
GOUW E VERHALE N 

Nel van Eyck 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. 

Peter van Eijkelenburg 

'Mijn moeder was Wilhelmina Gravesteijn. Haar vader, 
Arie Gravestcijn, was een café begonnen, op de hoek 
van de Blekcrssingel en de Karnemelkslooc. Hee werd 
geen succes. Boeren die hun waren naar de markt brach· 
een , legden er aan. Maar ook veel ruw volk. Mijn oma 
kon absoluut niet tegen al dat gevloek van de klanten. 
En er kwamen nacuurtijk veel dri,,kebroers. Het geld dac 
zij voor hun drank betaalden in het café, ging er aan de 
achterdeur weer uit. Daar kwamen de vrouwen aan mijn 
oma vragen of zij hun man alsjeblieft naar huis wilde stu• 
ren. Je kent het nog wel: Ach vader, drink niet meer. Mijn 
grootmoeder kon dat niet aanzien. Zij gaf die vrouwen 
dan geld, recht uit de kassa . Dus dac café verdiende niet 
en Arie moest er mee stoppen. 

Daarna is hij een verhuisbedrijf begonnen, met paard 
en wagenJ met zo'n.zeil er overheen. Soms was hij een 
hele weck weg. Hij trok het halve land door, tot in het 
noorden. Dat verhuisbedrijf Gravesteijn bestaat nog 
steeds, natuurlijk als onderdeel van een grotere samen
werking. 

Het was een 111ocilijke tijd. Mijn moeder is nooit naar 
school geweest. Ze ging enorm gebukt onder haar ge
loof. Ze was hervormd, maar van de zeer zware kanr. Ze 
was ook depressief en ziekelijk. Maar ze ging niet naar 
de dokter, want daar geloofde ze niet in. Trok zich alles 
enorm aan. Ze vond dar ze nooîc iets goed deed in haar 
leven. e,, ze kon h".ir zonen niet aan. Ze wilde ook nooit 

Nel van Eyck (1922) 

(fo:o: Comtlis de Kmtr. Empi:e hnaging) 

'Eerste baantje 
was bij een loeder 
van 'n wijf' 
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foto's van zichzelf. Ceen evenbeeld, want dat mocht niet 
volgens de bijbelse leer. Een keurige, beschaafde vrouw, 
maar met haar geloof in de knoop. Ze kw3m niet buiten, 
scond niet in het leven. Nooit naar school geweest, maar 
wel heel slim volgens mij. Ze kende veel gedichten van 
vondel uit haar hoofd. Ceen idee waar ze dat vandaan 
had gehaald. Uit de bijbel wist ze ook veel passages op 
te zeggen. 

Groot mes 

En ze corrigeerde ons huiswerk van school. Soms moest 
iets wel vijr keer opnieuw, vond zij . Toch kon ze ons niet 
geven wat ze wilde. En daar raakte ze van in de put. Op 
mij was ze stapelgek. Ik zei nooit nee en deed alles voor 
haar. Behalve die keer dat ze mec een groot nleS kwam 
.aanz.eccen. Maak me maar dood, zei ze. Dat was toen 
mijn vader net gestorven was, 62 of 63 was hij. 

Oie was zeilmaker, maar in de crisisjaren werkloos ge• 
worden. Toen kwam hij in de bouw terecht, bij De Wilde, 
aan de Kancnsingel. Hij was opperman, dac is een soort 
manusje -van-alles. Heel hard sjouwen dus. Met emmers 
cement op de schouder de bouwladder op, in dienst van 
de metselaar. Voor De Wilde werkte hij veel in Rotterdam 
en Oen Haag. Daar ging hij op de fiets naar toe, of anders 
met de crcin. Aan werknemersvervoer dede,, ze toen nog 

niet. Eigenlijk was hij veel te zwak voor dat werk. Hij had 
een kippenborst, en altijd bronchitis, ademtekort. Hij 
was erg gek op mijn moeder . Maar zij waardeerde hem te 
weinig. Ze had een heer gewild, maar hij was een rouw
douwer. Ruwe bonk, blanke pit. 

Toch heb ik moeder ook wel vrolijk meegemaakt . Toen 
mijn broers eenmaal het huis uit waren, viel de span
ning weg. Ze werd levendiger, zag de wereld verande• 
ren. Maar ze ging vroeg dementeren, al toen ze zeventig 
werd. ze kwam eerst in het Van lterson-ziekenhuis. Daar 

zagen ze snel hoe ver ze heen was. Ze kwam in Capelle 
terecht, ik weet de naam van die kliniek niet m<?cr. Oaar 
heeft ze nog rwincig j aar geleefd. 

Ijsschotsen 
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Ons gezin woonde aan de 
Houtmansgracht, vlakbij de 
groenteveiling. Die stond on
geveer waar later het polit ie
bureau kwam. Het veilingge• 
bouw was deels over het water 
heen gebouwd. Onder de over• 
kapplng lagen alt ijd de bootjes 
van de boeren die hun spullen 
naar de veiling brachten. Het 
was een gezellige, altijd leven• 
dige buurt. We gingen sigaren· 
bandjes zoeken die de boeren 
weggegooid hadden. Overal 
mandjes met appels en peren. 
Wel heel veel ratten . 

Ik werd Loetje genoemd, 
omdat ik lang en slank was. 
Zelfs wel 'Lange Loetje'. Dat 

De J7j':m§c Nrl wtl~t bij « n fo mîtit 
aan dr. Ri]r.;is ijjlh$rram (coU«:it Ntl 
•,•0•1 Eydr) 

vond ik helemaal niet leuk. Ze noemde me ook wel 'zi 
geuncrinnetje', onidat ik lange zwarte haren had. Je was 
altijd buiten, als kind. Vlakbij de veiling zac expeditie
bedrijf Lafeber. Die deed export naar Duitsland, maar 
bracht ook veel waren rond naar de groentewinkels in 
Gouda, met paard en kar. Dan reden wij vaak cc11 rondje 
mee. 



Ne1 otfret hor h~t fr, met te,1 kitt • 
dtrwagm li lopm 

Natuurlijk d eden we wel eens 
iets war niet mocht. Ergens een 
emmer omschoppen bijvoor
beeld. Of in de winter een stuk 
ijsschots uit de gracht halen en 
tegen een voordeur aan zenen. 
Dan aa1\bellen, .. vegrennen, e n 
als de deur open ging viel zo dat 
stuk ijs de gang hl. 

Rie Mastenbroek 

In de Houtmansgracht was ook 
een zwembad. Wij mochten één 
keer in de week, voor een cent. 
Een abonneinenr was voor ons te 
duur. En als je wilde gaan zwem

men, dan krege n de kinderen met een abonnement voor
rang. Rie Mastenbroek heb ik daar gezien, bij een water
polowedstrijd. En Ma Braun, de bekende t rainster. Van 
het waterpolo zie ik nog voor me twee beulen van man
ne n, de gebroeders De Boer, van een worst - en kaashan
delaar in de Korte Groenendaal. Een van die twee werd 
later iets hoogs bij kaasgroothandel De Producem. 

Mijn broers konden goed studeren en kregen mooie 
banen. Op de grote vaart, in het leger, en bij Mulder 
Staal, in Boskoop. Ze zijn vrij jong gestorve n. Alleen m'n 
oudste broer, Wim van den Berg, is begin tachtig gewor
den. Hij was beroepsmilitair, fourageur. Was in Indone
sië geweest en had daar de dood in de ogen gezien, zei • 
ie. Later is hij door zijn meisje in de zware kerk aan de 
Spoo~craat terecht gekomen. 

Ik was de oudste van acht kinderen. De anderen be· 
schouwden mij zo'n beetje als hun moeder. Op de l..lnge 
Groenendaal zat îk op school, de Groen van Prinsterer
school. Daar was ik klaar toen ik dertien was. Toen ben 
ik meteen gaan werken, in het huishouden bij andere ge· 
zinnen. Dat deed ik als schoolkind trouwens al. net zoals 
ik mijn moeder hielp in haar huishouden. Ben altijd een 
werkpaard geweest. Je moet niet gaan zitten simmen of 
zeuren. Van werken ga je niet dood, zeg ik nu. Wel was ik 

zo verlegen als wat. En ik heb me vilak gediscrimineerd 
gevoeld . 

Kenau 

Mijn eerste baantje was op een adrc-s aan de Slekers 
singer. Een loeder van een wijf. Zij was in Indonesië di 
recteur van een gevangenis gewecsr. Een kenau, net een 
manwijf. Oit moet. en dat niag niet, zo iemand. Mijn 
moeder raakte in verwachting en zij zei : hoe kun je nou 
een kind nemen als je zo arm bent? Mijn rnoeder moest 
maar van hel balkon springen, zei ze, orn het kind kwijt 
te raken. 

Ik moest er de vloer schuren. En in het berghok een 
dikke laag kolengruis zeven. Als ik daar uit kwam, was ik 
helemaal zware. Je moest het vuilste van het vuile werk 
opknappen. Als er visite was, moest ik alleen eten, in de 
ijskoude keuken. Ze had mij aangenomen omdat ik ui t 
een groot gezin kwam, zei ze . Dat betekende volgens 
haar dat ik van aanpakken wisc. 

Ook bij melkboer Lomwcl aan de Wil 
hclmînascraat \vas ik werkster, dus voor 
het vuile werk. Er \\•as a ltijd genoeg t e 
schrobben. Achter in de lange tuin was 
een buitenplee. Elke maandagochtend 
moest ik die plee doorporren. Ik ben 
schoon op mezelf, maar niet vies uît
gevallcn. Wel alt ijd heel veel vuiligheid 
opgeruimd. 

Fijne man 

Mrt dodiw A9~ts en mn:n A:ie 
Ik was Pieternella van den Berg, mijn 
man werd Arie van Eyck, ook uit Gouda. 
Hij werkte op de Kleischool, aan de Tiendeweg, dus bij 
ons om de hoek. Vl/e kwamen elkaar daar op straa t vaak 
t egen. En op de stijfselbaan natuurlijk, de Kleiweg. Ook 
in de bioscoop, waar ik via een vriendinnetje soms een 
gratis kaarcjc had. Hij Jachtte naar mij met z'n prachtige 
gebit. Dat hield hij tot aan zijn dO<>d toe, trouwens. 

Hij is dertig jaar geleden gestorven. Eerst een hart • 
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klcpopcratic, daarna een prosra.:itopcratic. Kort daarna 
waren we aan het wandelen, op een mooie zondagoch

tend. Hij was ee11 nacuurmens. Kom eens hier, zei hij. 
Hij zicc weer iets bijzonders, dacht ik. Maar hij had het 
erg benauwd en viel ,,eer. Hij werd gereanimeerd, maar 
t evergeefs. Ik heb me later afgevraagd: heeft de reani 
matie die zwakke hartklep te pakken genomen? Ik weet 
het nog steeds niet. Had het er heel moeilijk mee. Wat 
is er gebeurd? Of is er bij d ie p roscaatingreep iecs fout 
gegaan? Een andere arts sloeg zijn arm om mijn schou
der en zei: hij had niet hoeven te overlijden. Dat gaf nog 
meer onzekerheid. w aarom zei die dokter dat? 

Elke dag praat ik nog tegen Arie. Dan zeg ik: wat een 
fijne man heb ik aan jou gehad. Er is nooit iemand tussen 

ons gekomen. Nee, na zij n overlîjdell ook niec ! We kre
gen éên kind, Agnes . Zij \VCrkt nu al ruim veertig jaar op 

de receptie van Gouwesrein. En zij heeft 

ook weer één kind, Lizanne. ze komt elke 
weck bij mij eten, en op zaterdag brengt 
ze me een visje . Ze werkt b ij de gemeente 

Bergambach t, voor aanbestedingen en 
bouwvergunningen. Ze doet aan volley • 
bal, zwemmen en skeeleren. 

NSB-gezin 

Arit rn Nrl b~i rrn trouu.•pa.rtij 

Vanaf vlak voor de oorlog werkte ik bij 
de fa111ilie van der Weele, op de Jan Luy
kenscraar. Hij was vertegenwoordiger bij 
zeepfabriek Vergeer, aan de Kauensingel, 
daar bij het Bolwerk. De familie was oor
spronkelijk Zeeuws. Voor dar baantje wa 

ren 41 sollicitanten, en ik werd het. Toen 
wist ik nog niet dat het NSB-ers waren. 
Dat b leek later pas. Bijvoorbeeld door van 
die krantjes, die ik moest lezen, zeiden 

ze. En doordat er soms Duitsers over de vloer kwamen. 

Er zijn ook een poos drîe 0uîrsers îngekv,:a rtierd î1'I dac 
huis. Ik moest hun k3mer schoonmaken . In 1944 is Van 
der Weele door de Duitsers be,,oemd als burgemeester 
van Sas van Gent. Na de oorlog i s de familie opgepakt, 

maar heeft niet lang vastgezeten. Later werd van der 

Weele koster in Oudcw.iter. Hij was God vergeten, ma;1r 

hij was tot inkeer gekomen, was zijn verklaring. 
In de vreselîjke oorlogsjaren zat Arie ondergedoken bij 

zijn moeder, letterlijk onder de vloer. zjjn vader was a l 
gestorven. Arie sliep bij zijn moeder in bed . Dat vond
ie natuurlijk niet leuk. Maar zijn bed moest onbeslapen 
blijven, voor het geval de Duitsers langs zouden komen. 
Mijn vader schnabbelde er wel eens iets bij. Hij pikte er
gens een broodje weg voor ons. Of nam een paar eieren 
onder de kont van een kip vandaan. 

Dui tse soldaten waren ingekwartierd in de ambachts
school aan het Paradijs. Soms moesten die ineens weg, 
voor een of andere actie. Dan gingen wij dat schoolge
bouw binnen, op zoek naar achtergelaten etenswaren. 
Dan hadden we b ijvoorbeeld ineens tien rode o f witte 
kolen op onze zolder liggen . Of we vonden er zuurbrood, 

daar kreeg ik een kick van. Hoe meer schimmel er op zat, 
hoe beier, zei 111ijn moeder. Zij vond dat gelijk aan peni
cill ine. Dar had ze ergens gehoord, denk ik. 

Maar je moest altijd oppassen dat de Balvert niet toe
vallig langskwam, mee zijn pistool schiet klaar. 0îe \,•erkce 

samen met de Duitsers en kreeg van hen allerlei beloft es. 

maar maakte er weinig van waar. Ik heb het boek over 

hem gelezen. Hij was een slecht mens, ,naar In dat boek 
komt hij er toch slechter af dan hij was, denk ik. 



Nd rxm Eyd: (fo:o: Cornelis de Kei'.ur: Empire !mo9it1e) 

Doorn in God's oog 

En vaak ging ik 's morgens met een van m'n broers 0111 

vier of vijf uur al te voet naar hec Beijerse, om ergens bij 
een boerderij melk te halen. Met een strak aangetrokken 
broek van mijn vader aan, tegen de kou . Een boer werd 

daar kwaad over. Je bene een doorn in God's oog, riep 
hij, en j oeg me zijn erf af. 

Ook ben ik wel 111ec m'n zus op voedseltocht naar 
Drenthe geweest1 op zo'n fiets met rotte banden. Maar 
we kwamen cc laat. Veel mensen waren ons al voor ge• 
weest. Er was bijna. niets meer te krijgen . We sliepen 
ergens in een huis waar de luizen over tafel liep-en. Ge
lukkig kwamen ,,•e een auto van transportbedrijf Lafeber 
tegen. Die auto was door de Duitsers gevorderd. Maar 
zo konden we in die auto t erug naar Gouda. We hadden 
alleen een stukje boter kunnen bemachtigen. 

Gedurende oorlog ben ik veel zîek geweest. Pleuritis, 
difterie1 disenterie, hongeroedeem. Volgens mij allemaal 
door slechte voeding in die j aren. 

Stationcar 

Arie werd uîteindelijk keramisch t echnicus. Hij begon 
bij de Kleischool, op de Tiendeweg. Hij moest overal 
in het land grondmonsters nemen, orn de juiste soor
ten klei voor de keramiekfabrieken te vinden. Voor elke 
soort plateel had Je de j uiste soort klei nodig. Hij ging 
verder leren in de chemie, om met verschillende glazu
ren te kunnen gaan werken. Zo werd hij bedrijfsleider en 
ging hij uiteindelijk werken b ij Ferro in Rotterdam. Daar 
ontwikkelde hij nieuwe glazuunechnieken. Daar was• ie 
groos op, die eigen vindingen. Om er slijtvaste regels 
mee te ku nnen maken. Hij kreeg een grote auto van de 
zaak, een stationcar, ook om mee produccen langs klan
ten te kunnen gaan. Hier in de buurt werden wij ineens 
voor vol aangezien. Later hadden we een eigen auto, een 
gewoon Opclrjc. 

Arie zei: ophouder, jij, mee al dat zware werk. Hij ver
diende genoeg geld. Vanaf toen heb ik alleen nog maar 
vrijwillig werk gedaan. Voor mijn moeder, en voor heel 
veel andere mensen. Helpen verhuizen, zieken bezoeken 
en bijstaan, boodschappen doen, dat soort dingen. 

Hij vond het altijd heel gezellig om, als hij na een la11ge 
\,·erkdag thuiskwan-1, rust ig met mij te eten. Hij zorgde 
er tevoren voor dat hij een passend wij ntje had voor bij 
wat ik gekookt had. Daar letce hij altijd op, hij ging er de 
wijnaanbiedingen voor langs. 
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Samen eten 

Nog steeds doe ik alles zelf. Maak mijn eigen huis schoon, 
plus het trappenhuis van deze flat, tot aan de straatdeur. 
Woon hier nu ruim zestig jaar. Toen was de huur 70 gul
den per maand, nu bijna 500 euro per maand. Doe bood
schappen bij de Plus-supermarkt, waI1t bij de winkeliers 
van de Willem en Marialaan is alles twee keer zo duur. 
Bijna elke dag komt er wel iemand op bezoek. Of ik ga 
met iemand de stad in, gezellig ergens koffie drinken of 

zo. Op zondag kaarten we al tijd met een groepj e vrien• 
dinncn. Daarna samen eten . Hêt meest bij mij, want ze 
vinden dat ik het lekkerst kook. 

Ben blij dat is nog zel fstandig kan wonen. Zo'n zorg
centrum, waar je elke dag met elkaar kan gymmen en 
zingen, daar heb ik helemaal geen behoefte aan. Een· 

zaarnhcid, wat is dat? Die fijnste tijd, met mijn man Arie, 
komt toch nooit meer terug. Maar ook nu verveel ik me 
nooit en heb ik het fijn. 

Dankbaar 

Elke avond praat ik ook nog even met God. Oh, daar 
heb je Nel van Eyck weer, zegt hij dan. Soms ben ik hem 
dankbaar en zie ik een lachende god, soms ben ik boos. 
Dan ben ik teleurgesteld in de gelovige mensen. Ze kun• 
nen het altijd zo mooi vertell en, hoe je moet leven. 

Vroeger was ik verlegen en bescheiden, nu zie ik ner
gens meer 1egenop. Als de koning hier morgen langs 
komt, ook best. Ik ben niec minder. Zij zijn ook maar van 
vlees en bloed. 
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