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Adolf (Dolf) Jansen
en
12-03-1882 – 25-03-1968

Petronella Cornelia (Pietje) Engel
31-10-1880 – 31-03-1963

Dolf Jansen werd geboren als Adolf van de Werken. Zijn moeder Arike van de Werken kreeg hem ongehuwd in
Amsterdam op haar 22e, waarschijnlijk tijdens een dienstje zwanger gemaakt door een onbekend gebleven vader.
Ruim vijf jaar later huwde Johannes Theodorus Jansen (huisschilder) haar in Gouda waarbij Dolf werd geëcht en de
achternaam Jansen kreeg.
Dolf ging als arbeider werken in de Koninklijke Stearine Kaarsenfabriek Gouda. Op 13-10-1908 trouwde hij daar met
de 32-jarige weduwe Everdina Willemsen. Haar in 1904 in Gouda geboren dochtertje heette Elizabeth Hendrika van
Kersbergen. (Die trouwde later met de jongste zoon van Jan Pul, die ook op Het Hofje ligt begraven.) Samen kregen
ze in Gouda nog vier kinderen: Adolf (Dolf) in 1909, Wilhelmina Adriana (Mina) in 1912 en de tweeling Everdina
(Dina) en Hendrika (Rika) dertien maanden later in 1913.
Op 14-03-1921 kwam het hele gezin wonen op Pleineslaan 19; dat is rechts naast (nu) Dolle Dries.
Pleineslaan 19 hoorde bij de twaalf woningen die Christoph Pleines in 1902 voor arbeiders van zijn zeepfabriek “De
Duif” bouwde. Die fabriek was inmiddels verkocht aan de eigenaren van de kaarsenfabriek in Gouda. Dolf Jansen zal
gevraagd zijn om hier te gaan werken als arbeider of stoker; beide beroepen staan vermeld op zijn persoonskaart
van het CBG. Alle kinderen groeiden hier op tot volwassenheid.
Moeder Everdina overleed op 02-11-1936, pas 62 jaar oud.
Enkele jaren voor haar dood besloot de directie van de zeepfabriek geen nieuwe graven meer uit te geven op Het
Stille Hofje. Zij werd daarom begraven in Zeist aan de Woudenbergseweg. Haar graf bestaat niet meer.
Dolf hertrouwde bijna een jaar later in Zeist met de 57-jarige weduwe Petronella Cornelia (Pietje) Engel.
Pietje had natuurlijk al een heel leven achter de rug. Ze werd geboren op het adres Oudwijkerdwarsstraat I 104 C in
Utrecht (staat op haar geboorteakte) als tweede kind van sigarenmaker Nicolaas Engel en Dirkje Maria van Londen.
In totaal werden er 9 kinderen geboren, waarvan de 4 e en 5e rond hun eerste verjaardag overleden.
Pietje trouwde op 08-09-1909 in Utrecht met weduwnaar Anthonie Johan de Winter, werkman. Hij was op 27-111906 achtergebleven met twee dochtertjes van 21 maanden en bijna 3 jaar.
Pietje was er mogelijk al snel in de huishouding gekomen om die kleine meisjes te verzorgen; dankzij haar vele
jongere broertjes en zusjes had ze daar ervaring in. Haar “eigen” dochter werd ca. 1914 geboren; toen woonde het
gezin inmiddels in Zeist.
De stiefdochters trouwden resp. in 1922 en 1925, haar eigen dochter in 1936. Haar eerste man overleed in 1934.
De laatste jaren van zijn arbeidsleven was Dolf tuinman bij Gemeentewerken. Op zijn 65e kon hij met pensioen
dankzij de net ingevoerde AOW. Tot 23-03-1959 woonden Dolf en Pietje samen nog op Pleineslaan 19 met de grote
moestuin er achter en met een keeshondje. Kleindochter Diny Altena-Vedder (geb. in 1937) herinnert zich opa Dolf
als iemand die best lastig kon zijn en die niet vrijgevig was. Zodra het ’s morgens licht was begon hij de tuin al te
verzorgen en alle rijke oogst werd voor de winter ingemaakt en opgeslagen in de kelder. Pas als hij ‘s zaterdags op de
fiets naar de markt in Zeist ging kwam oma Pietje Diny’s moeder Mina Vedder-Jansen twee huizen verder op nr. 23
verse groente brengen, zodat opa het niet zou zien…. Opa en oma vierden jaarlijks Sinterklaas bij hen op nr. 23, maar
brachten dan geen cadeautjes mee!
Dolf was 77 en Pietje 78 toen ze naar Dr. Boswijklaan 5 (benedenwoning van een duplex) verhuisden waar ze later
beide overleden.
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Foto onderschrift:
Dolf Jansen en Pietje Engel bij Pleineslaan 19, vóór 1959.

Foto onderschrift: Pietje Jansen-Engel was dol op honden.

