1962 hadden we aan de Zuider IJsseldijk al de huis
jes 1 en 3 gekocht. Daar waren mij n moeder, Maria Kos
ter, en n1ijn broer Martin gaan wonen. Toen we in 1969 
definit ief terug kwamen naar Nederland, wilden wij 
daar ook wonen. Dus wilden we er een huisje bij bou
wen, het perceel was daarvoor groot genoeg. Deze dijk 
hoorde coen nog bij Haascrecht. Die gemeente gaf geen 
toestemming. Maar de burgemeester wist raad. Hij zei : 
bouw jullie nieuwe huis aan die andere twee vast, en doe 
het in dezelfde stijl, met gelijke stenen en zo, dan valt 
het onder 'verbouwing' en krijg je wel toestemming. Zo 
is het gegaan. En nu woon ik er nog steeds. Ik blij f zolang 
mogelijk hier wonen. Ik moet er niet aan denken in een 
zorgcentrum te komen. Een jongere zus van me woont 
in de Zuidrandflat. Alt ijd binnen zitten, in die benauwde 
gangetjes, en de hele dag rond zo'n tafol, en maar rod• 
delen. Ik denk er niet aan. Ik heb hier genoeg buren om 
me heen, die me komen opzoeken en een bakkie komen 
doen. Tafeltje Dekje brengt m'n maal tijden, en er komt 
een winkelwagen langs, die m'n boodschappen beneden 
aan de voordeur brengt. 
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Nd Krn<m clcm1m):t rccr: miclclcr. o_r, rlc Kiciwt:9 een b1e-inmd1inr.s 
w111 J Suisses ( colri:ctit Knwn J 

Breimachine 

Als we met de boot naar Canada gingen, nam ik van de 
winkel van Drie Suisses altijd een handwerkje mee1 om 
aan boord wat te doen ce hebben. Die winkel op de Klei
weg vond ik erg leuk. En na terugkomst in Nederland kon 
ik daar gaan werken. In Canada had ik een breimachine 
gehad. Dus ik kon goed met z'n apparaat overweg. Toen 
Drie Suisses hier ook breimachines ging verkopen, was ik 
natuurlij k de winkeljuffrouw die de machine moest de 
monstreren. Dat heb ik jarenlang gedaan, in de winkel, 
maar in de zomer ook op straat, midden op de Kleiweg. 
Ik heb dat zelf s een keer op het Zuidplein in Rotterdam 
gedaan. 

Tot mij n zestigste verjaardag heb ik daar gewerkt. 
Leuke t ijd gehad, maar toen vond ik het wel ' n keer 
goed geweest. Ik heb alle mensen van die winkel een 
afscheidsetentje gegeven. Ik had niet verklapt waar we 
heen zouden gaan. Dus we lîepen met die groep colle 
ga' s de Markt rond, tot ik uiteindelijk tot hun verbazing 
bij De Zalm naar binnen stapte. 

Piet was bij zijn broer gaan werken, bij hoveniersbe 
drijf Kraan in Moordrecht. Hij is in 1988 overleden, dus ik 
ben al weer 25 j aar alleen. 

5 mei 1950: 'inburgerir.gsd1'pfomo',mn Onlnrio (r.ollr.r.tîe .~roem) 
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Lezingen voor plattelandsvereniging 

Vanaf mijn afscheid bij Drie Suisses heb ik mijn moeder 
verzorgd, toen ze nog hiernaast woonde, en later in de 
Ronssehof. Ging ik elke dag naar toe. Ik zorgde ook voor 
een tante van me, en voor mijn broer Martin. Ik deed 
voor al die mensen ook de was en de strijk. En ik was lid 
van de plattelandsvereniging. Daar gaf ik lezingen over 
Canada. Dat deed ik b ij alle plattelandsverenigingen in 
de Krimpenerwaard, Zoals ik în Canada veel lezingen 
over Nederland heb gegeven. 

Veel genoten 

Ik heb een ander leven gehad dan de meeste mensen. 
Een raar leven misschien, maar ook een heel mooi Ie• 
ven. Veel genoten, en nog steeds. Kom nog elke dag tijd 
cekort. Ik verveel me nooit. Ben een oud wijf, maar een 
ouwe taaie. Ben een tevreden mens. Ik kan nier stilzit
ten, zoek altij d alles uit. Mijn koppie is nog goed, alleen 
m'n onderstel is niet zo best meer. Maar dar heeft ook 
altijd zó verschrikkelijk hard gewerkt.' 
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