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minstens 80 jaar zijn? De hoofdredacteur schreef bij de 
aflevering over Peter Eikenboom dat het een eenmalige 
uitzondering was. Oh, deze Tidinge wordt een ‘special’ 
over de Goudse uitgeverij Van Goor en daarom wil de re-
dactie dat het Gouwe Verhaal in de grafische sfeer blijft? 
Dan snap ik opeens hoe je bij mij komt. Het idee moet 
van Paul Abels komen, want met hem samen geef ik de 
les ‘Gouda en de boekdrukkunst’, als onderdeel van een 
Goudologie-II-cursus. Als je maar weet dat ik over uitge-
verij Van Goor en Zonen niets te melden heb, of het zou 
moeten zijn dat je vanuit ons huis kijkt op de achterkant 
van de H&M aan de Kleiweg. Daar was Van Goor ooit ge-
vestigd.

Geboren Gouwenaar ben ik niet. Ik kwam hier in 1967, 
niet vanwege het unieke watersysteem, maar omdat ik 
een baan kon krijgen bij drukkerij Koch en Knuttel waar-
aan een huurhuis gekoppeld was. Ik had in Amsterdam 
vaste verkering. We hadden ons gemeld bij het Centraal 
Bureau Huisvesting. “Wilt u een eigen woning, hier in 
Amsterdam?” was de reactie. “Komt u dan over tien jaar 
nog maar eens terug.” Ik vroeg nog: “Moet ik me dan ’s 
morgens of ’s middags melden?”, maar ik wist dat het 
geen indruk zou maken. Vandaar de trek naar Gouda. 
Toen moesten we wel trouwen, want Koch & Knuttel kon 
niet toestaan dat er in hun huis ‘gehokt’ zou worden.’

Amsterdam

‘Louis Meulenberg was de naam die ik meekreeg bij 
mijn geboorte op 30 september 1940 in Amsterdam. De 

Loek Meulenberg (foto Nico J.Boerboom)

gouwe verhalen

Loek Meulenberg 
 Gouwe Verhalen is een serie interviews met mensen  
die het verleden van Gouda zelf hebben beleefd.

Gert Jan Jansen

 Loek Meulenberg (1940)
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meeste mensen kennen me als Loek. Ik kom uit een ar-
beidersgezin in de Pijp. Mijn vader was niet links, maar 
uiterst links, cpn. Van de oorlogstijd kan ik me weinig 
herinneren. In de hongerwinter kwam ik in Friesland te-
recht en daarvan weet ik dat er – het zal april ’45 zijn 
geweest – geschoten werd. De ene dag kwam je Duitsers 
tegen bij wie je een snoepje kon bietsen, de andere dag 
geallieerden die ook lekkers bij zich hadden. Ik weet niet 
eens of het Engelsen of Canadezen waren. 

Mijn jeugd in Amsterdam zal ik niet diepgaand uit de 
doeken doen. Je gaat elke dag naar school, je gaat elke 
week naar het badhuis, je speelt met vriendjes, iedereen 
kent het wel. Wat niet iedereen kan zeggen: ik was de 
slechtste leerling van de klas. Ik had overal onvoldoende 
voor. Ik ben zelfs een keer blijven zitten. Voor rekenen 
een vier, terwijl ik later calculator ben geworden. Ik had 
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opmaken, maar vooral de sfeer was anders. Amsterdam 
was toen een levendige krantenstad. Bij het Algemeen 
Handelsblad werd ook de Trouw gedrukt. Het Parool werd 
er alleen gezet. In die tijd is er een heuse typografen-
staking geweest. Ik was met een vriend een paar dagen 
op stap naar Parijs en kwam nietsvermoedend terug in 
Amsterdam. Het was wel lekker dat ik niet meteen aan 
het werk hoefde. Uit nieuwsgierigheid ging ik maar eens 
kijken. Bij de ingang van drukkerij Koenders werd een 
persfoto gemaakt door De Waarheid. Daar kwam ik pon-
tificaal op te staan. 

Tot augustus 1961 was ik in militaire dienst. Ik werd 
opgeleid tot radiotelefonist bij de Licht- en Geluidmeet-
dienst van de Artillerie Meetafdeling. Ik ging niet terug 
naar de krant, maar begon bij handelsdrukkerij De Vol-
harding en vervolgens bij drukkerij Eikelenboom. Het zal 
in die periode zijn geweest dat ik liftend naar Frankrijk 
ging en daar een half jaar als bordenwasser in een res-
taurant in de buurt van Annecy heb gewerkt. Later mocht 
ik de kok helpen en zo verwierf ik kookvaardigheden. In-
middels was ik weer aan het leren geslagen. Om calcula-
tor te worden was mijn opleiding te laag. Ik moest eerst 
een cursus algemene ontwikkeling volgen, toen pas kon 
ik voor assistent-calculator opgaan en vervolgens calcu-
lator offset, patroonsdiploma boekdruk en patroonsdi-
ploma offset. Het was streng gereguleerd in de grafische 

geen idee wat ik wilde worden, dus ging ik naar het ze-
vende leerjaar. Daar was ik opeens de beste leerling. Op 
het Arbeidsbureau kon je een test doen. Ingewikkeld was 
het niet, maar er kwam wel een verrassend helder advies 
uit: geschikt voor het grafische bedrijf. Ik denk dat daar 
de meeste vacatures waren. Zodoende zat ik van 1954 
tot 1957 op de Amsterdamse Grafische School. Ook daar 
kenden ze een simpele selectiemethode. Als je een bril 
droeg werd je opgeleid tot boekbinder, als je een beetje 
technisch uit je ogen keek werd je drukker en als er thuis 
iemand was die een andere taal kende, werd je zetter. 
Zodoende kreeg ik een opleiding tot handzetter. Ik ging 
naar de dagopleiding en toen ik klaar was kon ik als zet-
tersgezel aan de slag. Een aparte bedrijfstak, want de 
cao verplichtte medewerkers om lid te zijn van een vak-
bond. De Algemene Nederlandse Grafische Bond was de 
oudste vakbond van Nederland, opgericht in 1866. 

Mijn eerste baan was bij Koenders aan de Prinsen-
gracht dat vooral handelsdrukwerk deed. Vervolgens ben 
ik naar het Algemeen Handelsblad gegaan aan de Nieuwe-
zijds Voorburgwal. Niet alleen het werk, vooral zetten en 

Loek Meulenberg als Amsterdamse kleuter (collectie Meulenberg)

Loek Meulenberg als radiotelefonist bij de Artillerie 
Meetafdeling 1961 (collectie Meulenberg)
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bijzonder drukwerk gemaakt, zoals de bladen Bouw en 
De Ingenieur en voor uitgeverij Versluis.

Al binnen het jaar verkocht Unilever het bedrijf aan 
De Boer in Hilversum. Dat had een merkwaardige wijzi-
ging in de leiding tot gevolg. Ooit was bij Koch & Knut-
tel meneer Borra ontslagen, omdat hij steeds ingreep 
in het bedrijfsproces en machines harder liet draaien 
dan verantwoord. Wie zette De Boer in Gouda neer als 
directeur: diezelfde meneer Borra. De sfeer was om te 
snijden omdat de zittende leidinggevenden verwacht-
ten dat er wraak genomen zou worden. Als nieuweling 
hoefde ik daar in theorie geen last van te hebben, maar 
meneer Borra bleek het feodale karakter alleen maar te 
versterken. Ik werd bij hem geroepen en kon het doen 
met een mededeling: “Meulenberg, die afspraken die 
door Unilever met u over arbeidsvoorwaarden zijn ge-
maakt, gelden niet meer. U gaat er niet op achteruit. 
U kunt weer gaan”. Dat ‘niet op achteruit’ klopte niet, 
want mijn handelingsruimte als calculator werd beperkt. 
Vertegenwoordigers mocht ik alleen nog ontvangen na 
verkregen toestemming. In beginsel moesten alle op-
drachten worden gegeven aan een firma die het concern 
had aangewezen. Mijn Goudse baan heb ik binnen een 
jaar opgezegd.

Ik bleef werkzaam bij drukkerijen. De eerste was Vita-
Nova in Schiedam die later verplaatst werd naar Hank. 

industrie. Het liefst was ik leraar in grafische vakken ge-
worden, maar dat zou nog jaren studie vragen en ik had 
ondertussen verkering en we wilden wel een keer gaan 
samenwonen.’

Koch & Knuttel 

‘In een grafisch weekblad stond een advertentie van Koch 
& Knuttel in Gouda: “gevraagd een calculator; beschik-
baar een flat.” Pasgetrouwd kwamen we te wonen in een 
driekamerflat aan de Vrijheidslaan in Oosterwei. Het was 
geen bedrijfswoning, maar het bedrijf had zeggenschap 
over de toewijzing. Koch & Knuttel was voor Gouda een 
flink bedrijf. Het bleek feodaal ingericht te zijn. Ik was 
een vrijgevochten Amsterdamse jongen met lang haar en 
had het daar moeilijk mee. Eigen initiatief werd niet op 
prijs gesteld. De boekdrukkerij, het kantoor en de ex-
peditie van Koch & Knuttel zaten aan de Turfmarkt, in 
een pand dat doorliep tot aan de Nieuwehaven. Aan de 
Nieuwe Vaart zat de offsetdrukkerij. Koch & Knuttel was 
op dat moment onderdeel van Unilever. Daarvoor werd 
veel verpakkingsmateriaal gemaakt. Daarnaast werd er 

Loek Meulenberg als langharige Amsterdammer met vader op vakan-
tie, circa 1960 (collectie Meulenberg)

Loek Meulenberg bij drukkerij Eikelenboom circa 
1963 (collectie Meulenberg)
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op een van de eerste avonden in Gouda gezellig naar een 
café wilde. Het was aan de Lange Tiendeweg. Ik ging zit-
ten, maar er kwam niemand op me af. Toen kwam iemand 
anders binnen en die vroegen ze: een biertje zeker. Toen 
zei ik: “Als je toch bezig bent, tap er voor mij dan ook 
één.” De reactie: “Verrek, het is een Nederlander.” Ook 
mijn Amsterdams grapjes gingen er niet in. Ik zat op mijn 
werk uit te leggen dat alle munten en bankbiljetten een 
Mokumse naam hadden. Dus ik vroeg: “Wat is een knaak 
(twee gulden 50), wat is een joetje (tien gulden), wat is 
een meier (honderd gulden)?” Tot ik vroeg: “Wat is dan 
een lammetje?” Dat wisten ze echt niet. Ik zeg: “Een 
jong schaapje!” Dat konden ze niet waarderen. Ook de 
koffiedames vonden me een praatjesmaker. Je kreeg bij 
Koch & Knuttel koffie uit een kan, waarin ze naast koffie 
ook de nodige suiker en een sloot melk deden. Ik lustte 
de koffie alleen zwart en vroeg daarom of ze mijn koffie 
in wilden schenken, voordat ze er van alles bij gedaan 
hadden. Toen vroegen ze of ik een doktersverklaring kon 
overleggen dat ik de koffie zwart moest gebruiken.’

Het Goudse leven als vutter

‘Tot ik met de vut ging, ben ik nauwelijks actief geweest 
in Gouda. Als je elders werkt, blijft er weinig vrije tijd 

Ik heb gewerkt in Delft, in Boskoop, weer in Schiedam 
(Roelants van de kaartjes) en tenslotte dertien jaar bij 
Veldwijk in Waddinxveen.’

Wonen en wennen in Gouda

‘Toen ik vertrok bij Koch & Knuttel wilden ze natuur-
lijk graag dat ik de flat leeg achterliet. Daarvoor had ik 
echter andere woonruimte nodig en die was er niet een-
twee-drie. In 1971 is onze dochter geboren. We stonden 
ingeschreven voor een woning aan de Rietzoom en daar 
zijn we ook naartoe gegaan. Ons huwelijk liep echter 
stuk. Ik heb een tijd een soort nomadenbestaan geleid, 
waarbij ik telkens verbleef in het huis van een vriend of 
een kennis. Ik bleef wel in Gouda om het contact met 
mijn dochter niet te verliezen. Op een bepaald moment 
kwam ik met een vriendengroep terecht op Lage Gouwe 
108-110, op de hoek van Achter de Vismarkt. Het was een 
soort commune, een wooncoöperatie. De anderen wa-
ren mede-eigenaren, maar omdat de scheiding nog niet 
officieel was kon ik niet kopen. Laat ik daar nu de vrouw 
ontmoeten, waarmee ik al veertig jaar samen ben. Hilde 
was een van de andere participanten. De taken in huis 
waren verdeeld. Als ik kookdienst had, waren er veel ex-
tra eters. Heel lang duurde die coöperatie ook weer niet, 
want een ander stel ging uit elkaar en toen was het voor 
de overigen niet meer mogelijk om de lasten op te bren-
gen. We hebben nog een tijdje in het voorhuis gewoond. 
Onderin was ooit een opslagruimte van Gouda’s Glorie. 

Hilde en ik gingen op zoek naar een ander huis. Vlek 
15 was even aan de orde, maar het project op Slapperdel 
sprak ons meer aan: in de binnenstad, dichtbij alle voor-
zieningen. We waren bijna de laatsten die zich konden 
inschrijven. We wonen hier 30 jaar tot genoegen. Het 
verloop hier op het ‘plein’ is klein. Zeker drie stellen wo-
nen er vanaf het begin. 

Gouda en ik moesten aan elkaar wennen. Ik kwam 
waarschijnlijk over als de vlotgebekte Amsterdammer 
die overal commentaar op had. Bovendien zag ik er al-
ternatief uit, met het haar tot op de schouders en vanaf 
het eerste zonnestraaltje bruiner wordend. In Gouda zelf 
was de sfeer –in mijn ogen– bekrompen. Ik weet dat ik 

Vestigingsdiploma lithografisch bedrijf 1969 (collectie Meulenberg)
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we op de hoogte blijven van de nieuwste ontwikkelingen 
in de kaaswereld. Zo zijn we pas nog naar de gloednieu-
we kaasfabriek in Hoogeveen geweest met zijn enorme 
pekelbaden.

Gouda heeft in het verleden een aantal bijzondere 
drukkers en uitgevers gekend zoals Gerard Leeu, Enden-
burg en Rammazeyn. Bovendien hebben we nog steeds 
een Librije. Ik maak deel uit van een groepje mensen dat 
– onder de paraplu van Gouda op Schrift (GOS) – gestaag 
maar enthousiast bezig is met hertalen van gedrukte 
middeleeuwse werken. Het gaat ons dus niet om hand-
schriften. Ons grootste project is vorig jaar afgerond: 
het hertalen van het boek Twispraec dat ooit door Gerard 
Leeu werd gedrukt. Het zijn moralistische fabels, maar 
daar stap ik dan overheen. Wat er zo mooi aan is? Het is 
net als met kauwgum. Je kunt er niet meer mee ophou-
den. Bovendien is het een leuke groep. Het liefst willen 
we grote werken aanpakken en tot op heden heeft Jan 
Willem Klein die kunnen aandragen.

Vermeldenswaard is zeker ook de Drukkerswerkplaats 
die in de Chocoladefabriek zetelt. Ik ben daar een jaar 
of zeven aan de slag als zetter. Ze zaten toen nog in de 
 bovenmeesterswoning naast de Jeruzalemkapel. Hier 
ben ik – als oudste typograaf – elke woensdagmiddag. 
Het mooiste is natuurlijk het zelf drukken van een boek-

Loek Meulenberg bij een monotype Philippine (collectie Meulenberg)

over. Hardlopen en bergbeklimmen stonden bovenaan. 
Voor de Atletiek Vereniging Gouda heb ik niet alleen ge-
lopen, maar ook georganiseerd. O ja, het Filmhuis moet 
ik nog noemen. Daar was ik bij de oprichting betrok-
ken. Toen ik was gestopt met werken, begonnen onze 
vakanties in de Bourgogne langer te worden. Voor het 
eerst gingen we steeds naar dezelfde plek. Het werden 
vrienden daar en wij halve fransozen. Daarnaast ging ik 
op diverse manieren deelnemen aan het leven in Gouda. 
Zal ik me beperken tot zaken die te maken hebben met 
de historie van Gouda of met mijn typografisch verle-
den? Over het zingen bij Gouda’s Liedertafel moet dan 
iemand anders maar een keer vertellen. Het koor heeft 
overigens net zijn 95ste verjaardag heeft gevierd. We 
zijn nu bezig met uitzoeken van het repertoire voor het 
eeuwfeest in 2023. Zeker één keer in de week ben ik gids 
in de Waag. Daar komt mijn Frans goed van pas. Het Kaas 
en Ambachtenmuseum is eigendom van Uniekaas, waar-
van moedermaatschappij doc in Kaatsheuvel zetelt. We 
leggen enerzijds het ambachtelijke kaasmaken uit, maar 
ook de kunsthistorische achtergrond van het pand komt 
aan de orde, inclusief een uitleg over de replica van het 
reliëf aan de voorgevel. Toevallig doe ik het deze week 
wel vier keer. Er wordt redelijk naar de vrijwilligers ge-
luisterd vanuit het management. doc zorgt er voor dat 

Cursus Goudologie II Gouda en de boekdrukkunst (collectie Meulenberg)
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een tikfout in een tekst staat. Het woordbeeld klopt dan 
niet. Of een tijdschrift of boek is opgemaakt door een 
echte vakman, zie ik snel. Neem bijvoorbeeld de Tidinge 
of jullie Stad van de Gouwenaars. In de Tidinge herken je 
meteen het werk van een goede typograaf: een mooie, 
goed leesbare mechaan als tekstletter en een afgewo-
gen bladspiegel. De snijkant is breder dan de rugzijde; 
het kopwit minder dan het staartwit. Oei, hier boven-
aan bladzijde 109 zie ik toch een ‘hoerenjong’. Je mag 
niet toelaten dat op zo’n plek een halve regel staat. Pak 
ik nou de Nieuwsbrief van Die Goude, dan vind ik dat er 
ook netjes uitzien, maar er is duidelijk zonder opmaak-
programma gewerkt. De foto’s zijn niet overal uitgelijnd 
met de tekst. De ruimte om de foto’s heen is nogal krap. 
De tekst loopt niet op elke pagina even lang door. In 
zijn soort heel goed, maar opgemaakt door een amateur 
zonder technische hulpmiddelen.

Zo zie je, het drukkersvak blijft altijd deel van je leven. 
Hebben we zo genoeg verwantschap aangebracht met de 
andere artikelen in deze Tidinge?’

Loek Meulenberg in actie op de Drukkerswerkplaats, 2019 (foto Nico J. 
Boerboom)

je. Je moet bedenken dat het aantal beschikbare hand-
letters beperkt is. Meestal kunnen we niet meer dan vier 
pagina’s zetten. Die moeten dan eerst gedrukt worden 
en daarna schoongemaakt, voordat de volgende pa-
gina’s gezet kunnen worden. Naast het echte drukwerk 
komt het nog wel eens voor dat bezoekers van de Druk-
kerswerkplaats een toelichting vragen op het drukkers-
vak. Dat doe ik natuurlijk graag.’

Gouda en de boekdrukkunst

‘Die praktische kennis heeft er ook toe geleid dat ik do-
cent ‘Gouda en de Boekdrukkunst’ werd voor de Goudo-
logie-II-cursus ‘Gouda en de Librije’. Die had ik eerst als 
cursist gedaan. Paul Abels was de docent. Toen hij de 
techniek van het drukken ging uitleggen, zei hij iets wat 
niet klopte. Daar maakte ik een opmerking over. “O, be-
dankt voor de aanvulling”, zei hij. Even later weer zoiets 
en Paul zei: “Goed dat we er een deskundige bij heb-
ben.” Dat ging nog twee keer zo en toen werd Paul rood: 
“Nu ben ik het zat. Voortaan ga jij dit gedeelte van de 
cursus geven.”

Eerst ga ik in op de uitvinding van de boekdrukkunst. 
Alleen in Nederland wordt die toegeschreven aan Lau-
rens Janszoon Coster, terwijl er nooit een drukker met 
die naam bestaan heeft. Ik vertel dat de uitvinding een 
onjuiste naam heeft gekregen. Het gaat om ‘losse let-
terdruk’ waarvoor Gutenberg deeltechnieken moest uit-
vinden en ontwikkelen, zoals het vinden van de juiste 
metaallegering. Verder leg ik de belangrijkste druktech-
nieken uit: hoogdruk, vlakdruk en diepdruk. Dan volgt 
de uitleg van het typografisch maatsysteem. Aanvanke-
lijk bepaalde elke lettergieterij zelf de grootte. Fournier, 
Didot en Berthold brachten daar verandering in. De au-
gustijn, de didotpunten en de meter werden met elkaar 
in verband gebracht. Ook de verklaring van de corpsaan-
duiding is interessant en de meest gebruikelijke letter-
hoogteaanduiding: de Hollandse hoogte en de Franse- 
of normaalhoogte. Genoeg zo? 

Weet je dat ik een tekst net zo gemakkelijk in spie-
gelschrift en op de kop lees? Zo zag je het in de zetterij 
altijd. Ik merk ook meteen – zonder echt te lezen – of er 


