Geschiedenis van de Goese Polder (16)

Het Peetolievrouwtje
Ze was tot 1973 een bekende verschijning in Goes. Johanna Roose met haar bakfiets met olietank van waaruit ze petroleum verkocht. Eerst met haar moeder Adriana Roose en later, toen moeder was overleden, ging ze alleen langs de deur. Jane
en Jo, zoals ze genoemd werden door de Goese bevolking. Ze woonden aan de
rand van de Goese Polder, eerst aan de Westhavendijk en later op het Pieter Jasperseplein, in de volksmond de Jordaan genoemd. Domineeszoon Rob Strating
mocht er niet komen want het was daar niet pluis. Beide dames waren er geboren
en getogen. Moeder Jane zou er tot haar dood in 1959 blijven wonen. Jo verhuisde
in de jaren zeventig naar de Westsingel omdat het buurtje gesloopt zou worden.
Jane heette Adriana Pieternella Roose en
was op 18 april 1896 geboren als dochter
van Cornelis Jacobus (Kees) Roose (18761942) en Johanna Fraanje. Vader was een
petroleumhandel begonnen, eerst voor de
schepen in de haven van Goes maar al
snel langs de deur. Al snel ging hij naar de
verschillende dorpen. Met paard en wagen
iedere dag naar een andere richting op
Zuid-Beveland. Het was de volksbrandstof
van die tijd. Wie kent ze niet de oude petroleumtoestellen waarop vroeger de hele dag
koffie en thee stond te pruttelen. Kleindochter Johanna in 1985: “Op de dorpen kende
iedereen opa Roose. Van hem heb ik het
vak geleerd.” Jane ging al vroeg met haar
vader mee, later zou ze het bedrijf overnemen. In 1915 raakt ze ongehuwd zwanger, een schande een ‘onecht’ kind. Op 8
december van dat jaar wordt haar dochter
Johanna geboren. Beiden blijven hun leven
lang ongehuwd. Op 30 augustus 1959 overlijdt moeder Jane, 63 jaar oud. Dochter Jo
– in de familie werd ze Zus genoemd – zet
de handel voort. Als het ‘peetolievrouwtje’
wordt ze een bezienswaardigheid in Goes.
De Steekkar
Toen in de jaren zestig van de twintigste

eeuw het aardgas zijn intrede deed was het
snel gedaan met de petroleumhandel. In
oktober 1973 stopt Jo met haar handel. De
PZC besteedt er een artikel aan: “Juffrouw
Roose hoorde er helemaal bij. Zonder dat
kleine vrouwtje, die je met haar hoofddoekje
en die lange jas wel kon uittekenen, was het
Goese straatbeeld niet compleet.” Met de
komst van het aardgas was de bevolking
ook massaal overgegaan op de centrale
verwarming en gasverwarming. Juffrouw
Roose met haar petroleumkar had nog
maar weinig te slijten, berichtte de PZC.
Soms had ze nog wel een superklant die
zestig liter bestelde maar meestal waren het
klanten met vier liter om het petroleumstel
aan de praat te houden. Daar kon ze niet
van eten. Als er nog volop te verdienen viel
was ze zeker niet gestopt met haar 59 jaar.
In totaal had ze 45 jaar met petroleum langs
de deur gelopen. Ze had de lagere school
nog niet eens af of ze ging al met haar grootvader Kees Roose de wijk in. Het was de
tijd van de Bataafse Importmaatschappij,
die later zou opgaan in Shell. Na de Tweede Wereldoorlog – grootvader Kees was in
1942 overleden – was ze samen met haar
moeder de klanten langs gegaan. Eerst met
een steekkar, later met de bakfiets.

Zwaar werk was het om met zo’n kar door
de stad te lopen. Veel Goesenaren hebben
haar geholpen met duwen als ze haar weer
zagen stuntelen op bijvoorbeeld de Opril.
Burgemeester Huber en notaris Van Dissel
waren haar beste klanten, die altijd hielpen
met duwen vertelt ze vol trots tegen de
PZC-verslaggever. Ze vervolgt haar verhaal
met “Schrijf maar dat ik van mijn centen ga
leven. Dat lezen de mensen graag. Want ze
denken toch allemaal dat mijn zwarte kous
wel vol geld zal zitten.”
In 1985 wordt Jo Roose geïnterviewd en
kijkt ze nog eens terug op haar leven: “Goes
was sterk verdeeld in elite, middenstand en
andere mensen. Dat was helemaal apart. Ik
had een keer mooie kleren aangetrokken en
ging de stad in om boodschappen te doen.
Een zo’n kakmadam kwam naar me toe,
bekeek me van top tot teen en zei: “Zo, zo,
dat gaat nogal.” Ze antwoordde met: “Juffrouw, van mij is het allemaal betaald hoor.”
Jo kende de wijken waar de gewone mensen woonden. En iedereen kende haar. In
het interview herinnert ze zich de “erme
hoek”. Dat waren de achterhuizen van de
kade. In de Bocht van Guinea was het logement van Dorus van Son. Daar sliepen de
verkopers in garen en band. Daar woonden
ook de kaailopers die in de haven werkten.
In de jaren zeventig van de vorige eeuw
wordt het oude volksbuurtje De Jordaan
gesloopt om plaats te maken voor de Fordgarage en drukkerij Pitman. Het Peetolievrouwtje van weleer verhuist naar de Westsingel waar ze op 2 juni 1987 op 71-jarige
leeftijd overlijdt. Inmiddels zijn garage en

Johanna Roose in de deuropening van haar
woning aan het Pieter Jasperseplein in 1965.

drukkerij ook al verdwenen. Het is nu een
braakliggend terrein dat wacht op nieuwe
bebouwing. Het terrein is nu onderdeel van
het bestemmingsplan Goese Schans. Een
naam die verwijst naar twee verdedigingswerken in dit gebied, de Oosterschans en
de Westerschans. Een grote supermarkt
heeft plannen om zich hier te vestigen en
mogelijk komen er woningen.
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Voor dit artikel is gebruik gemaakt van informatie
uit het familieboek van Gerhard en Jo de Witte
en uit stukken van het gemeentearchief Goes.

Burendag
Op zaterdag 24 september wordt door het Oranjefonds de landelijke Burendag
georganiseerd. Buurten worden leuker, socialer en veiliger als buren elkaar ontmoeten en zich samen inzetten voor hun buurt.
In een aantal straten in de Goese Polder
wordt meegedaan aan Burendag. Door
wijkbewoners worden in het restaurant
van het Erasmuspark van 14.00 tot
17.00 uur verschillende activiteiten georganiseerd.
Een onderdeel is Goese Polder Bakt. In
navolging van het bekende televisiepro-

gramma Heel Holland bakt is er nu een
eigen versie. Buurtbewoners hebben de
opdracht om iets lekkers voor bij de koffie
te bakken waarin appels of peren zijn verwerkt.
Het bakresultaat wordt door een jury beoordeeld op uiterlijk, smaak, structuur en
samenstelling recept.
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