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Verhaal wordt me altijd voorgelezen en daar geniet ik 
enorm van. Het gaat over mensen en gebeurtenissen die 
ik meegemaakt heb. Het leek me leuk om zelf een keer te 
vertellen van het Gouda dat ik nog voor ogen heb. Ik wil 
het vooral hebben over de Keizerstraat, over wonen en 
werken tussen de Kuiperstraat en de Gouwe van 1960 tot 
1992. Dat was voor mij – samen met mijn man, Jan van 
Dam de timmerman – de mooiste levensperiode.’ 

Van Waddinxveen naar de Martenssingel

‘Ik ben op 14 januari 1936 geboren als Lena Cornelia Klei-
weg. Een mooie Goudse naam zou je denken, maar het 
was in Waddinxveen. Ik kwam trouwens al snel naar Gou-
da, want ik werd geboren met een open rug en moest 
naar het ziekenhuis. Mijn vader was boekhouder op 
meubelfabriek Van Schaik & Berghuis in het Gouwedorp. 
De Kleiwegs waren pennenlikkers, alleen de jongste 
broer van mijn vader is buschauffeur geweest. Wij wa-
ren thuis met vijf kinderen, ik was de middelste. Het was 
een ‘gewoon’ Nederlands-hervormd gezin. Mijn moeder 
kon niet wennen in Waddinxveen en daarom zijn we ver-
huisd. Eerst naar Den Haag en in 1939 naar Gouda. Op de 
Burgemeester Martenssingel 36 woonden we naast de 
Julianaschool. Dat werd ook mijn lagere school, maar ik 
heb er nauwelijks les gehad. Het was 1942 en de school 
was in beslag genomen door de Duitsers. Eigenlijk had ik 
het vaakst school op de Bogen, waar een pand was, waar 
ook catechisatie werd gegeven. Daar heb ik later mijn 
man ontmoet. We kregen ook les in een oud schoolge-

Lenie van Dam-Kleiweg (foto Nico J.Boerboom)

gouwe verhalen

Lenie van Dam-Kleiweg 
 Gouwe Verhalen is een serie interviews met mensen  
die het verleden van Gouda zelf hebben beleefd.

Gert Jan Jansen

 Lenie van Dam-Kleiweg (1936)
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bouw met ingang aan de Komijnsteeg. De naam van juf-
frouw Greven komt boven. Die had ik al in de eerste klas. 

In 1948 ging ik naar de Huishoudschool. In dat grote 
pand op de Haven (De Sterke Samsom, red.) moesten 
we zijn voor de kooklessen, wassen en strijken. Voor de 
naailessen ging je naar het oude schoolgebouw dat ik net 
noemde, maar dan ingang Keizerstraat. Daar zou ik later 
vlakbij komen te wonen. De theorielessen, rekenen en 
zo, werden op de Gouweschool gegeven, naast de Oud-
Katholieke Kerk. Het diploma heb ik niet bewaard. Laten 
we het maar op 1951 houden dat ik klaar was.’ 

Na de Huishoudschool

‘Dan ga je werken. In mijn geval was dat in Huize 
Gouwestein in de verzorging. Toch wilde ik iets meer. 
Voor de opleiding Verpleegkunde A ben ik naar Rotterdam 
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het kantoor van groothandel Jonker aan de Turfsingel. 
Het was zwaar. Net of er de hele dag in mijn hoofd een 
zoemer aan stond. Maar ik heb volgehouden, want van 
huis uit heb ik het devies ‘niet zeuren’ meegekregen. 
Toen ik in de zaak kwam, kon ik orde scheppen in de 
administratieve chaos. Wat was ik trots, toen ik de eerste 
keer 700 gulden ‘verdiende’. Tussen een bestelbon en 
de factuur zat een klein verschil in omschrijving, maar 
die telde financieel flink door.’

Het timmerbedrijf aan de Keizerstraat

‘Dan ben ik nu al in de Keizerstraat aangekomen met mijn 
verhaal. Weet je dat het een van de oudste straten van 
Gouda is? Ik meen dat de kant waar wij woonden al in de 
14e eeuw bebouwd was. In die club van jou (Historische 
Vereniging Die Goude, red.) zitten mensen die dat veel 
beter weten. Ik weet dat er regelmatig archeologische 
opgravingen plaatsvonden, waarover nog een mooi boek 
is gemaakt.1

De familie Van Dam woonde al langer op de 

gegaan, naar het Coolsingelziekenhuis. Rotterdam is 
altijd mijn stad geweest. In het kader van de opleiding 
heb ik ook in het Van Iterson in Gouda gewerkt. Daar ging 
het allemaal veel formeler. Als je een vraag stelde, werd 
er gezegd: “Denk je dat jij het beter weet?” 

Andere bezigheden voor mijn trouwen? Enthousiast 
sporten was er voor iemand met mijn lichaam niet bij. Ik 
ben een paar jaar op zang geweest. Ik denk van 1953 tot 
1958. Laus Deo was toen al een bekend koor. We traden 
op in de Sint-Jan en het repeteren was – dacht ik – in een 
achterzaal van Café Central. Händel’s Messiah hebben 
we gezongen en het Requiem van Mozart. Prachtig. 

In die periode leerde ik op catechisatieles in de Bogen 
mijn aanstaande man kennen: Jan van Dam. Dat hij daar 
kwam, is te danken aan zijn vriend Frans Eikenboom. Die 
kwam ter sprake in het Gouwe Verhaal over zijn broer Peet 
Eikenboom en hun aardewerkfabriek Modica. Via Frans, 
de zondagsschool, catechisatie en dominee Cnossen is 
Jan spelenderwijs in de Hervormde Kerk gekomen. Hij 
had het timmerbedrijf van zijn vader overgenomen met 
zes man personeel. Jan wilde graag dat ik in de zaak 
kwam, want voor de administratie had hij geen tijd. Dat 
was een moeilijke beslissing. Ik vond het geweldig in de 
verpleging. Toch heb ik ook op dat punt ‘ja’ gezegd. Nou 
is de huishoudschool geen opleiding voor administratief 
werk. Daarom ben ik eerst ervaring gaan opdoen op 

Het ouderlijk gezin van Lenie Kleiweg, toen zij nog de jongste was, 1938 
(collectie-van Dam-Kleiweg)

Lenie Kleiweg (links) als leerling-verpleegster, 1956 
(collectie van Dam-Kleiweg)
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begon mijn leven aan de Keizerstraat, een prachtige tijd 
van meer dan dertig jaar. De enige schaduw vormde het 
feit dat er geen kinderen kwamen. Als ik over het bedrijf 
praat, mag ik rustig van ‘we’ spreken, want het was 
niet zo dat ik alleen het huishouden deed en Jan alles 
van de zaak regelde. Er werd goed naar me geluisterd. 
Jan kon nog wel eens fel uit de hoek komen. Omdat ik 
overal van op de hoogte was, kon ik hem bijsturen als 
hij was uitgevaren tegen een medewerker, een klant of 
een collega. Als iemand zou zeggen dat ik ‘de broek aan 
had’, dan is dat niet waar. Ik hoefde natuurlijk niet mee 
te timmeren, maar buiten dat vak deden we alles samen, 
in goed overleg. 

Het woonhuis zat boven de werkplaats. Achter liep het 
pand – om twee huizen heen – in een L-vorm door tot 
aan de Komijnsteeg. Op een bepaald moment hebben 
we het buurpand gekocht op 63, waar toen melkboer 
Van Eck zat. Ook Keizerstraat 52-54, aan de overkant, 
hadden we nodig voor opslag. Daar zat eerst Van den 
Berg in, expediteur-vrachtrijder. Het had de status van 
gemeentelijk monument, maar het blauwwitte bordje 

Keizerstraat. Zijn grootvader is in 1892 als schoenmaker 
begonnen op Keizerstraat K62, hoek Lange Willemsteeg. 
Die grootvader stierf vrij jong, waarna de weduwe 
met vier kinderen zat: Jan, Dirk, Arend en Dieuwertje. 
Het was een piepklein huisje. Jan zei altijd: “Net 
groot genoeg om een paard in te stallen.” De weduwe 
heeft daar een stoffenzaak gehad tot haar zoon Jan 
daar de schoenenzaak kon beginnen. Die heeft bijna 
honderd jaar op Keizerstraat 16-18 gezeten. De meeste 
Gouwenaars kunnen zich die winkel nog wel herinneren, 
later overgenomen door Corrie Straver die zich toelegde 
op kinderschoenen.

Dirk van Dam, de vader van ‘mijn’ Jan, begon het 
timmerbedrijf op Keizerstraat 59 en 61. Jan heeft in 1956 
zijn vakdiploma gehaald en is toen bij vader Dirk in de 
zaak gekomen. Die wilde dat hij eerst elders ervaring 
op ging doen. Jan is toen bij De Jong in de Peperstraat 
gaan werken. Zijn vader was echter al wat ouder en wilde 
stoppen. We zijn getrouwd op 16 december 1960. Toen 

Trouwfoto Jan van Dam en Lenie Kleiweg, 1960 
(collectie-van Dam-Kleiweg)

Timmerman Jan van Dam en zijn handkar, circa 1975 (collectie van 
Dam-Kleiweg)

1. Henkjan Sprokholt (red.), Een kijkje in de Keizerstraat (Delft 1994)
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hij op om meteen terug te gaan om dat likje verf achter 
de scharnieren aan te brengen. Wanneer de jongens te-
rug kwamen van een klus, pakte hij ook ‘het boek’, waar-
in ze precies moesten noteren wat ze voor het werk had-
den gebruikt aan materiaal. Ook al was Jan niet altijd de 
makkelijkste, de meesten bleven graag bij ons werken.

Op mijn beurt was ik weer secuur als het ging om 
tijdig betalen. Op een keer hadden we samen met een 
metselaar een klus gedaan bij Vingerling, een bedrijf 
dat altijd keurig binnen vijf weken de factuur betaalde. 
Omdat het metselgedeelte iets groter was, trad hij op 
als hoofdaannemer. Maar het geld bleef uit. We hadden 
zes man personeel lopen en de vakantiebonnen moesten 
betaald worden. Toen heb ik de metselaar gebeld: “Heb 
jij dat geld nog niet binnen?” “Nee”, zegt hij, “dat is 
nog steeds niet betaald.” “O, zal ik hem dan maar eens 
bellen?” Dat was tegen het zere been. Hij kwam zelfs bij 
Jan klagen waar ik me mee bemoeide. Maar het geld was 
er opeens wel. 

Soms moest ik actieve bijstand verlenen, bijvoorbeeld 
als alle timmerlui op een werk waren en er onverwacht 
een vrachtauto voor de deur stond. Ik weet nog dat 
Northgo uit Katwijk een keer een dag te vroeg kwam 
met vierentwintig deuren voor huizen in de Kanaalstraat. 
De chauffeur wilde ze absoluut uitladen, want erachter 
stonden twee partijen voor een andere klant, die erom 
zat te springen. Dan zei ik: “Kom maar op” en zette de 

heeft er geloof ik nog geen twee uur op gezeten: gepikt. 
Voor opslag hadden we nog Keizerstraat 96. Daar werd 
de handkar gestald. Het was van aardappelhandelaar 
Kapteijn. Later heeft Nico IJsselstijn er gewoond. 

Timmerbedrijf Jan van Dam had veel Goudse bedrijven 
als klant. Mallen maken, maar ook betimmeringen en 
onderhoud. Ik noem Mokveld, Alblas, Gouda Vuurvast, 
Vingerling, Michaëlis, Modica of Schieland Broere. 
Vaak werd samen opgetrokken met schilder Piet 
Revet. Bij sociëteit De Reünie kwamen we, maar ook 
woningbouwverenigingen waren onze opdrachtgever. 
Denk aan huizen in de Kadebuurt, aan de KW-weg of 
van het Rooie Dorp. Maar ook in huizen van particulieren 
hadden we werk.’

Koffie op de lintzaagtafel

‘We hebben heel wat medewerkers gehad. Tegen kof-
fietijd kwamen ze beneden bij elkaar. Als de koffie klaar 
was, bonkte ik op de vloer en dan kwam een van de jon-
gens naar de deur die toegang gaf tot de trap naar bo-
ven. Die deur was bekleed met zachtboard om de herrie 
van de machines en het stof tegen te houden. Dan werd 
er naar boven geroepen hoeveel man er was voor kof-
fie. Even later kwam ik het beneden neerzetten op de 
lintzaagtafel. Meestal maakte ik wel een praatje. Jan was 
erg netjes en precies. De lintzaag vijlde hij het liefst zelf. 
De koppen van de planken moesten allemaal gelijk staan, 
de schaven keurig op rij. De schroeven of de nagels wer-
den precies afgewogen. Vegen en schoonmaken moest 
volgens een vast patroon tot in de kleinste hoekjes. Bij 
bakker Van Aalst en bij stroopwafelbakkers haalden we 
papieren meelzakken, die dan gevuld met zaagsel naar 
Ton van Duin gingen, de stalhouder. Wie niet al te pre-
cies was, had een lastige aan hem. Een nieuwe deur werd 
grotendeels in de werkplaats geschilderd. Alleen de on-
derkant werd terplekke bijgeschaafd. Omdat hout, zoals 
merbau, kan ‘bloeden’ moet dat goed dicht geschilderd 
worden. Ter plaatse werden ook de scharnieren ingehakt 
en op die plek moest dan nog beetje grondverf of menie 
komen. Als Jan zag dat iemand de verf en de kwast niet 
had meegenomen, wist hij genoeg. Bij terugkeer droeg 

De timmerwerkplaats Jan van Dam, rechts de lintzaagtafel, circa 1980 
(collectie van Dam-Kleiweg)
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‘De Keizerstraat tussen 1960 en 1990 was eigenlijk een 
dorp in de stad. Als hardwerkende middenstander had je 
geen tijd om naar de Markt of naar de Kleiweg te gaan. 
Dat hoefde ook niet, want hier waren alle winkels die je 
nodig had: slager, bakker, groenteboer, huishoudelijke 
artikelen en nog meer. Bovendien was het er gezellig. Ik 
zou het een soort Jordaan willen noemen. Op Keizerstraat 
6 had je de Henriëtte Hoffmankeuken, de Gaarkeuken. 
Daar kon je goed en goedkoop eten. We kwamen er elke 
donderdagavond. Toen er een jaar een tekort was op de 
exploitatie, heeft de gemeente het pardoes gesloten. 
Jammer.

Bijzonder aan de Keizerstraat zijn al die dubbele 
huisnummers op één pand. Dat was niet alleen bij ons, 
maar ook zo op 24-26 (loodgieter Benschop), 52-54 
(expediteur Van den Berg), 55-57 (schilder Reebeen, 
later meubelzaak De Mooi) of 65-67 (loodgieter Spee, 
later Huisman). Apart waren ook die kleine steegjes 
richting de Raam. Weet je dat we daar heel andere namen 
voor gebruikten? Het Olieslagerssteegje noemden wij 
het Poortje van Van Leeuwen en het Melkerssteegje was 
voor ons het Poortje van Kapteijn.

Ook bijzonder was dat mensen van verschillende 
geloven zo gewoon met elkaar omgingen. Christelijk 
of katholiek was geen thema. Met de Marokkanen 
konden we ook goed opschieten. Hun kinderen kwamen 

Keizerstraat 55 t/m 67, 1979/1980 (foto Casper Cammeraat, collectie 
samh nr. 440)

deuren open. Meestal kwam dan de Marokkaanse slager 
(van de hoek van de Komijnsteeg, waar kruidenier Jan 
van der Laan had gezeten) helpen. Aan het eind van de 
Keizerstraat had je nog een Marokkaanse slager. Daar zat 
eerst slager Nibbering, je ziet op nummer 84-86 de twee 
paardenkopjes aan de pui zitten, en daarna Dekker. Je zag 
er de muizen wel eens in de etalage lopen. Weet je wat 
hij dan zei?: “Ik heb ze niet uit Marokko meegenomen.” 
De aanvoer in de Keizerstraat werd steeds meer een 
probleem, want die grote vrachtauto´s blokkeerden 
alles. Ze werden zo groot dat ze de bocht naar de 
Kuiperstraat nauwelijks meer konden maken. PontMeyer 
uit Amsterdam heeft zijn lading hout wel eens op de 
Raam gezet. Dan kon Jan goed boos worden. Dat hout 
moest helemaal door het smalle Pottenbakkerssteegje 
naar de Keizerstraat worden gedragen.’

Een dorp in de stad

Keizerstraat 33-35, winkel van Van Werkhooven in 1956 (collectie-Daems)



84

Ti
di

ng
e 

20
19

geregeld in de werkplaats om vliegers te maken of 
dingen te timmeren. Alleen als de machines aanstonden, 
wilde Jan geen kinderen in de werkplaats. Neem nou 
Jos van Kersbergen, collega-timmerman, meer gericht 
op restauratiewerk. Ik denk dat Jan het er moeilijk mee 
had, toen Jos begon aan de Kuiperstraat. Hij zag er een 
concurrent in, maar daarbij speelde het geloof geen rol. 
Sterker nog, vanaf het moment dat hij Jos een keer had 
horen zingen in een RK-kerkkoor was alle animositeit 
voorbij. Boekbinder Sevenhoven was katholiek en daar 
waren we ook heel goed mee. Wat hadden we met 
hem te doen vanwege de herrie van soos de Pijpenla. 
Als de brandweer niet voor een oplossing had gezorgd 
(de brandveiligheid was in het geding) was zijn vrouw 
gillend weggelopen. De sociëteit is toen verplaatst, 
volgens mij naar het Regentesseplantsoen. Nadat de 
Pijpenla eruit ging, is het afgebroken. Er staan nu lelijke 
appartementen. Ook de school aan het eind van de 
Keizerstraat, de gereformeerde school van meester Van 
Wijk, is afgebroken. Ook daar appartementen. Het gekke 
is dat je met die nieuwe bewoners nooit contact kreeg. 

Zelf ging ik het meest om met mevrouw Willemsen   
(Expert) en met mevrouw Huisman. Net als bij Van Werk-
hooven (kachels, potten en pannen) hadden ze gezinnen 
met kinderen, waar we graag mee optrokken. Natuurlijk 
ook met onze eigen familie, schoenhandelaar Jan van 
Dam, zijn vrouw en hun dochter Margreet. Bij Huisman 
gingen we regelmatig sjoelen. Als er weer eens een avond 
was, hoorde je ’s middags al van die schuif- en tikge-
luiden. Huisman was dan aan het oefenen. We hebben 
nooit gewonnen. Jan zat wel eens te knarsetanden. Ik 
herinner me de gezamenlijke Beaujolais-avonden, geor-
ganiseerd door de Verschoors op Keizerstraat 11-13. Hij 
heette Co en zij Connie. Ze waren eerst uitbater geweest 
van de CoCo, maar in die tijd gingen wij er niet binnen. 
Later is daar Hotel de Keizerskroon begonnen. Ik wil 
niet verzwijgen dat er ook een bordeel is geweest in de 
straat, maar gelukkig niet lang. Dat was Club 88. Iemand 
die van Katendrecht kwam, had het opgezet. Tegen die 
overlast liep de buurt te hoop. Jan en ik hadden ook een 
vaste uitgaansavond. Elke zaterdag gingen we naar Café 
Het Rembrandtshoekje op de Oosthaven. De eigenaars, Advertentie (Goudsche Courant, 29 november 1963)
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zou worden. Carla Rodenberg heeft me geschilderd met 
twee katten. 

De sfeer in de Keizerstraat veranderde in de loop der 
tijd natuurlijk wel. Door de steegjes en de gerestaureerde 
huizen zal het nog steeds een aantrekkelijk woongebied 
zijn, maar de winkels zijn verdwenen. Voor zover ik de 
nieuwbouw gezien heb, kan ik het niet mooi vinden, 
maar verpaupering is ermee voorkomen.’

Stoppen met werken

‘We zijn in 1992 gestopt met het bedrijf. We vonden het 
genoeg. Jan had daar wel willen blijven wonen, maar ik 
zag het niet zitten. Het huis was te groot, er waren veel 
trappen en het was moeilijk schoon te houden. Ik wou 
een keer rust. We hebben het goed besproken. Mijn 
standpunt was: we moeten alles delen. Ik heb jou dertig 
jaar gevolgd wat betreft het wonen, nu mag je mij volgen. 
Jan ging akkoord. Op zoek naar een huis kwamen we in 
de Baldakijn bij een verkooppresentatie voor de Jazz-
wijk, maar om een of andere reden liep dat niet. Toen 
kwam de Vrijheidsbuurt in de aanbieding, de straten 
achter de Pislaan, waarvan de Gandhiweg de bekendste 
is. Op de Allendeweg visten we achter het net, maar aan 
de Ten Boomstraat was het raak. 

Er waren drie kandidaten die het timmerbedrijf wilden 
overnemen, maar het is niets geworden. Uiteindelijk 
kwam Van Diest van Hotel de Keizerskroon en die heeft 
de panden gekocht om het hotel meer ruimte te geven.

Voor Jan was het wel een overgang. Voor de dagelijkse 
boodschappen gingen we opeens naar Haastrecht. De 
eerste keer weet ik nog goed. Ik was bij de kapper. Jan 
zou me op komen halen, maar hij kwam niet. Toen ik 
buiten kwam zag ik een heleboel mensen staan. Hij was 
vergeten de auto op de handrem te zetten en die was 
van de dijk af gereden. We gingen vaker met vakantie. 
Voor die tijd bleef het beperkt tot een of twee weken in 
de bouwvak. Zweden was ons favoriete land, maar ook 
in Finland en Noorwegen zijn we geweest. Koel, netjes 
en rustig. Dat sprak ons aan. Zelf reden we in een Saab. 
In de Keizerstraat bleven we nog wel komen. Het pand 
op 52-54 hadden we aangehouden. Daar konden we de 

Cock en Jeanne van Ham, hadden allemaal reproducties 
van Rembrandt aan de muur. Je moest eerst aanbellen, 
dan ging het bovendeurtje open. Het was heel gezellig. 
Dronken werden we nooit, want Jan nam geen alcohol. 
We hebben daar in 1985 ook onze 25-jarige bruiloft ge-
vierd, maar toen was het al de Mallemolen. 

Waarschijnlijk staan we nog steeds bekend als 
kattenliefhebbers. Als ze jarig waren, kregen die 
biefstuk. Ik vroeg een keer bij slager Dekker om het in 
kleine stukjes te snijden. “Hoezo dat dan,” vroeg hij. 
“Nou, de kat is jarig.” Dat heb ik geweten. De volgende 
dag kwamen er ansichtkaarten met de post: “Aan de kat 
van mevrouw Van Dam: van harte gefeliciteerd met je 
verjaardag!” Als poezen doodgingen werden ze in een 
pokhouten kistje gelegd en in de tuin van Keizerstraat 63 
begraven. Toen we dat pand aan Hartveld verkochten, is 
bij de notaris afgesproken dat in die hoek nooit gegraven 

Lenie van Dam en haar katten, 1985 (schilderij van Carla Rodenberg, 
foto Nico J. Boerboom)
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worden. Ik durfde niet meer alleen te gaan douchen. 
Toen ik belde, kwam meteen de vraag op welke dag 
ik gedoucht zou willen worden. Niks ingewikkelde 
formaliteiten. Eerst kwamen er jonge meiden, prima, 
maar die gingen binnen twee jaar trouwen en stopten 
met werken. Op een bepaald moment kwam er een man 
en daar heb ik het super mee getroffen, al acht jaar. 
Daarnaast heb ik buren die geweldig zijn en een mevrouw 
die elke week een middag komt om voor te lezen of 
samen iets te doen. Ook geweldig: een oud-medewerker 
haalt me elke zondag op en dan ga ik bij hen in Stolwijk 
eten. Van de kerkradio kan ik ook genieten, ik ben er op 
twee aangesloten. 

Ik zeg het nog maar een keer: ik klaag niet. Ondanks 
mijn handicap kan ik het nog goed redden. Bovendien: 
ik ga een mooie toekomst tegemoet. Op een bepaald 
moment is het leven hier afgelopen. Dan ben ik bij de 
Heer. Daar bestaat geen onrust.’

auto stallen. Elke zaterdag gingen we naar de stad en 
Jan nog vaker, want hij had nog een werkbank staan, 
waar hij een klusje kon doen. Eerst aardappels halen 
bij Leo van der Giessen naast de Gouwekerk. Lunchen 
deden we bij Scheepers van hotel Het Blauwe Kruis 
op de Westhaven en thee drinken bij Neugebauer van 
theesalon Kranendonk. En natuurlijk even over de Markt 
lopen. Daar hadden we vroeger geen tijd voor. Helaas 
heeft die periode niet zo lang geduurd. De nierfunctie 
van Jan liet al lang te wensen over, maar eind 2007 werd 
het ernstig en in maart 2008 is hij overleden.’

Gouda wordt donker

‘Zelf had ik in 2002 een herseninfarct gehad, waarna ik 
vier en een halve maand heb moeten revalideren. Het 
volgende malheur kwam in juli 2008, toen ik aan één 
oog blind werd, een gevolg van zuurstoftekort. Ik was 
bij iemand op bezoek en die zegt: “Zullen we kijken naar 
‘Nederland zingt’ van de EO?” Dat vond ik prima, want 
ik hou van zingen. Even later zeg ik : “Wat heb jij een 
rotbeeld, alles loopt door elkaar.” Maar die tv was spik-
splinternieuw. Ik maandagmorgen naar de huisarts en 
die stuurt me door naar het Jozefpaviljoen. Het was al te 
laat. Bloedverdunners hadden niet geholpen, want die 
gebruikte ik al jaren. Ik moest nu ook mijn 45-km-karre-
tje laten staan. Het volgende probleem werd het andere 
oog, al vanaf de geboorte een zogenaamd ‘lui oog’. Dat 
moest nu al het werk doen en dat lukte steeds minder. Ik 
ging vaak naar de oogarts en ik kreeg alle hulpmiddelen, 
zoals een groot beeldscherm en grote letters. Toch was 
het in 2015 ‘over en uit’. De beelden van vroeger zie ik 
nog heel goed, ook in kleur. Ik droom zelfs in kleur. Soms 
denk ik wel eens: “goh, ik kan weer zien!” Tot ik wakker 
word.

Dankzij uitstekende zorg kan ik in huis blijven wonen. 
Natuurlijk heb ik nagedacht over de Irishof, want die is 
er voor mensen met een visuele beperking. Hoe goed het 
daar ook is, je levert in aan vrijheid. Ik wil zo lang mogelijk 
baas blijven over mijn eigen situatie. Heel belangrijk was 
de keuze voor Agathos als zorginstelling. Daar had ik al 
ervaring mee opgedaan, toen mijn man verpleegd moest 

Jan en Lenie met pensioen, 2007 (collectie van Dam-Kleiweg)


