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Gouwe Verhaal kwam Rie Eikenboom-Kwinkelenberg aan 
het woord en nu zit je weer bij iemand die Kwinkelenberg 
heet. Ze hoeven niet bang te zijn dat ik hetzelfde verhaal 
ga vertellen, want ik ken die andere mevrouw niet. Vol-
gens mij is het geen familie. Ze komt niet uit een ‘rood 
nest’, want anders was ik haar wel tegengekomen. Na de 
oorlog had je in Gouda een flinke rode familie: mensen 
die actief waren in de Partij van de Arbeid, de vakbond, 
het Instituut voor Arbeidersontwikkeling, de ajc of het 
Humanistisch Verbond. Ze waren lid van de vara en la-
zen Het Vrije Volk. Het is een wereld die bijna in de mist 
is verdwenen. Moet ik het daar over hebben?’

Vijf adressen in Korte Akkeren

‘Ik ben op 13 november 1928 geboren als Christina Hen-
drika Tak. Dat was in de Snoystraat 46 in Korte Akkeren. 
Dat is altijd mijn buurt gebleven. Ik heb op vijf verschil-
lende adressen gewoond, maar ze lagen geen vijfhon-
derd meter van elkaar. In de Snoystraat zijn we een keer 
naar de overkant verhuisd, want de huizen van Ons Be-
lang deden iets minder huur. De panden zijn allemaal 
afgebroken. Daarna gingen mijn ouders naar de Kievit-
straat, waar nieuw gebouwd was. Toen ik in 1952 met 
Wim trouwde, gingen we daar inwonen, op de bovenver-
dieping. Je moet niet denken dat een pas getrouwd stel 
een eigen huis kon krijgen. Vijf jaar hebben we moeten 
wachten voor er een vrij kwam; een bovenhuis op Ko-
ningin Wilhelminaweg 250. Het hoorde bij een complex 
van 212 woningen dat de gemeente in 1951 had neerge-

Stien Kwinkelenberg-Tak (foto Nico J. Boerboom)

gouwe verhalen

Stien Kwinkelenberg-Tak
 Gouwe Verhalen is een serie interviews met mensen  
die het verleden van Gouda zelf hebben beleefd.

Gert Jan Jansen

 Stien Kwinkelenberg-Tak (1928)
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zet. In 1960 hebben we deze eengezinswoning aan de 
andere kant van de KW-weg gekocht. Dat stond er van 
vlak voor de oorlog. In een keer zijn toen 46 woonhuizen 
gebouwd, KW-weg nummer 161 tot en met 249. Je kunt 
nog steeds zien dat er in het midden een winkel was met 
berging en bovenwoning. Daar heeft ooit een melkboer 
in gezeten. Weet je trouwens dat de weg in de oorlog 
een andere naam had? Koningin Wilhelminaweg mocht 
niet meer van de Duitsers. Het heette toen Suriname-
weg.’

Arbeidersgezin

‘Ik kom uit een arbeidersgezin. Vader Piet Tak en moeder 
Cathrien Oosterwijk kregen twee kinderen, waarvan ik de 
oudste ben. Ja, tegenwoordige tijd, want mijn broer Piet 
leeft gelukkig nog. Hij woont – ook alleen – in Reeuw-
ijk. Ook voor hem wordt het lastiger om de deur uit te 
 komen, maar bij mijn 90-ste verjaardag in november was 
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korte tijd bij de Sportbond geweest, maar verder niet. 
Het zwemdiploma heb ik pas in 1944 gehaald, toen ik 
vijftien was. In mijn herinnering was dat in het bad aan de 
Houtmansgracht, maar op het diploma staat het stem-
peltje Spaardersbad. Ik hoop niet dat het met de andere 
herinneringen ook zo gesteld is. In die tijd – zo heeft 
mijn moeder altijd verteld – kwam het steeds vaker voor 
dat ik verhalen ging vertellen en gedichten voordragen. 
Door de nieuwbouw in Korte Akkeren lagen er her en der 
stapels stenen, waar we gingen uitrusten tijdens het bui-
ten spelen. Dan werd mij gevraagd om iets te vertellen. 
Soms had ik net een mooi boek gelezen, maar anders 
verzon ik iets ter plekke. Thuis zat ik het liefst te lezen. 
Mijn vader bracht veel boeken mee. Er waren hele series, 
uitgegeven door de Arbeiderspers. Laatst heb ik er weer 
een paar van zolder gehaald en in de kamer gezet. Al-
leen op de wereld bijvoorbeeld en Het Boek voor de Jeugd. 
Ook van de HaKa hadden we boeken; je weet wel, van de 
Handelskamer. HaKa was het eigen merk van de Coöpe-
ratie. In Gouda had je toen al jaren de Goudsche Coöpe-

hij van de partij. Mijn vader, Piet Tak, was timmerman bij 
Van der Horst, ik dacht aan de Turfmarkt. Later werd hij 
secretaris-penningmeester van de Houtbond. We waren 
een socialistisch gezin ‘van de eerste generatie’. Mijn 
grootouders liepen nog niet voorop bij de viering van de 
eerste mei. Vader en moeder waren ook lid van het IvAO, 
het Instituut voor Arbeiders Ontwikkeling, dat in 1924 
een afdeling in Gouda kreeg. Tegenwoordig heet dat het 
nivon. Die hadden op zondag bijeenkomsten, vaak een 
lezing over een cultureel onderwerp, waar soms hon-
derden mensen naartoe gingen. Wij werden dan gestald 
bij Opoe en Opa Oosterwijk, die ook op op de Snoys-
traat woonden, ik dacht op nummer 109. Opa Ooster-
wijk werkte op een kaasfabriek. Mijn vader komt van de 
Slapperdel, tussen de Kleiweg en de Vrouwensteeg. Zijn 
moeder heb ik niet gekend. Die is jong overleden. Opa 
Tak ging toen in Bodegraven wonen. Voor de huisjes op 
Slapperdel werden afgebroken, ben ik nog een keer gaan 
kijken. Je had daar een bleek, een grasveld waarop de 
was te drogen werd gelegd. Vlakbij, op de Nieuwehaven, 
woonden twee ongetrouwde broers van oma, Jan en Ma-
nus Stalenberg. Ze hadden daar in een poortje een klein 
snoepwinkeltje, waar ook shag verkocht werd. Praktisch 
naast mijn lagere school, dus ik kwam er nog wel eens.

Wat ik me herinner is dat je als kind altijd buiten speel-
de. Sport in clubverband heb ik niet veel gedaan. Ik ben 

De familie Tak deed boodschappen in de coöperatiewinkel aan de Roe-
mer Visscherstraat/ hoek Vondelstraat (uit: Gedenkboek Coöperatie ‘Ons 
Voordeel’ 1892-1932)

Stien Tak voor school B aan de Nieuwehaven (collectie-Kwinkelenberg)
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een letter als naam. Je had school B aan de Nieuwehaven 
en school C aan de A.G. de Vrijestraat. Pas na de oor-
log kregen die scholen een echte naam. School 1 werd 
Klaas de Vriesschool, School B Emmaschool en School C 
de Burgvlietschool. Wat was nou een opleidingsschool? 
Die kende een zevende klas, die was nodig voor de over-
gang naar de huishoudschool of de ambachtsschool. Je 
kijkt nu wel of je me niet gelooft, maar wij hadden op 
de lagere school les in algebra en in vreemde talen. In 
de laatste klas werd Hoogduitse spraakkunst belangrijk 
gevonden. Ik kon aardig leren, maar die grammatica ging 
me boven de pet. Het gebouw van School B is later af-
gebroken. De ingang van de nieuwe Emmaschool kwam 
toen aan de Herpstraat. De naam van het hoofd schiet 
me zo te binnen: meneer Van Dijk. Hij had een Friese 
voornaam. En verder juffrouw Veening in de eerste klas, 
juffrouw Spruijt in de derde en meester Klootwijk in de 
vierde klas. Laat ik meester Bot niet vergeten. Die was 
fameus, omdat hij alles kon onthouden. Toen ik van 
School B afging was de oorlog begonnen. Er kwam een 
nsb’er als schoolhoofd: De Bever of Van Beveren, een 
onaangename man, die ons wilde drillen. Iedereen had 
schoenen met houten zolen. Als je in de rij moest gaan 
staan, wilde hij dat het geruisloos ging. Misschien had 
ik na de lagere school wel door kunnen leren, maar die 
grammatica spookte door mijn hoofd. Bovendien was 
het niet gebruikelijk voor een meisje uit een arbeiders-
gezin. Mijn vriendinnen gingen allemaal naar de huis-
houdschool, dus ik ook.’ 

Huishoudschool en e.n.s.a.i.d. 

‘Officieel heette het: Goudsche industrie- en huishoud-
school. Die zat op Oosthaven 68 in De Grote Samson, 
waar later de ggd in kwam. Mevrouw De Wilde was de 
directeur. Daar kreeg je geen les van, maar je wist wel 
dat zij de baas was. De naaldvakken werden gegeven 
door juffrouw Van der Eyk. Mevrouw Westerman gaf 
huishoudkunde en ‘waschbehandeling’, zo goed dat ik 
het altijd onthouden heb, bijvoorbeeld de voorbehande-
ling met soda of met azijn of het opvouwen van de was 
door ze aan de punten te pakken. Een van mijn dochters 

ratieve Bakkerij en Verbruiksvereniging ‘Ons Voordeel’. 
Natuurlijk waren we daar lid van: ‘Niet om het gewin, 
maar voor het gezin’. Als lid kreeg je dividend. Wij deden 
boodschappen in de winkel aan de Roemer Visserstraat, 
op de hoek met de Vondelstraat. Ze hadden ook kruide-
nierswinkels op de Raam, nu de Speelwinkel, en aan de 
Karnemelksloot. De bakker en de melkboer kwamen aan 
de deur. Het brood was natuurlijk ook van de Coöpera-
tie. De bakkerij staat er nog, pal achter de Speelwinkel. 
Het is nu een appartement. Ik weet nog dat je de bood-
schappen in een boekje moest opschrijven en dan werd 
het thuisgebracht. Die man heette Sjors. Ik heb dat tot 
na ons trouwen volgehouden. Als je het doosje dat toen 
werd gebracht voor een hele week zou vergelijken met 
wat mensen nu in hun kar laden in de supermarkt, dan is 
er heel wat veranderd. De co-op-winkels zijn niet hele-
maal verdwenen, maar ik zie me voor de boodschappen 
niet naar de Heesterbuurt gaan.’ 

Opleidingsschool B

‘Mijn lagere school stond aan de Nieuwehaven nr. 92; 
een openbare school met een bijzondere naam: School 
B. Het was een zogenaamde opleidingsschool. Daarvan 
waren er toen twee in Gouda. Een gewone openbare 
school droeg een nummer als naam, bijvoorbeeld School 
1 aan de Groeneweg. Een opleidingsschool had echter 

Stien Tak op de Nieuwehaven aan het begin 
van de oorlog (collectie-Kwinkelenberg)

Stien Tak aan het eind van de oorlog 
(collectie-Kwinkelenberg)
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school willen worden, maar alleen huishoudschool was 
niet genoeg om naar de opleiding te kunnen.’

Oorlog

‘Met mijn vader moet iets gebeurd zijn in de oorlog. Hij 
was na de oorlog anders dan ervoor. Ik weet dat hij in 
1939, toen de dreiging van Duitsland groter werd, ge-
mobiliseerd werd. Dat ging wel apart. Ik heb al verteld 
over die twee ongetrouwde ooms van hem, de gebroe-
ders Stalenberg, met hun snoepwinkeltje tegenover de 
Vrouwentoren. Aan de zijkant van die toren hing een 
groot aanplakbord. Op een dag kwam een van de ooms 
mijn vader waarschuwen: ‘Piet, je moet opkomen, je 
naam staat op het aanplakbord’. Ja, zo ging dat toen. 
Hij moest opkomen in Den Haag. Ik was toen tien of elf 
jaar en weet nog dat we hem op zondagmiddag mochten 
opzoeken. Dat was een bijzonder uitje. Toen de oorlog 
uitbrak, zat hij in Limburg om te vechten tegen de Duit-
sers. Zoals je weet, kon ons leger niet lang standhouden. 
Vader is toen krijgsgevangen gemaakt. Het vreemde is 
dat hij even thuis was, maar zich vervolgens weer moest 
melden. Hij werd op transport gezet om te gaan wer-
ken in een bruinkoolmijn in Tsjechië. Een groot deel van 
de oorlog stond mijn moeder er alleen voor. Volgens mij 
kreeg ze wel ondersteuning, omdat vader krijgsgevangen 
was. Ze ging iedere week naar het stadhuis, maar ik heb 

doet het nog steeds zo, dus het heeft wel effect gehad. 
De badhanddoeken moest je wel eerst opruwen met een 
borsteltje. Dat doe ik niet meer. Mevrouw Nugteren, le-
rares koken, had een nadrukkelijke stem. Een anekdote. 
Ik had de naam op school dat ik niet zo vlug was. Op een 
dag was ik – samen met een vriendin – te vroeg voor een 
les en toen lagen er bloemkolen klaar. ‘Weet je wat, ‘ zei 
ik, ‘we gaan die bloemkool vast in stukjes breken.’ Even 
later hoorden we de stem van mevrouw Nugteren in de 
hal. ‘Meisjes, we gaan vandaag hele bloemkool koken!’ 
Toen hebben we een klosje garen gepakt, die stukjes 
weer aan elkaar genaaid, de bloemkool gekookt en zo 
boven afgeleverd. We hebben er nooit wat van gehoord. 
Lessen Frans waren er ook. Toen we later met vakantie 
gingen naar Frankrijk, wist ik tenminste een paar woor-
den. Ik weet niet zeker meer of de opleiding nu twee of 
drie jaar duurde, maar het was nog oorlog toen ik klaar 
was. Dat zal dus voor de zomervakantie van 1944 zijn ge-
weest. 

Na de huishoudschool ben ik doorgegaan voor lerares 
coupeuse. Mijn vader zei: ‘Je moet iets gaan doen, waar 
je altijd je brood mee kunt verdienen.’ Er was toen een 
particuliere opleiding, die Ensaid heette en die gevestigd 
was aan het eind van de Lage Gouwe, naast de koekfa-
briek van Arends. Het hoofdkantoor zat in Utrecht, waar 
je ook examen moest doen. Ensaid bestaat nog steeds 
als modevakschool. Bijna niemand weet waarvan het een 
afkorting was. Eerste Nederlandse Stichting voor Active-
ring en Instructie van Damesmodetechnieken. Ik meen 
dat we les hadden van een mevrouw Van Leeuwen die 
aan de Reigerstraat woonde. Achtereenvolgens deed ik 
de leergangen costumière, lingerie, coupeuse en ten-
slotte lerares coupeuse. Al voor ik het diploma had, ging 
ik thuis aan de slag. Via mond-tot-mondreclame probeer 
je dan aan werk te komen. Het begrip zzp’er bestond 
nog niet. Ik heb het best lang volgehouden. Toen we in 
1960 dit huis aan de KW-weg kochten, was elke cent van 
belang om de hypotheek te kunnen betalen. Het naailes 
geven heb ik er snel aangegeven. Dan moet je mensen 
elke week hetzelfde vertellen. Het naaien van kleding 
voor anderen vond ik wel leuk. Ik had wel lerares op een 

Het diploma van Stien Tak als lerares-coupeuse (foto auteur)
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ik zomaar een brok in de keel krijgen. Dan stop ik en zeg 
dat ik er niet meer over kan praten.’ 

De Arbeiders Jeugd Centrale (ajc)

‘De ajc is heel belangrijk voor mij geweest. Ik zag na 
de bevrijding eindelijk kansen om me te ontplooien. Er 
stond een advertentie van de ajc in de krant over acti-
viteiten voor jongeren. Je moest je wenden tot mevrouw 
Gravesteijn om lid te worden. Maar de Goudse ajc had 
toen nog een andere naam, cjb of zoiets. Mijn vader 
wilde eerst zeker weten dat die C niet voor christelijk 
stond, want dan mocht het niet. Maar mijn moeder zei: 
‘Tiny Gravesteijn, dat is wel vertrouwd, ga maar kijken.’ 
Dat heb ik gedaan. De ajc was in Gouda in 1923 opge-
richt door de sdap en de Goudse Bestuurdersbond, zeg 
maar de vakbonden. Na de oorlog werd het een zelfstan-
dige jeugdorganisatie, onderverdeeld in Zwaluwen (8-12 
jaar), Trekvogels (12-16 jaar) en Rode Wachten (boven de 
16 jaar). Ik kwam gelijk bij de Rode Wachten met inspire-
rende mensen als Han Sanders, met Ali de Best, Wijnand 
van der Lek en Piet Smink. Han Sanders had altijd nieuwe 
ideeën. De meesten zijn helaas overleden. Bep Barend-
se was rond 1950 secretaris van de ajc Gouda. Na haar 
trouwen met Wim van Genderen vertrok ze uit Gouda, 
maar we hebben nog regelmatig contact. Oud-ajc’ers 
uit het hele land zijn met elkaar verbonden via Het gele 
blaadje. Door de ajc kwam ik letterlijk en figuurlijk in 
een andere wereld: volksdansen, zingen, wandelen, le-
zingen, cursussen, enz. De bijeenkomsten waren eerst 
in ‘De School van Becker’ aan de Groeneweg. Meneer 
Becker was het hoofd van de Klaas de Vriesschool en zijn 
zoon Leon zat ook op de ajc. Later kwamen we bijeen 
in een benedenzaal van het Weeshuis. Het staat me bij 
dat het Weeshuis op een bepaald moment op instorten 
stond. Er kwam toen een houten korset omheen en alle 
gebruikers stonden op straat; niet alleen de ajc, maar 
ook een padvindersgroep en een bejaardenclub. Maar 
de ajc trok er ook opuit. Voor het Pinksterkamp gingen 
we met een hele groep op de fiets naar de Paasheuvel 
in Vierhouten; soms ook met een overnachting in het 
Meenthuis in Blaricum.’

Het diploma van Stien Tak als lerares-coupeuse (foto auteur)

De ajc-afdeling Gouda circa 1950 op het plein van de (latere) Klaas de 
Vriesschool. Onder de pijl: Stien Tak (collectie-Kwinkelenberg)

geen idee hoeveel dat was. Bang was ik eigenlijk niet in 
de oorlog. Ik herinner me dat we gewoon vanaf het bal-
kon gingen kijken hoe Engelse vliegtuigen hun bommen 
gingen afwerpen in de buurt van het station. We hebben 
in die tijd ook wel gelachen. Aan het eind van de oorlog 
werd de voedselsituatie nijpend. Toen ging mijn moeder 
met buurvrouwen op pad om in de Krimpenerwaard melk 
los te krijgen. Die was zo lekker vet. Ik heb nog steeds 
het idee dat ik het daarmee heb gered. Achteraf reali-
seer ik me dat ik door de oorlog eigenlijk geen puberteit 
heb gehad. Uitgaan was er niet bij. Je ging eigenlijk ner-
gens naartoe. Mijn wereld was in huis en in de buurt, de 
Korte Akkeren. Omdat vader er niet was, kreeg ik taken 
die anders hij waarschijnlijk had gedaan. Toen hij na de 
oorlog thuiskwam, ging hij weer aan de slag als timmer-
man. Eerst was dat bij ‘de Wederopbouw’, officieel het 
Ministerie van Openbare Werken en Wederopbouw. Hij 
werd door het hele land ingezet op urgente bouwpro-
jecten. Opnieuw was hij dus weinig thuis, maar als hij er 
was, was hij ook echt thuis. Hij ging dus niet terug naar 
de Houtbond van het nvv en hoefde dus ’s avonds niet 
meer op pad. Mijn vader was veel stiller dan voor die tijd. 
Meestal zat hij te lezen of Esperanto te oefenen. Ik heb 
nooit gevraagd hoe dat kwam. Had het te maken met de 
opstelling van de bond in de oorlog? Kwam het door zijn 
ervaringen in de bruinkoolmijn? Ik weet het niet. Het 
zorgt voor een schaduw op mijn eigen herinnering. Als 
kleinkinderen me vragen te vertellen over de oorlog, kan 
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graag gaan, want binnen een paar dagen had wethouder 
Hagedorn ervoor gezorgd dat we boven aan de prioritei-
tenlijst stonden. Het was misschien geen toplocatie aan 
de KW-weg, maar we hadden eindelijk een woning voor 
onszelf! Wim is altijd bij de gemeente gebleven. Later 
kreeg hij een leidinggevende functie. Aandacht voor cul-
tuur vonden we allebei belangrijk. We zijn in die tijd ook 
lid geworden van de Oudheidkundige Kring Die Goude. 
Grappig dat een uitspraak van mij een keer boven een ar-
tikel van Theo de Jong in de Goudsche Courant verscheen. 
Theo was een neef van Wim. Toen hij een keer vroeg wat 
ik van de cultuurmarkt vond, heb ik gezegd dat het naar 
meer smaakte en herhaald moest worden, want ‘Cultuur 
is van ons allemaal.’ We waren zowel op het Parool als 
op Het Vrije Volk geabonneerd. Van de cursussen van de 
Volksuniversiteit maakten we graag gebruik.

Ik denk dat wij een fijn gezin waren, maar ik vind het 
wat raar om dat zelf uit de doeken te doen. We kregen 
drie kinderen: twee dochters en een zoon. Marijke, de 
oudste, werd in 1955 geboren. Daarna kwam Annemiek 
en tenslotte Wim. Die noemden we aanvankelijk Wim-
mie. Zo staat hij vermeld op de rouwkaart bij het over-
lijden in 1968 van mijn schoonmoeder. Dat vond hij vast 
niet leuk. De kinderen zullen zich vast onze zomervakan-
ties herinneren, wanneer we er twee of drie weken met 
de tent opuit gingen. Eerst in het bos bij Didam of op 
Texel. Later werd Frankrijk de favoriete bestemming. 

Alle drie kinderen wonen met hun gezin in Gouda, 
twee in de binnenstad en één op de Krugerlaan. De fami-
lie is in de loop der tijd flink uitgebreid: Er kwamen acht 
kleinkinderen: zeven meisjes en één jongen. Inmiddels 
zitten we in de fase van de achterkleinkinderen. Eind 
november meldde zich de vijfde. Heel erg jammer na-
tuurlijk dat Wim de ontwikkelingen in de familie al sinds 
het jaar 2000 niet meer meemaakt. Hij overleed na een 
zwaar ziekbed.’

Declameren en schilderen

‘Ja, zo kan ik nog veel meer vertellen, maar ik vraag me 
of dat nou zo interessant is voor Die Goude. Dat ik een 
hondje had dat Robbie heette? Dat we ook een vouw-

Het huwelijk van Stien Tak en Wim Kwinkelenberg wordt in het Goudse 
Stadhuis gesloten door PvdA- wethouder Jacoba van Dantzig-Melles 
(collectie-Kwinkelenberg)

Huwelijk

‘Mijn man, Wim Klinkenberg, heb ik zo leren kennen. Hij 
was leider van de Zwaluwen. Voor mij dus geen stijfsel-
baan, maar ajc. Onze belangstelling voor cultuur en voor 
geschiedenis is bij de ajc gevormd. Het was een mooie 
tijd. Wat denk je van het planten van de meiboom op 
Schielands Hoge Zeedijk? Wims ouderlijk huis stond aan 
de Houtmansgracht. Hij had voor loodgieter geleerd op 
de Technische School. Hij is altijd in ambtelijke dienst 
geweest, 42 jaar. In 1952 zijn we getrouwd. Het huwelijk 
werd gesloten door Jacoba van Dantzig-Melles, die toen 
wethouder was voor de Partij van de Arbeid. Het huwe-
lijksfeest was in zaal Ons Huis aan de Turfmarkt, ook een 
rood bolwerk van vroeger.

Toen we getrouwd waren, duurde het – zoals gezegd – 
lang voor we een huis kregen. Eigenlijk lukte het pas toen 
Wim ging solliciteren in Drenthe. In de buurt van Emmen 
kon hij een mooie baan bij de gemeente krijgen. Maar 
ze vroegen referenties bij de gemeente Gouda, waar 
ze er niets van begrepen: ‘Wil jij dan weg uit Gouda?’ 
Nou eigenlijk niet, want wat moesten wij in zo’n dorp 
met langgerekte lintbebouwing? Maar we zouden daar 
wel een mooi huis krijgen. Kennelijk lieten ze Wim niet 
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Wat ik ook jaren met enthousiasme heb gedaan is 
schilderen, zowel aquarel als in acryl. De ezel stond tot 
mijn ziekte twee jaar geleden hier in de kamer. Ik heb 
eerst een tijdje les genomen. Landschappen in Frankrijk 
waren vaak een dankbaar motief.‘

Slot

‘Ik mag niet mopperen. Ik hoop het nog een tijd vol te 
houden, zeker nu ik opknap van een periode, waarin ik 
naar de Ronssehof moest. Het leven is anders dan vroe-
ger, maar je bent zelf ook veranderd. Het huis bevalt nog 
prima. Ik kan me hier goed redden. Voor de klusjes vraag 
ik een tuinman of een schilder. Naar de schouwburg ga 
ik niet meer. Niet vanwege de vraag hoe ik er kom, maar 
omdat de behoefte verflauwt. Eigenlijk trek je je lang-
zaam terug uit het leven. Uit de ‘rode periode’ resteert 
nog het lidmaatschap van de vara en Het gele blaadje 
van de ajc. Het lidmaatschap van de Partij is opgezegd. 
Mijn man was al zwaar ziek en lag boven in bed. Op een 

wagen hebben gehad? Dat ik op de Van der Leeuwschool 
ging helpen toen de kinderen erop zaten? Dat ik daar in 
de Ouderraad zat? Niks bijzonders allemaal. Misschien 
nog twee dingen die ik ook graag deed: declameren en 
schilderen. Dankzij de ajc durfde ik mij vrijer op te stel-
len. Op bijeenkomsten werd ik gevraagd om te declame-
ren, bijvoorbeeld bij de 1 meiviering, bij de vrouwenbond 
van de PvdA of bij het Humanistisch Verbond. Meestal 
stond ik dan in het ‘voorprogramma’ van een Kamerlid 
of een vakbondsleider. Van het latere Goudse Kamerlid 
Gerard Nederhorst heb ik een keer bloemen toegestuurd 
gekregen na een 1 meibijeenkomst. Hij wilde me bedan-
ken voor de voordracht. Dat declameren heb ik lang vol-
gehouden, maar mijn stem laat me nu vaak in de steek. 
Een enkel gedicht ken ik nog uit het hoofd, bijvoorbeeld 
dat van Henriëtte Roland Holst: 

De zachte krachten zullen zeker winnen 
in ‘t eind - dit hoor ik als een innig fluistren 
in mij: zo ‘t zweeg zou alle licht verduistren 
alle warmte zou verstarren van binnen....

Advertentie Goudsche Courant van 27 februari 1954 Wim en Stien Kwinkelenberg in 1988 (collectie-Kwinkelenberg)
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dus die contacten lopen prima. Zo leer ik nog steeds bij. 
Verder lees ik veel en ook zit ik nog wel eens gedichten 
op te zeggen; van Margot Vos, van Adama van Scheltema 
of Henriëtte Roland Holst, of De Vogel Phoenix van Vasa-
lis. Het mooist blijft De zachte krachten zullen zeker win-
nen. Daar geloof ik nog steeds in, al zijn mijn krachten 
wel erg zacht geworden.’

Cover van Het Gele Blaadje van de oud-ajc-ers

keer komt onze zoon beneden en zegt: “Pa is zo kwaad 
op het kabinet-Kok. Hij wil per direct bedanken voor de 
PvdA.” Dat heb ik gedaan. Toch is mijn belangstelling 
voor het nieuws en voor de politiek niet weg. Als ik hoor 
dat de Partij van de Arbeid bij tussentijdse raadsverkie-
zingen (op 21 november red.) teruggewonnen heeft op 
de rampzalige uitslag van de Kamerverkiezingen, ben ik 
blij. Ik heb een paar lijnen met de buitenwereld. Ik lees ’s 
morgens eerst het AD Groene Hart en ik volg het Journaal. 
Mijn kinderen en kleinkinderen komen geregeld langs en 
willen altijd helpen. Ik heb leren omgaan met een iPad, 

Zuidfrans landschap geschilderd door Stien Kwinkelenberg-Tak (foto 
Marijke Betlem-Kwinkelenberg)


