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zo’n Gouwe Verhaal? Ik wil mezelf niet in de schijnwer-
per zetten. Niet uit bescheidenheid, maar omdat ik me 
afvraag of ik nou zo interessant ben. En als jij zegt dat 
het leven van elke Gouwenaar interessant is, dan denk 
ik, waarom zou ik dat openbaar maken? Toch ben ik er-
overheen gestapt, omdat ik graag vertel over het Gouda 
van mijn jeugd. Tot 1952 óf 1953 woonden we op de 
Nieuwehaven. Je hoeft maar een naam te noemen of een 
foto te laten zien en de verhalen komen boven. Ik heb 
een onbezorgde jeugd gehad met Gouda als veilig decor. 
Als jij denkt dat de lezers van Tidinge dat interessant vin-
den, prima. Maar hou er rekening mee dat ik veel minder 
ga vertellen over de periodes daarna.’

‘Het was een gereformeerd middenstandsgezin waar ik 
op 3 oktober 1938 werd geboren. Mijn geboortenaam is 
Alida de Bruijn. Met broer Dick vorm ik een tweeling. Als 

Lida Vergeer-de Bruijn (foto Nico J.Boerboom)

gouwe verhalen

Lida Vergeer-de Bruijn 
 Gouwe Verhalen is een serie interviews met mensen  
die het verleden van Gouda zelf hebben beleefd.

Gert Jan Jansen

 Lida Vergeer-de Bruijn (1938)
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vierde en vijfde kind zaten wij precies in het midden. Dat 
gaf flexibiliteit. Afhankelijk van de gebeurtenis konden 
wij zowel bij de kleintjes als bij de groten gerekend wor-
den. Wij woonden op Nieuwehaven 192. Dat is tussen de 
Vrouwevestesteeg en de Korte Dwarsstraat. Vader had 
een lederhandel, een groothandel waar schoenmakers 
hun leer kopen. Mijn vader noemde zich ‘koopman’. Mijn 
moeder dacht bij dat woord aan de markt, maar ze kreeg 
het niet veranderd. Je had in die tijd vier lederhandelaren 
in Gouda. Sliedrecht op de Oosthaven was de bekend-
ste. Het reclamebord aan de kant van de Molenwerf zit 
er nog. Daar is mijn vader in de leer geweest. Je had ook 
Vis op Hoge Gouwe, waar nu Galerie Honingen zit, en Van 
Maren aan de Peperstraat. ‘J.A. de Bruijn BV’ is de enige 
die nog bestaat! Broer Wim heeft de zaak voortgezet en 
nu zitten twee van zijn zoons erin: in het oude pand van 
de Producent onderlangs de Nieuwe Gouwe Oostzijde. 

Geboortekaartje 1938 (collectie Vergeer-de Bruijn)
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gewoon huis woonden, maar in een bovenhuis. “Als 
middenstander moet je boven de zaak wonen”, was de 
reactie. Voor ons waren de panden één geheel. Vanuit de 
gang van het huis kwam je via een tussendeur in de zaak 
en zo gingen we naar buiten. Aan de westkant, zeg maar 
de kant van de Gouwe, was een poortje dat ook naar de 
zijdeur van de buren op Nieuwehaven 196 leidde. Aan 
onze kant zat daar een deur, waarmee je het kantoor kon 
binnentreden, dat grensde aan de tuinen van het Regen-
tesseplantsoen.

 Als ik die foto bekijk gaan mijn ogen meteen naar de 
ramen op de bovenste verdieping. Daar sliep ik met mijn 
zus. Laat opblijven was er voor ons niet bij. Mijn moeder 
hield van rust, regelmaat en reinheid en daar hoorde bij 
dat je ’s avonds vroeg naar bed ging. Vaak speelden alle 
andere kinderen dan nog buiten. Op een zekere avond 
zaten mijn tweelingbroer Dick en ik te kijken, toen we 
besloten om zelf ook wat te ondernemen. We kropen om 
beurten uit het meest rechtse raam en gingen daarna op 
handen en voeten door de zinken dakgoot naar het linker 

Mijn vader is in Gouda geboren, maar diens vader 
kwam uit de buurt van Hekendorp. Geboren in 1872 ging 
hij op jonge leeftijd de wereld in, op zoek naar werk. 
In Antwerpen leerde hij het vak van banketbakker. Het 
lukte om in Gouda een eigen zaak te beginnen. Die was 
op Nieuwehaven 232, op de hoek met de Korte Dwars-
straat, waar nu Indisch eethuis Sajaki zit. Er is een foto 
uit 1909 waar opa met buurtgenoten op staat. De Vuil-
steegbrug is versierd ter gelegenheid van de geboorte 
van prinses Juliana. Ik heb mijn opa goed gekend, want 
hij is 101 jaar oud geworden. Op een bepaald moment 
was hij de oudste inwoner van Gouda. Toen zei hij: “Dat 
blijf ik mijn leven lang, niemand kan mij inhalen.”’

Nieuwehaven 192/194

‘Kijk eens naar die foto van het pand Nieuwehaven 192. 
Eigenlijk waren het twee huisnummers, 192 en 194. De 
zaak was beneden, wij woonden boven en achter stond 
het kantoor. Ik vroeg als kind, waarom we niet in een 

De tweeling Lida (links) en Dick de Bruijn in onge-
veer 1941 (foto Hekker, collectie Vergeer-de Bruijn)

Het pand Nieuwehaven 192 in 2019 
(foto Nico J. Boerboom)

Pagina uit het Adresboek Gouda 1942 (samh)
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naar binnen bij Stalenberg, op de hoek van ’t Harthofje, 
tegenwoordig Hartenerf. We kwamen tot stilstand tegen 
de tafel en meneer Stalenberg schrok op uit een dutje. 
Kop over bol renden we weg. ’s Avonds is vader langs 
gegaan om het goed te praten en de Vliegende Hollander 
weer mee te krijgen.

Ons speelterrein liep globaal van de Kleiwegstraat tot 
het Hofje van Cinq. Ook een stukje van het Regentes-
seplantsoen hoorde erbij en de steegjes en hofjes daar-
tussen. Aan het begin van de Nieuwehaven was een ge-
heimzinnig buurtje. Daar werd de straat smaller en boog 
iets naar het noorden. Er stond een wirwar aan bouw-
sels, maar uiteindelijk kwam je bij bakkerij Steenland. 
Zover durfde ik echter niet. Dat buurtje had de naam de 
Portemonnee. Het is verdwenen. Als je de Kleiwegstraat 
uit loopt, zie je rechts iets naar achteren nog drie huis-
jes staan. De even kant van de Nieuwehaven begint daar 
met nummer 32. Daarachter, op Regentesseplantsoen 
28, woonde mijn beste vriendin, Lia van Doorninck. De 
Herpstraat was er toen nog niet, maar nooit liep ik via de 

raam om daar weer naar binnen te gaan. Onze overbu-
ren, de dames Hoogendoorn, kregen dat in de gaten. Ze 
zagen ons al naar beneden storten. Ze ijlden naar bui-
ten en posteerden zich onder de dakgoot, hun schorten 
opgeheven als een vangnet. Een van de twee heeft toen 
aangebeld en mijn moeder verteld dat de tweeling door 
de dakgoot kroop. Moeder ging naar boven en bleef rus-
tig. Degene die net naar buiten wilde klimmen pakte ze 
bij de pyjamabroek en zette die op bed. Ze wachtte tot 
nummer twee zijn neus in de raamopening liet zien en 
ook die werd met vaste hand naar binnen geleid. Als ik 
nu over de Nieuwehaven rij en naar boven kijk, zou ik nog 
een hartverzakking krijgen. 

Er woonden middenstanders op de Nieuwehaven, 
maar ook arbeidersgezinnen. Recht tegenover ons was 
een rijtje huizen waar brandweerlieden woonden. Welke 
zaken er waren? Nou, je had Van den Hondel, de wijn-
handelaar, je had Radix, de aannemer; dat waren drie 
broers. Opa de Bruijn was banketbakker. Naast ons op 
190 woonde de familie Van Willigen. Hij had een schil-
dersbedrijf tegenover de Vrouwentoren. Verder schiet 
me Kooiman, de kleermaker, te binnen en melkboer De 
Groot. Je had ook Melkert. Die hadden een fabriekje van 
fietskinderzitjes aan het begin van de Lange Groenen-
daal. Leeflang, de kapper, zat verderop. Daar zat ook 
een timmerman die Van Dam heette en je had Scholten, 
de groenteboer.’

Speelterrein

‘In mijn herinnering was de Nieuwehaven al gedempt 
toen ik kind was. Er was een groenstrook in het mid-
den, aan de zijkant waarvan een enkele auto geparkeerd 
stond. Om de groenstrook stonden betonnen paaltjes. 
Na de bevrijding heeft tijdelijk op elk paaltje een lan-
taarntje gestaan, geplaatst door blikslager De Gruijl. 
Die had een ijzerwarenfabriek in het pand naast Koch & 
Knuttel op 177. Later heeft daar de sportzaak van Verzijl 
gezeten. Op straat kon gespeeld worden: verstopper-
tje, knikkeren, belletje trekken, enzovoort. Enerverend. 
Denk eens aan de Vliegende Hollander waarmee mijn 
broer en ik een keer uit de bocht vlogen. We reden zo 

Lida de Bruijn (links) met grote zus op de Nieuwehaven bij de bevrijding 
in 1945; rechts op de paaltjes de lantaarntjes van de firma De Gruijl (col-
lectie Vergeer-de Bruijn)
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Lia van Doorninck, kinderen van dominee Koenekoop en 
Tiny Dorst, ook een vriendin. Eén van die keren staat in 
mijn geheugen gegrift. Er was een wagen van Van Gend & 
Loos met twee paarden ervoor in de Gouwe beland. We 
waren na het middaguur op weg naar school toen het ge-
beurde. De paarden waren gelukkig uit de dissel en daar 
zwommen ze door de Gouwe; zo net met die ogen en de 
neusgaten boven water. Ze konden nergens de wal op, 
maar uiteindelijk gingen ze het water van de Turfmarkt 
op. Bij de Trappenbrug konden ze er uitkomen, omdat 
het daar ondiep is. Ik heb dat zelf niet gezien, want na 
driekwartier durfde ik niet langer te blijven kijken. Op 
school vroeg meester Van Wieringen, het was in de 4e 
klas, waarom ik te laat was. “Nou meester, er zwommen 
twee paarden in de Gouwe en die moesten gered wor-
den.” Waarop de meester zei: “Ik heb al veel smoezen 
gehoord in mijn leven, maar dit is het toppunt. Ga jij 
maar strafregels schrijven.” Nog weer drie kwartier later 
kwam mijn broer binnen en die zei: “Er zwommen twee 
paarden in de Turfmarkt.” Toen geloofde de meester het 
wel!

Ik heb hier een foto van het onderwijzend personeel. 
Ik denk uit 1948, want toen zat de Mulo nog in hetzelfde 
gebouw. De klassen zaten in die tijd goed vol. Op een 
foto van de zesde klas tel ik maar liefst 48 kinderhoofd-
jes. 

Vlak na de oorlog begonnen de schoolreisjes. Dat ging 
met een vrachtauto van Van Rijn Goudse Pakketdienst. 

Portemonnee naar haar toe. Weet je trouwens dat haar 
vader, mr. Van Doorninck, actief was in het bestuur van 
Die Goude?

Brand was een belangrijk thema. Tegenover de brand-
weerkazerne wonend zag je aan de uitruk meteen of er 
een grote brand was. Twee springen eruit, omdat ze zo 
dichtbij waren. In 1949 de brand van molen de Koren-
blom en op Goede Vrijdag 1952 de brand van zeepfa-
briek Vergeer aan de overkant van de Kattensingel. Die 
brandde tot de grond toe af. We stonden eerste rang op 
het terrein van fietsenmaker Heimans aan het Regentes-
seplantsoen. Dat de fabriek van mijn latere schoonfa-
milie was, kon ik niet vermoeden. Daar aan de Katten-
singel lagen boomstammen in het water van houthandel 
Kasbergen. Daar liepen we overheen. Levensgevaarlijk 
weet ik nu. Een aparte attractie was het voetveer over 
de Kattensingel naar de Crabethstraat, waarmee mensen 
snel naar het station konden. Aan de overkant stond een 
klein wachthuisje. Het is nog een tijdje verderop – ter 
hoogte van de Drie Nooteboomen – ingezet, toen het 
Bolwerk werd gereconstrueerd. Voor sporten hoefde je 
niet op een club. Het lijkt wel of er in die tijd elk jaar ijs 
lag in de singel en dat je kon schaatsen. Om te zwemmen 
ging je naar het zwembad in de Houtmansgracht. Als er 
luchtalarm was moest iedereen uit het water komen en 
in een badhokje gaan staan. Pas na de oorlog kwam het 
Spaardersbad in beeld. Daar heb ik in 1948 het diploma 
gehaald.’

De gereformeerde school

‘Onze school stond aan het eind van de Keizerstraat, 
de gereformeerde school. We gingen altijd met het-
zelfde groepje kinderen ernaartoe. Een vaste route was 
er niet. Soms langs Leeflang, de kapper, en dan over de 
Gouwe naar de Keizerstraat, maar ook wel door de Vrou-
westeeg, Naaierstraat en Groenendaal of door de Lange 
Dwarsstraat over de Trappenbrug door de steegjes naast 
de Spiegeltent. Hoe je liep, werd door toevalligheden 
bepaald, bijvoorbeeld omdat iemand gehoord had dat 
ergens iets gebeurd was. Ik denk dat het een groepje van 
een man of tien was. Je ging elkaar halen. In elk geval wij, 

Nieuwehaven in 1967 (foto Piet Daems)
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al vol van, dus hou ik me in. Dus maar niet het verhaal 
dat we vanaf een bepaald moment als kinderen op één 
kamer moesten slapen, zodat iedereen in een keer ge-
waarschuwd werd als het luchtalarm was. Ook niet over 
oma De Bruijn die spullen die knecht en verzetsman Leen 
Honkoop verstopt had, in de kachel wilde gooien. Wat 
ik uit wil laten komen, is dat de verschrikkingen van de 
oorlog tot mij als kind niet doordrongen. Was ik te jong 
en te speels? Of hielden mijn ouders het van me weg? 

Wat ik in die periode meemaakte, maar niet kon be-
grijpen, was de splitsing binnen de gereformeerde kerk. 
In jullie themanummer van Tidinge over ‘500 jaar refor-
matie in Gouda’ schrijft Ten Napel dat ds. G. Koenekoop 
de aanzet gaf door in een preek partij te kiezen in een 
landelijk geschil over de zgn. verbondsleer. Hij en zes 
kerkenraadsleden werden geschorst en circa vierhon-
derd kerkleden gingen mee. Ook ons gezin. Wij heetten 
de ‘vrijgemaakten’, ook wel artikel 31 genoemd; de an-
deren de ‘synodalen’. Ons werd gelukkig niet verboden 
om te gaan met ‘synodale’ kinderen. “Lia van Doorninck 
is je vriendin; daar verandert niks aan”, zei mijn vader. 

In de laadbak werden in de lengte losse banken gezet en 
rijden maar. 

Op die eerste schoolreis kwamen we ook in Panorama 
Mesdag. Diep onder de indruk was ik. Vanaf dat moment 
wilde ik zelf ook schilderen. Bang dat die mooie herin-
nering zou wegvallen, ben ik pas op mijn 50e weer naar 
Panorama Mesdag gaan kijken. Wat denk je? Ik was weer 
verrukt! Het strand zag ik ook op onze jaarlijkse vakantie 
in Katwijk. Albums vol met foto’s zijn ervan. Er is een 
keer een ansichtkaart gemaakt met een Katwijks zee-
zicht, waar ik als spelend kind op sta. Uit die periode 
stamt mijn liefde voor het water, de zee en voor sche-
pen. Met mijn vader deelde ik de liefde voor het buiten-
leven en voor dieren. Hij was verknocht aan de Reeu-
wijkse Plassen. We hadden daar een plashuis gekocht 
aan de Groene Ree. Vader ging naar de Natuurkundige 
Vereniging van Cor van der Starre en ik ging mee naar 
filmavonden over vogels.’

Oorlog en kerksplitsing

‘Over de oorlog heb ik al een keer verteld voor een boekje 
van Marianka Peters. Een Gouwe Verhaal staat er meest-

Afbeelding van de Gereformeerde School aan de Keizerstraat. Wandbord 
gemaakt ter ere van het 40-jarig jubileum van meester Dirk van Wijk, een 
oom van Lida de Bruijn. (collectie Vergeer-de Bruijn)

Onderwijzend personeel van Gereformeerde School aan de Keizerstraat, 
rond 1948 .Bovenste rij: de onderwijzers van de lagere school; v.l.n.r. 
meester Van Dam, juffrouw Van Langen, de meesters Hartkoorn, Van 
Wieringen, Dirk van Wijk en Dubbeldam en juffrouw Muijlwijk. Voorste 
rij: de mulo-onderwijzers Bouma , Arie Koster, Herstel en Raijmond (col-
lectie Vergeer-de Bruijn)
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Clasi van de Westerschool. Het gevolg was dat ik ook 
op de mulo de jongste in de klas was en ook nog eens 
erg speels. Op de lagere school was dat niet zo’n punt. 
Met leren had ik geen moeite. Dat ging spelenderwijs. 
Op de middelbare school zorgde dat ‘achterlopen’ in de 
ontwikkeling naar volwassenheid ervoor dat ik me niet 
op mijn gemak voelde. Mijn klasgenoten hadden andere 
interesses, waren ‘verder’. 

Ik had overigens wel naar de hbs gewild. Qua cijfers 
kon dat, alleen moest ik dan met wiskunde wat inhalen. 
Aanvankelijk mocht het niet, later opeens wel. Vader 
riep van beneden door het trapgat: “Lida, je mag naar 
de hbs.” Waarop ik meteen terugriep: “Voor mij hoeft 
het niet meer.” Discussie gesloten. Zo ging dat in die 
tijd. Op 10 juli 1954 haalde ik het Mulo-examen met een 
goede cijferlijst.’

Lida de Bruijn als jonge vrouw, ongeveer 1956 (collectie Vergeer-de Bruijn)

De kerkscheiding had tot gevolg dat wij niet langer naar 
de – nu bijna afgebroken – Turfmarktkerk gingen, want 
die was synodaal. In mijn herinnering konden we eerst 
gebruikmaken van de Remonstrantse kerk, maar er staat 
mij ook een gebouw voor ogen dat tussen de Nieuwe-
haven en de Turfmarkt stond. Later werd op de Turfmarkt 
naast het Admiraalshuis de zaal van Maaskant gekocht. 
De nieuwe kerk kreeg zijn eigen knapenvereniging, Ora 
et Labora, die bij ons in het kantoor bijeenkwam. Zelf zat 
ik op Van Knop tot Bloem, de meisjesvereniging. 

Dat gereformeerd zijn was van invloed op het dagelijks 
handelen. Voorschriften die je niet altijd begreep, maar 
waar je je wel aan hield, soms met een eigen invulling. 
Ik mocht bijvoorbeeld niet fietsen op zondag. Als ik op 
zondagmorgen van mijn oma aan de P.C. Bothstraat te-
rugreed naar huis, ging ik in de spoortunnel op één trap-
per staan en dan kwam ik aan de andere kant bijna boven 
zonder te hebben gefietst.’

Kindertijd voorbij

‘Naar mijn gevoel eindigde mijn tijd als kind begin vijfti-
ger jaren. Mijn vader ging de lederhandel voortzetten in 
het pand van wasserij Roest op Burgemeester Martens-
straat 2. Het adagium dat je boven de zaak moest wonen 
was kennelijk vervallen, want we kwamen aan de over-
kant te wonen op nummer 11. De tijd aan de Nieuwe-
haven was voorbij. Misschien idealiseer ik die periode, 
omdat ik te maken kreeg met twee dingen die ik niet zo 
leuk vond. Mijn oma van moederskant was bedlegerig. 
Ik kreeg tot taak om elke avond naar de P.C. Bothstraat 
te gaan en daar bij oma te gaan slapen. Hoewel ik er niet 
over peinsde om bezwaar te maken, kreeg ik er op den 
duur een hekel aan. Daarnaast had ik het niet zo naar 
mijn zin op de Calvijn-Mulo, waar ik in 1950 naar was 
gegaan. Misschien kwam het omdat ik als zogenaamde 
late leerling op de lagere school was gekomen, maar een 
vroege leerling werd. Net na 1 oktober geboren, mocht ik 
pas na de zomer van 1945, bijna 7 jaar oud, naar school. 
Mijn ouders vonden het beter om dan maar gelijk in de 
tweede klas te beginnen. In de Hongerwinter werden 
mijn tweelingbroer en ik ‘bijgewerkt’ door mevrouw 
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Coen Vergeer

‘Het was ook in andere opzichten een mooie periode, 
want ik leerde Coen Vergeer kennen. Hun bedrijf, Zeep-
fabriek Gouda, aan de Kattensingel, had sinds de brand 
al een plaats in mijn gedachten. Coen en ik leerden el-
kaar kennen via de catechisatie. Waar dat precies was? 
Daar moet ik even over nadenken. Was dat niet gewoon 
in de kerk aan de Turfmarkt, Coen? Wat wij deelden was 
de liefde voor zeilen en voor het water. Zij hadden een 
Vrijheid in Reeuwijk liggen.

Coen zat op de hts in Dordrecht. Ik denk dat ik in 1960 
met hem meeging naar een studentenfeest. Door een 
toeval kon hij de auto van thuis meekrijgen. Zijn vader 
was heel zuinig op de directiewagen. Daar mocht Coen 
niet mee rijden. Bij mij thuis waren ze juist weer een stuk 
makkelijker in het gebruik van de auto. Mijn vader be-

Van kantoor naar ziekenhuis De Wijk

‘Na de mulo ging ik op zoek naar werk. Ik kon uit drie 
verschillende kantoorbanen kiezen. Bij Knox en Dort-
land aan de Turfmarkt zag ik het zelf niet zitten en dat 
gold ook voor plateelfabriek Van der Want aan de Prins 
Hendrikstraat. In het gesprek daar werd een lange tel-
strook uit een telmachine getrokken, de optelsom eraf 
gescheurd en mij gevraagd om die reeks uit het hoofd 
op tellen. Ik heb het gedaan (en het was correct), maar 
ik wist ook dat ik daar niet wilde werken. Bij de Goudse 
Verzekeringen solliciteerde ik als secretaresse, maar dat 
was te hoog gegrepen. Er werd een mooi salaris gebo-
den, maar ze hielden vast aan hbs als vooropleiding. 
Toch kwam ik daar wel op kantoor terecht, op de zoge-
naamde hooizolder. Dat was een aanbouw van het vroe-
gere kantoor, een wit gebouwtje achter de postkamer. 
Van daaruit was ik een tijd gedetacheerd in Amsterdam 
bij de Studentenverzekeringen. Ik ging heen en weer met 
de trein.

Het kantoorleven kon mij maar matig boeien. Ik wilde 
meer contact met mensen en ging in Den Haag de oplei-
ding tot medisch secretaresse volgen. Ik kon aan de slag 
in ziekenhuis De Wijk aan de Westhaven. Daar heb ik het 
buitengewoon naar mijn zin gehad. Ik hielp als medisch 
secretaresse bij het spreekuur van geneesheer-directeur 
J.C. de Jong en van dokter Wempe. Laatstgenoemde 
was een schat. Toen hij met pensioen ging, kwam dok-
ter Koch in zijn plaats, schoonzoon van dokter De Jong. 
Werken in De Wijk was veel meer dan een baan hebben. 
Het was een leven, waarin aandacht voor de mensen 
centraal stond. Overwerk werd nooit betaald, maar het 
kwam niet in je op om daar een punt van te maken. Ik 
word nog warm van binnen als ik denk aan die prachtige 
kerstvieringen met zang in het trappenhuis. Met mensen 
uit die tijd heb ik nog steeds contact. Het boek van zus-
ter Neelie van der Veen, Ga maar even naar De Wijk, staat 
vooraan in de boekenkast.’

Coen Vergeer en Lida de Bruijn treden in het huwelijk, 1963, collectie 
Vergeer-de Bruijn (foto Hekker)



174

Ti
di

ng
e 

20
19

ik vrijwilligerswerk in de gehandicaptenzorg ben gaan 
doen, in de Bruggen in Zwammerdam bijvoorbeeld, maar 
ook landelijk in een bestuur. Een ander gevolg was dat 
ik weinig tijd heb kunnen vinden voor het schilderen als 
hobby. Hier in huis hangen een paar werkjes. Misschien 
gaat het er een keer van komen.’

schouwde het als een gebruiksvoorwerp. Hij had tegen 
de vader van Coen gezegd: “Laat die jongen toch in die 
auto rijden.” Alleen wist mijn vader niet dat het voor een 
studentenfeestje was en dat ik ook mee zou gaan. Dat 
had nog anders kunnen lopen, als de ouders van Coen 
niet net op vakantie waren. De vaste chauffeur kon voor 
het afgeven van de sleutels niet vragen of het wel in orde 
was. De familie Vergeer was ook vrijgemaakt gerefor-
meerd. Op dat vlak was er geen discussie, al waren er 
verschillen. Coen had op de Rijks HBS aan de Martens-
singel gezeten, terwijl mijn broers voor het middelbaar 
onderwijs naar Alphen aan den Rijn gingen. Wij kerkten 
op de Turfmarkt, naast het Admiraalshuis. Later is in 
Bloemendaal De Vaste Burcht gebouwd, nog niet zo lang 
geleden prachtig verbouwd. Het is een actieve gemeente 
met veel jonge gezinnen.’

Daarna

‘Zoals ik daarstraks al zei, ga ik de rest van mijn leven 
niet gedetailleerd uit de doeken doen. Wij zijn in 1963 
getrouwd. Coen had zijn werk op de zeepfabriek aan de 
Kattensingel en ik thuis. De fabriek is verleden tijd. Er 
resteert nog een plaquette in de opgang van apparte-
mentencomplex De Abessijn. 

We hebben eerst op de Zoutmanstraat gewoond, 
daarna op de Joubertstraat en nu – al bijna veertig jaar 
– aan de Abel Tasmanlaan. Aan de achterkant, op de 
Tweede Abel Tasmanhof, vond ik voor onze kinderen een 
beetje de veilige speelomgeving, waar ik in mijn jeugd zo 
van had genoten.

Ons gezin werd uitgebreid met vier kinderen: Jan, 
Jantien, Marieke en Coen. Eigenlijk vijf, want we heb-
ben Paul geadopteerd, een jongen die met 15 jaar een 
tijdje bij ons in huis kwam en eigenlijk nooit is wegge-
gaan. Hij is mijn vijfde kind. Wie ons gezin kent, weet 
dat er één van die vijf, Coen, gehandicapt is. Ik noem 
dat, omdat het tot op heden zijn invloed heeft op ons 
leven. Hij is echter gewoon een van ons gezin. Wie dat 
beeld wil aantasten, spreek ik erop aan. Ontkennen dat 
het zijn invloed heeft gehad zal ik zeker niet. Zowel een 
belasting als een verrijking. Het heeft ervoor gezorgd dat 
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