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In maart 2015 hadden wij een leuke mailconversatie met de 90-jarige Harry van Ettinger,
die ons hielp met gegevens die hij uit zijn heldere
geheugen opdiepte. Hij meldde dat hij een boek
had geschreven over zijn jeugdjaren, waarvan
het eerste hoofdstuk over Maassluis ging. Op de
vraag of wij dat mochten publiceren reageerde hij:
‘Ik voel me vereerd, dat heb ik al jaren gewild. Als
de bron maar gemeld wordt: Uit het boek Mijn
herinneringen.’
Op 7 april 2015 ontvingen wij het bericht dat hij
was overleden. In november 2015 publiceerden
wij zijn verhaal in de Historische Schetsen van en
over Maassluis nr. 67. Hierna volgt het complete
verhaal.

Ik zal me even voorstellen: Harry van Ettinger,
geboren in Maassluis in het jaar 1924 in de

Het hoekhuis aan het begin van de Emmastraat.

Emmastraat. Ik woon al 67 jaar in Eindhoven, maar
Maassluis vergeet ik nooit meer.

daar alleen uit kijken als je op een stoel klom. In
de slaapkamer aan de voorzijde stonden twee

Mijn eerste herinneringen dateren uit het jaar 1928.

tweepersoonsbedden, dat kan ik me nog herinneren.

Ik was toen 4 jaar. Wij woonden in de Emmastraat in

De bezetting van de bedden was wisselend, soms

een hoekhuis aan het begin van de straat. We waren

promoveerde je en soms, als je het te bont maakte,

toen met zes kinderen. Jo, Gerard, Adrie, Agaath,

werd je gedegradeerd naar een ander bed. Maar

Harry (ik dus) en Leo. Leo lag in een ledikantje

over het algemeen was de bezetting van de bedden

in de huiskamer. Dat was heel gewoon, iedereen

vrij constant. In de voorkamer was het leuker,

begon na zijn of haar geboorte te bivakkeren in de

want dan kon je de straat zien. Niet dat daar veel

woonkamer. Dan kon Moeder er beter het oog op

gebeurde, maar achter zag je helemaal niets.

houden. En het was ook praktisch, je had dan alles
bij de hand. De rest van de kinderen sliep boven

Leo sliep dus beneden, maar dat was een kwestie

waar we twee kamers hadden.

van tijd. Als er een nieuw broertje of zusje kwam
promoveerde hij naar boven. Dat die kans groot was
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Promoveren naar een ander bed

bewezen de feiten. In dat huis in de Emmastraat

Nou ja, twee kamers dat is wat veel gezegd. De

werden er na Leo nog drie kinderen geboren. Willie,

slaapkamer die op de straat uitkeek was een

Jan en Hennie zagen daar het eerste levenslicht.

behoorlijke kamer. De tweede kamer aan de

Dat betekende dat er toen twee ouders en negen,

achterkant was meer een zolder met een dakvenster.

ik herhaal negen, kinderen in dat kleine huisje

Als je klein was, en dat was ik in die tijd, kon je

woonden.
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Pa en Moeder sliepen in de bedstede die in de

Samen op de poepdoos

huiskamer gesitueerd was. Normaal kon je dat,

In het portaaltje achter de keuken was de poepdoos

als je binnen kwam, niet zien omdat de bedstede

en dat was helemaal geen onnatuurlijke naam voor

verborgen zat achter twee openslaande deuren die

dat hokje. Want als je daar binnenging zag je een

overdag gesloten waren.

doosachtig geval met in het midden een deksel van
hout met een handgreep. Als je moest dan pakte je
dat deksel en dat kon je dan heel royaal naast het
gat leggen. Als je dan in dat gat keek zag je een
flinke diepte. Volgens mij sloot de stenen bruine
conische buis regelrecht aan op de rioolbuis diep in
de grond.
Aan de muur was een spijker en daar hingen aan
een draadje een aantal stukjes krantenpapier. Juist
ja, om je gat af te vegen. Als we ons verveelden
kregen we van Moeder opdracht om de krant in
handzame stukjes te scheuren of te knippen om
nieuwe voorraden aan te leggen. Ofschoon het
papier erg stug was om je gat af te vegen had het
ook voordelen. Tijdens het drukken kon je dan mooi
even lezen wat er op het papier stond. Je moest dan
wel de deur op een kier zetten want als je hem dicht
deed was het er aardedonker. Maar dat was voor
ons kleine kinderen geen bezwaar.

Het geboortehuis in de Emmastraat waar we uiteindelijk met elf personen woonden.
Het balkonnetje is hier nog aanwezig.

Het gebeurde ook wel dat er iemand meeging om
je gezelschap te houden. Die kon dan mooi naast je

Deze pentekening is gemaakt door Hennie. Je

zitten op de houten plank. Aan een van de zijkanten

ziet het kleine balkon waar ik nooit op gestaan

lag dan het deksel en aan de andere kant zat dan je

heb omdat Pa de balkondeur dichtgespijkerd had

metgezel.

vanwege de gevaren die je met kinderen nu eenmaal
kan hebben. Misschien vond hij het balkonnetje

Was er dan geen lampje in de wc? Nee, er was maar

maar niets, dat kan natuurlijk ook.

één lichtpunt in het gehele huis en dat was in de
kamer. De lamp die daar in de kamer in de fitting

In het huis was ook een piepklein keukentje van

geschroefd was hoorde bij het huis. Als je verhuisde

een paar vierkante meter. Het aanrecht liep schuin

bleef die lamp daar.

weg tot het in een punt eindigde bij de deur van een
klein portaaltje. Het aanrecht was een rood asbesten

Wat ook leuk was: om aan de binnenkant van de

geheel, waar je tegenwoordig niet meer mee aan moet

wc-deur je naam te krassen, dat bleef dan lang

komen vanwege de gevaren die aan asbest worden

bewaard. Later in de tijd, ik geloof net na de oorlog,

toegeschreven. Er was een gootsteen en daarnaast

hebben oom Cor en tante Bertha er nog gewoond.

was nog plaats voor een paar petroleumstellen en

Tijdens een bezoek heeft Jan geconstateerd dat onze

nog een klein sudderstelletje waar ’s zaterdags het

namen nog goed te lezen waren op de poepdoos.

draadjesvlees op werd klaargemaakt.

Kijk, het was wel geen standbeeld, maar toch heeft
het wel iets. Je bent toch op de een of andere manier
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vereeuwigd. Dat is natuurlijk ook overdreven want

werd. In de crisistijd die er toen heerste waren er

het huis en heel de straat is later afgebroken. Toch

veel werkelozen die de toegangsprijs niet konden

jammer.

betalen. Die probeerden dan overal waar dat kon
toch te kijken. Soms klommen ze bij ons op het loosje
en zagen we vanbinnenuit de slingerende benen
boven onze heining. Dan zaten ze als het ware op de
tribune. Dan moest Pa weer naar buiten om ze weg
te jagen. En dat ook nog eens op zondagmiddag,
de middag die Pa altijd gebruikte om een uiltje te
knappen in de bedstee. En dan moesten we ook
nog bladstil zijn, anders kon hij niet slapen. Stel je
dat eens voor, een stuk of acht kinderen die geen
kant heen konden, naar buiten mochten we niet, die
dan een paar uur stil moesten zijn. Het is eigenlijk
ongelofelijk. Maar het werkte, sterker nog het
móést werken. Er werd natuurlijk weleens tegen
gezondigd, maar dan waren de rapen wel echt gaar.

Rechts helemaal aan het einde staat ons hoekhuis in de Emmastraat. Het lijkt
als twee druppels water op het hoekhuis aan het begin van de straat, maar dan
natuurlijk in spiegelbeeld.

Naast de lage heining was een gangetje dat eindigde
bij het kolenhok. Daar werd eens per jaar de
kolenvoorraad in gestort door kolenmannen die met
een zak op het hoofd gedrapeerd als een hoofddoek

Gratis voetbal kijken bij MAAS

hun werk deden. In dat gangetje was ook nog een

In het portaaltje was nog een deur, de buitendeur.

houten paneel wat opengeschoven kon worden.

Als je daardoor ging stond je op het plaatsje. Dat

Daar kon je dan ook het voetbalveld zien. Als het

was een ruimte van ongeveer tien vierkante meter.

dicht was, was het er vrij donker. Wij gebruikten dat

Ongeveer de helft was overdekt, het zogenaamde

schuifpaneel in ons spel. We speelden locomotiefje.

loosje. Aan twee kanten van het plaatsje was een

We gingen dan op een emmer staan – we waren

heining. De ene kant was behoorlijk hoog. De

klein – deden de schuif open en staken ons hoofd

heining aan de andere kan was een meter hoog,

erdoor. We waren dan als het ware de machinist van

daar kon je lekker overheen hangen. Dat kwam ’s

de locomotief. ‘Leen Scholtes, rijden maar!’ riepen

zondags goed van pas, want dan kon je naar het

we. De rest van de kinderen hing dan over de lage

voetballen kijken. Want achter het huis was een

heining en zij speelden de passagiers. Leen Scholtes

voetbalveld van M.F.C. Maas.

was Oom Leen die werkte bij de spoorwegen,
vandaar.

Er was in die heining ook een deurtje, dan kon je
zo op het voetbalveld terecht komen. Later ging dat

Bij de lage heining was ook een voorziening die het

niet meer omdat je dan iets aan de sportvereniging

open gedeelte tot aan het dak van het loosje kon

moest betalen en daar voelde Pa helemaal niks

afdekken door middel van een soort rolgordijn. Dat

voor. Pa en voetbal, dat is nooit iets geworden. Voor

rolgordijn was gemaakt van riet bespannen met

diegene die niet wenste te betalen werd op een

zeildoek. Het gaf zeker in de winter wat beschutting

meter afstand van de uitgang gaas gespannen.

tegen de gure wind die over het voetbalveld op
ons afkwam. Als Moeder in de winter de was
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Dat Pa een hekel had aan voetbal kwam ook

deed op maandag was dat wel zo prettig, want die

door de overlast die wij hadden als er gevoetbald

werkzaamheden moesten toch op dat kleine plaatsje
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De Emmastraat gezien vanuit de Damstraat. Deze foto is van bijna hetzelfde standpunt genomen als de vorige, maar hij is van jongere datum en veel beter van kwaliteit.
Achteraan rechts ons hoekhuis.

gedaan worden. Dan stond het er vol met tonnen

We gaan weer naar binnen, naar de huiskamer.

en teilen. Als kinderen vonden wij de wasdag maar

De enige plaats waar gestookt werd was in de

een rotdag en misschien vond Moeder dat ook wel.

huiskamer. Er werd soms gevochten om een plaatsje
zo dicht mogelijk bij de kachel. En zat je dan af en

’s Maandags smaakten de aardappelen naar de was

toe dicht bij de kachel dan waren je benen aan de

Over dat wassen gesproken. Om beurten moesten

ene kant erg warm en aan de andere kant koud.

we weleens stamperen in de ton die dan gevuld

Nee, erg comfortabel was het allemaal niet, maar je

was met wasgoed. Het hete water wat je daar voor

wist niet beter.

nodig had werd gehaald bij de waterstokerij van
Groeneveld. Voor twee centen had je een emmer

Ik zie ons nog zitten in die kamer. Pa zat de krant te

vol. Later, toen ik iets ouder was, moest ik dat ook

lezen aan de tafel met een forse pijp in zijn mond.

weleens halen, maar het was linke soep. Je moest

Er hing een blauw waas in de kamer. Leo lag in zijn

heel voorzichtig lopen anders klotste dat hete water

bedje te pitten, rook of geen rook. Moeder was aan

over de rand van de emmer en verbrande je de

het kousen stoppen of zoiets en de kinderen waren

benen.

aan het lezen of een spelletje aan het doen. En dat
alles onder die ene lamp die bij het huis hoorde.

Ook de wringer werd veel door ons gehanteerd.
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Moeder verdeelde dan het wasgoed en wij draaiden

Die lampenkap was voorzien van lange glazen kra-

aan de zwengel. Het wassen op die maandagen was

len. Die gaven op het behang vreemde schaduwen.

zo intens dat de aardappelen die we ’s avonds aten

Alleen op de tafel was het goed licht. We hadden

er een beetje naar smaakten. We spraken dan ook

toen stoelen met gevlochten biezen zittingen en op

over zogenaamde wasaardappelen.

de vloer kon je die patronen terugzien.
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Op een plattegrond uit 1960 waarop de te slopen straten zijn aangegeven zien we de plaats van de Emmastraat. De foto’s zijn genomen vanuit de Damstraat.

Af en toe hoorde je geritsel achter het behang. Dat

Maar Moeder had wel een elektrisch strijkijzer. Hoe

waren muizen die onbekommerd van de ene kant

ging dat dan in zijn werk? Pa had op de fitting van

naar de andere kant renden. Er was namelijk ruimte

de lamp een stopcontact geschroefd. Kon Moeder

tussen het behang en de muur. Op de kale muur waren

toch mooi strijken. Maar eigenlijk mocht dat niet. We

latten bevestigd en daar was doek op gespannen.

mochten alleen gebruik maken van de bijgeleverde

Van jute, zeg maar dat spul waar ze kolenzakken van

lamp. We hadden vastrecht. Dat koste zoiets van

maakten. Op dat jute was dan het behang geplakt.

zeventig cent per maand geloof ik. Dus als Moeder

Je hoorde dan ook dikwijls de waarschuwing ‘denk

streek moest er opgepast worden. Als de bel ging

om het behang!!’ Als er een stoel tegenaan gezet werd

werd alles afgekoppeld tot we wisten dat het goed

moest je heel voorzichtig zijn, anders ging je door

volk was. Daarna kon ze weer verder strijken.

het behang. Hier en daar waren die beschadigingen

De bel werkte op een batterijtje, dat was dus geen

toch aanwezig en moest er geplakt worden. Eerst

probleem.

een krant tegen de muur plakken en dan een stukje
behang erover. Meestal hadden we nog wel een half

We hadden ook nog een voorkamertje. Ondanks

rolletje over voor dat werk.

de drukte in de huiskamer mocht niemand daar
komen. Die kamer was uitsluitend voorbehouden
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Elektriciteit aftappen om te strijken

voor bezoek. Er kwam niet veel bezoek, dus het

Zoals ik al verteld heb hadden we één lichtpunt in

kamertje werd weinig gebruikt. De pastoor kwam

het hele huis. Ook waren er geen stopcontacten.

eens per jaar op visite. Die kwam dus terecht in
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de voorkamer. De versiering in de kamer was een

van de olieman die elke week met zijn gele wagen

ouderwetse petroleumlamp die uiteraard nooit

de petroleum kwam brengen. In het blaadje De

aangestoken werd. Voor de ramen stonden de

Automaat stond elke week het verhaal van Pijpje

onvermijdelijke clivia’s.

Drop, het negertje. Het verhaal eindigde steevast
elke week met de zin: Hoe het verder met Pijpje

Wat er wel op de tafel werd neergelegd was elke
week de nieuwe Katholieke Illustratie. Daar
mochten wij als kleine kinderen niet in kijken, die
was voor grote mensen. Later kwam er een bijlage
voor de jeugd. Die mochten we wel zien. Pa, Moe
en de grotere kinderen lazen de Illustratie. Ik ben
weleens de voorkamer ingeslopen om er in te lezen,
stiekem. Maar Agaath kwam plotseling binnen
en die hing het aan de grote klok. Het feest was
onmiddellijk afgelopen.
We hadden ook een krant. Het Nieuwe Dagblad.
Daar mochten we wel in lezen, terwijl daar ergere
dingen instonden. Toen ik kon lezen keek ik elke
dag naar het stripverhaaltje wat er in stond. Het
ging over een stel honden die ook nog konden
praten. De hoofdhond heette Max. Dat weet ik nog
wel, maar hoe de serie heette dat weet ik niet meer.
En dan had je ook nog De Automaat. Dat kregen we

De Katholieke Illustratie.

7

Drop gaat, staat in de volgende Automaat …
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HOOFDSTUK 2

geboorte van Willie. Als we als kind een keer lelijk
keken vroeg ze: ‘Wat ben je boos, kwaad of nijdig?’
En wij maakten er dan van Booskwaadnijdig.

Het ledikantje weer gevuld
Leo is gepromoveerd. Hij is nu groot genoeg om naar

Tijdens

boven te verhuizen. Een ijzeren ledikantje is zijn

voor het gezin. Moeder was nog niet helemaal

deel. Er zitten kleine wieltjes onder. Dat was geen

boterhamlekker. Maar wij en vooral Pa vonden dat

succes. Hij is ’s nachts zo bewegelijk dat het hele

ze niet lekker kookte. Op een keer had ze weer iets

huis er last van heeft. Pa heeft op de touwfabriek

klaargemaakt en Pa maakte de opmerking die ze niet

een soort kommetjes gemaakt van rubber, waar de

goed hoorde, zo van: ‘Ja, je kan ons wel gewapend

wieltjes in passen. Het leed is weer geleden, we

beton te vreten geven.’ En als de kinderen het niet

kunnen weer rustig slapen.

lekker vonden zei ze: ‘Lust je het niet, dan ruik je er

die

bakeractiviteiten

kookte

ze

ook

maar aan.’ Wij waren blij dat ze na een paar weken
Maar het gekke is, het ledikantje blijft in de kamer

weer vertrok.

staan. Dat wordt nu toch niet meer gebruik? Rara
hoe kan dat.

Matrozenpakjes alleen op zondag
Ik denk dat in dat jaar Pa en Moeder 12½ jaar

Op een morgen komen we naar beneden en er

getrouwd waren. Dat was groot feest. Naar

wacht ons een verrassing. We hebben een nieuw

aanleiding van deze heugelijke gebeurtenis hebben

zusje gekregen en ze heet Willie. ‘Ja,’ zei Pa, ‘een

we een familieportret laten maken bij een lokale

engel heeft het vannacht gebracht.’ Ik begreep dat

fotograaf. Ik dacht dat het Coltof was, maar anderen

niet echt. We hadden al veel broertjes en zusjes

beweren dat het een andere fotograaf was.

en nou komt zo’n engel er weer een brengen.
Bij Moe Allesisnat komt er nooit een engel een
kindje brengen. Om nog maar te zwijgen van Moe
Booskwaadnijdig. Geen engel in geen velden of
wegen te zien bij die mensen.
Maar we vonden het toch wel fijn dat er weer een
nieuw kindje bijkwam. En daar begon het lieve
leventje weer. Poepluiers moesten weer gewassen
worden en Willie kon een behoorlijke keel opzetten.
Maar het ledikantje in de kamer was weer gevuld
dus alles was weer als altijd. Normaal vonden we
het, engel of geen engel.
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Voor degenen die de namen niet helemaal bekend

Hoe dan ook, ik kan me het nog goed herinneren

in de oren klinken even een uitleg. Moe Allesisnat

dat Leo weinig zin had om even te poseren. Hij

woonde tegenover ons. Bij een of ander gesprek wat

was met een bal bezig die daar op de grond lag. Na

ze had met een andere buurvrouw had ze gezegd,

veel vijven en zessen kon de fotograaf hem ertoe

ik denk naar aanleiding van een forse regenbui:

bewegen om te gaan zitten. Maar de bal moest

‘broek nat, hemd nat, alles is nat.’ Wij noemden ze

bij hem in de buurt liggen. Vandaar de bal op de

daarna altijd Moe Allesisnat. Booskwaadnijdig is

foto. Zoals je ziet is Willie de kleinste van het hele

een ander verhaal. Dat was een vrouw uit de buurt

stel. Die was blij dat ze het leven had. Zij had geen

die bij ons was als baker. Waarschijnlijk ook na de

problemen om stil te zitten.
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We hadden allemaal matrozenpakjes aan. Moeder

binnen en voor de wc-deur zie ik de portemonnee

vond ze zo mooi, iedereen moest zo’n pakje aan.

liggen. Net voor de poepdoos. Wij allemaal blij

Moeder maakte die dingen zelf. Dat was nog

natuurlijk. ‘Ja,’ zei moeder, ‘nu moet je nog wel

een heel karwei. Een korte broek en een buisje

even naar het politiebureau om te vertellen dat je de

en een befje. De kragen werden gekocht evenals

portemonnee gevonden hebt.’ Daar had ik niet veel

de versieringen. Ik heb ook nog een tijdje een

zin in, want als ik vertelde dat ik hem thuis verloren

matrozenmuts gehad, maar dat is maar één keer

had lachten ze mij misschien wel uit. Maar ik moest

gebeurd. Die dingen moest je kopen, die kon je niet

naar het bureau daar hielp geen moedertjelief aan.

zelf maken. De buisjes hingen strak naar beneden.

Maar ik had al een plan verzonnen. Ik vertelde tegen

Later had ze het idee om er onder elastiek in te

die agent dat ik hem in de straat gevonden had. Dat

zetten dan bloesde het mooi.

vond hij aannemelijk. En ik ging weer opgelucht het

Nou moet ik zeggen van die matrozenpakjes,

bureau uit. Dat was weer goed geregeld.

het was ook de mode toen. Er werd veel over
geadverteerd in dag- en weekbladen. Maar zo’n

‘Een kilo zout, want de schoorsteen staat in brand’

pakje was duur. Een tientje, twaalf gulden was je

Tijdens een van de winters, ik denk dat ik zeven jaar

wel kwijt en dat kon bruintje niet trekken. Temeer

was, gebeurde het volgende. De kachel stond lekker

daar we al zoveel jongens hadden die er een aan

te snorren en had rode koontjes. Dat gebeurde

moesten. Want Leo had er op de foto geen aan,

veel als hij lekker doorwarmde. Dan begon z’n

maar later droeg hij er ook een. Als die engel maar

buikje te gloeien. Dat was niet erg, want er zat

niet zo dikwijls gekomen was; dan hadden we ze

nog een geperforeerde wand voor van gietijzer,

waarschijnlijk wel kunnen kopen.

dus geen probleem. Maar doordat de schoorsteen
die zomer – en misschien wel meerdere zomers –

Nou moet gezegd, die pakjes mochten we alleen

niet was geraagd ontstond er schoorsteenbrand.

aan op zondag. Naar de kerk en uit met die dingen.

Grote paniek natuurlijk. Pa was naar de fabriek

Als we ’s middags gingen wandelen moesten ze

en Moeder moest het onheil keren. De buurvrouw

weer aan. En warm dat die dingen waren. En die

kwam aangelopen en die had via via gehoord dat

stof was ook stug, daar kon je een spijker op recht

je dan zout in de kachel moest gooien. En niet te

slaan. Maar het was natuurlijk ook zo dat Moeder

weinig: niet strooien met de zoutstrooier, nee, er

vond dat we er ondanks de krappe beurs die we

moest wel een kilo zout in gegooid worden. Moeder

hadden er netjes uit moesten zien.

gaf mij een kwartje en zei: ‘ga maar gauw een kilo
zout halen in het winkeltje in de straat.’

Over krappe beurzen gesproken. Ik moest op een
keer een boodschap doen. Ik weet niet meer wat

Ik rende naar het winkeltje, maar ik trof het slecht.

ik moest halen, een pond suiker misschien bij de

Er was een vrouw voor me en die bleef maar kletsen

Unie. Ik kreeg een portemonnee mee en daar zat

over alles en nog wat. Dat was nou zo’n winkeltje

zevenendertig cent in. ‘Daar kom je wel mee weg,’

wat je in die tijd veel zag. Als een man op zee

zei Moeder. Ik kocht in de winkel wat ik moest

gebleven was werd de weduwe door de gemeente

kopen en toen bleek dat ik de portemonnee verloren

ondersteund om een negotie op te zetten. Ze kreeg

was. Ik weer naar huis terug en verteld wat er aan

dan een startkapitaal van honderd gulden en dan

de hand was. Grote paniek natuurlijk. ‘En hoe kan

begon zo iemand een winkeltje in de voorkamer.

dat nou!’ enz. enz. ‘Ga maar naar het politiebureau

Aan de buitenkant zag je er niets van. Je stapte naar

om het aan te geven.’

binnen en ging door de gang links de voorkamer
in en daar was de handel. Er stond een toonbankje
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Ik naar de Markt, naar het politiebureau. Alles werd

met een weegschaal erop en allerlei producten die

opgeschreven en ik weer naar huis. Kom ik achter

je dan kon kopen. Met een paar reclameplaten tegen
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de muur van koffie en thee leek het dan heel wat.

deze foto. Ik zit in de eerste rij op bank twee. Links

Maar goed, zo’n vrouw kon zich dan bedruipen

zit ik, naast mij Jan Out en daarnaast Antoon Brokx.

en de gemeente was van de ellende van bijstand

Achter mij zit Agaath en naast haar Willie van Oom

geven af. Al was het natuurlijk geen vetpot voor de

Hein. Verder staan er natuurlijk nog veel bekende

betroffen persoon.

gezichten op de foto, maar daar zal ik jullie niet
mee vermoeien. We waren ijverig matjes aan het

Maar goed, ik stond te wachten tot ik aan de

vlechten. Hoe die zuster heette weet ik niet meer.

beurt was en dacht nog ‘als dit nog lang duurt
staat het hele huis in de fik.’ Maar omdat ik nogal

Griffelkoker en sponsendoos

zenuwachtig stond te drentelen had die vrouw

De eerste tijd dat ik naar school ging werd ik

in de gaten dat er iets aan de hand was. Ze vroeg

begeleid door een van de grotere broers of zussen.

wat ik moest hebben. Ik zei ‘een kilo zout, want

Maar na enige tijd kon ik het zelf wel vinden.

de schoorsteen staat in brand.’ Nou, ik had ze nog

Gewoon door de Lijnstraat lopen en dan door de

nooit zo snel bezig gezien. In een mum van tijd had

Sint Aagtenstraat (Paard z’n bek). Dan kwam je op

ze het zout afgewogen en ik rende met het zout

de Vliet en dan was je er al.

naar huis. Daar was de brandweer al bezig om de
zaak op te lossen. Ze hadden de kachel afgekoppeld

Veel weet ik niet meer van de bewaarschool. Wel

en die stond buiten op het plaatsje af te koelen De

weet ik dat ik er een keer getrakteerd heb vanwege

schade aan de schoorsteen was gering, ik heb er

mijn verjaardag. Ik trakteerde de kinderen met

verder niets meer van gehoord.

een kaakje van Jamin. Die waren daar te koop

En het zout? De eerste vier maanden hadden we

voor vijftien centen, dan had je drie ons. En omdat

zout in overvloed.

de kaakjes niet zo groot waren deelde dat prettig
uit. Die traktatie speelde zich af op de Laan, op
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Ik heb tot nu toe nog helemaal niets gezegd over de

het gedeelte voorbij het kerkhof. Daar was het

schooltijd. Zoals bij iedereen begon mijn schooltijd

geplaveide gedeelte voorbij en liepen we in het

met de bewaarschool. En om te bewijzen dat ik

gras. Waarom de zuster die plaats had uitgekozen

daadwerkelijk op de bewaarschool heb gezeten

weet ik niet. We hadden bij wijze van spreken ook
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Enfin er werd goed geleerd op school en op een
gegeven moment kon je echt lezen. Ik vond het
heerlijk. Nu kon ik thuis de krant lezen en de
Automaat en alle reclameblaadjes die binnen
kwamen. Er ging een hele nieuwe wereld voor
je open. En op school kon je boeken lenen uit de
bibliotheek. En ik las wat af in die tijd. Ik kon mij
zo inleven in een boek dat er als het heel erg slecht
ging met de hoofdpersoon, ja dan kon ik ooit mijn
Het Kerkhoflaantje naar de katholieke begraafplaats.

tranen niet bedwingen. Dan zei Moeder ‘wat is er
aan de hand?’ ‘Ja,’ zei ik dan, ‘ik vind het zo erg

op het kerkhof kunnen bivakkeren, maar ik denk

voor die persoon uit dat boek.’ Dan moest ze altijd

dat ze onze kinderzieltjes daar niet aan bloot wilde

lachen. ‘Joh, het is niet echt hoor.’ Maar dat hielp

stellen. Bovendien is dat ook eigenlijk geen plaats

niet veel, de volgende keer was het weer raak

om eens lekker te trakteren.
Eigenaardig is toch dat ik mij dit voorval nog kan
herinneren.
Maar op een gegeven moment ging ik dan naar
de grote school. Ik vond het heel fijn, nu kon
ik leren lezen en schrijven. Maar eerst moest ik
mijn gereedschap bij elkaar zien te krijgen, want
zonder gereedschap ging het niet. Ten eerste had
je nodig een griffelkoker. En liefst een met een
draaimechanisme. Dan kon je de bovenste helft
wegdraaien en dan had je nog een etage waar
spullen in konden. Dan natuurlijk de sponsendoos.

De wereldreis van Bulletje en Bonestaak: bij dit

Dat was een busje van metaal met leuke figuurtjes

soort boeken hoefde ik niet te huilen, dan kon ik

erop. Aan beide uiteinden zat een dekseltje. Aan de

ineens hard lachen. Ik beleefde veel plezier aan

ene kant zat een klein sponsje en aan de ander kant

het lezen en dat heb ik nu nog, die liefde blijft. En

een zeempje. De bedoeling was om beide attributen

ik was niet de enige thuis die graag las. Als ik mij

vochtig te houden. Dan kon je het leitje wat je op de

verveelde zei Pa “ga maar wat lezen.’ Dan zei ik ‘ja

eerste dag van het nieuwe leerjaar werd uitgereikt

dat wil ik wel, maar ik heb alles al gelezen.’ ‘Dan

sponsen en zemen. Dat leitje was een plaatje leisteen

ga je Pieter Simpel maar lezen,’ zei hij dan. Maar

met een houten lijstje er omheen. ongeveer twintig

dat had ik al drie keer gelezen. En dat was een dik

bij dertig centimeter groot. Griffels moest je kopen,

boek van wel driehonderd bladzijden. Volgens mij

die waren niet zo duur. Die kon je per tien of twaalf

zei hij dat om te pesten, maar dat weet ik niet zeker.

in een bundeltje verkrijgen.

Hij zei ook weleens ‘als je je verveelt dan ga je de
rozenkrans maar bidden.’ Nou, daar werd ik niet

Ik denk er nu opeens aan: leuk was het om een

erg vrolijk van. Daar had ik helemaal geen zin in,

bruine boon in je sponsendoos te doen. Dan kwam

dan verveelde ik mij nog liever.

er op een gegeven ogenblik een kiem aan die boon.
Dat was ook een teken dat de vochtigheidswaarde
in orde was. Je moest er alleen niet aan ruiken, want
het stonk behoorlijk.
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HOOFDSTUK 3
‘Kom maar hier, dan zal ik je ophelpen’
Ik had het in een van de vorige hoofdstukken over
de lage heining die op het voetbalveld uitkeek. Je
weet wel, met dat deurtje erin. Op zekere dag was
ik daar aan het spelen, toen ik een duw in mijn rug
kreeg van Leo. Ik flikkerde door het openstaande
deurtje en kwam nogal ongelukkig terecht op de
grond. Of Leo dat expres deed? Ik geloof dat niet,
het was jeugdige onbezonnenheid, het had iedereen
kunnen gebeuren. Maar, het deed verschrikkelijk
pijn. Het gebeurde tussen de middag, dus even
later moesten we weer naar school. Ik zeg tegen
Moeder ‘ik kan niet naar school hoor, het doet zo’n
pijn.’ Maar daar wilde ze niets van weten. ‘Naar
school en snel’ zei ze, ‘anders zwaait er wat en dat
doet misschien nog wel meer pijn.’ Ik naar school
met mijn arm tegen mijn buik en de andere arm ter
ondersteuning daar tegenaan. De zuster zei ‘wat
heb jij, waarom schrijf je niet?’ ‘Ik kan mijn hand
niet bewegen vanwege de pijn’ zei ik. ‘Ga dan maar
lezen’ zei ze en zo kwam ik de middag door. Toen

zo te zien ook allemaal best. Hij heeft meer aandacht

ik weer thuiskwam en nog klaagde over mijn arm

voor de fotograaf die de foto maakt. Pa staat er wijs

zijn ze met mij naar dokter Thiebout gegaan. Die

bij te kijken.

constateerde dat er een breuk in mijn pols was.
Deze foto is gemaakt op de Weverskade net voorbij
Tegenwoordig moet je naar het ziekenhuis om foto’s

het eerste bruggetje, net de bocht door. We waren

te laten maken, maar vroeger ging alles anders. Ik

aan het wandelen op een mooie zondagmiddag.

kwam ook niet in het gips te zitten. Nee, het werd

Die man die daar woonde werkte ook op de

gespalkt met twee houten plankjes en ik kreeg een

touwfabriek en zag ons voorbijlopen. Hij riep ons

draagband om. Daar was ik zes weken zoet mee.

binnen en we kregen wat te drinken. Toen we weer
weggingen zei hij ‘ik zal een foto van jullie maken.’

Ja, vroeger waren ze niet zo kinderachtig met je. Je

Dat was voor ons een hele sensatie want wij hadden

moest maar sterk zijn en de pijn verbijten. Moeder

geen fototoestel. Zoals je kunt zien op de foto is de

was in wezen ook vrij hard. Misschien omdat ze

periode elastiek in de buis nog niet aangebroken,

zoveel kinderen had, ik weet het niet. Als je viel en

dat gebeurde in een latere periode. De buisjes

huilde, dat komt bij kinderen vaak voor, dan riep ze

hangen nog glad naar beneden.

uit de verte ‘kom maar hier, dan zal ik je ophelpen.’
Ja, daar schoot je weinig mee op.

Op de school ging het prima, daar ben ik nooit met
tegenzin naartoe gegaan. Ik vond het er eigenlijk
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Hier sta ik dan met mijn zere arm. Ik vind dat

wel gezellig. Ook de aankleding van het klaslokaal

ik er nog redelijk stoer bij sta. Leo kijkt niet erg

met die mooie platen die aan de muur hingen. Hier

schuldbewust, waarom zou hij ook. Adrie vind het

heb ik er een paar voorbeelden van. In elke volgende
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klas waar je terecht kwam hingen weer andere
platen. En als de zuster ging voorlezen, wat elke
week wel gebeurde, dan kon je rustig rondkijken
naar al die prachtige platen.
Een nieuw tijdperk met inkt en kroontjespen
Op zekere dag, ik geloof dat ik toen in de tweede
klas zat, gebeurde er iets opmerkelijks. We moesten
onze leitjes inleveren. Wat nu, dachten wij. De
inktpotjes die in het midden van de bank zaten,
waarvan wij dachten er zit een leuk schuifje op, maar
wat doe je er verder mee, werden gevuld met inkt.
We kregen een penhouder en twee kroontjespennen
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en er werden schriften uitgedeeld. We waren in

Maar wat wel bleef waren de leesplankjes en de

een ander tijdperk aangekomen. Leitjes en griffels

letterdoosjes. Dat hoorde er te zijn, dat gingen ze

waren ouderwets geworden en de moderne tijd was

echt niet weghalen. En niet te vergeten het grote

aangebroken. We waren er vrij snel aan gewend,

bord voor in de klas waar je als kind de letters op

ondanks het feit dat we de pen weleens te diep in de

de juiste plaats moest zien te krijgen. De A van

inktpot staken en we dan een inktvlek in ons schrift

aap moest wel op de juiste plaats komen te staan.

kregen. Maar daar was ook aan gedacht. We kregen

Anders kon je rekenen op gelach achter je rug van je

vloeipapier en dat was een wondermiddel, dat spul

medeleerlingen, die op hun plaats zittend de stress

zoog al de overtollige inkt op.

niet hadden die jij meemaakte op het podium.
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Speelgoed van krantenpapier
Kinderen uit mijn klas waren onder andere Bertus
Alkemade, Sjaak Zwaard, Alie Dekker, Ceciel van
der Meijs, Ada de Ronde, Bert Raaijmakers, Fransje
Speet, Albert van Schaik, Jos Smeele en nog vele
anderen. Fransje Speet, dat was een apart verhaal.
Dat was een beetje een poepventje. Een heel
verwend ventje was dat. Als hij ’s morgens in de
klas ging zitten haalde hij heel omzichtig een reep
chocolade uit z’n colbertje. Ja, je leest het goed, uit
zijn colbertje, en legde dat voorzichtig neer naast de
inktpot. Op een gegeven moment kijkt hij op zijn
horloge, ja je leest het nog steeds goed, hij kijkt op
zijn horloge, en vind dan dat de tijd gekomen is om
de reep chocolade te nuttigen. Voorzichtig wordt het
wikkeltje verwijderd en nadat ook het zilverpapier
is opengevouwen, wordt de reep in hapklare
partjes gebroken en teder op de bank neergelegd
op het zilverpapier. Het een na het andere partje
wordt dan naar binnen gewerkt. Wij bekijken het
schouwspel aandachtig en slikken het water wat in
onze monden opwelt door. De zuster vertrekt geen
spier en beschouwt het als een dagelijks ritueel wat
het uiteindelijk ook was.
Die

Frans

had

een

handicap,

hij

stotterde

verschrikkelijk. Als hij bijvoorbeeld moest zeggen
‘ik moet poepen,’ had hij al in z’n broek gescheten
voordat hij die drie woorden gezegd had. En met
dat ventje moest ik vriendje worden. Ja, het was
nog sterker: z’n ouders kwamen het gewoon aan
de deur vragen of die mogelijkheid aanwezig was.
Wat een ellende. Nee hoor, zo erg was het nu ook

Thuis vonden ze dat de mogelijkheid bestond en

weer niet. Bovendien kon ik heel goed meekomen,

zo werd ik als het ware naar Fransje toe gedreven.

al is dat natuurlijk niet meer te controleren. Maar

Ze dachten waarschijnlijk ‘even een herriemaker

geloof mij maar.

minder in huis, toch leuk.’

De school was niet zo erg groot, wat tot gevolg had

De Vader van Fransje had een sigarenwinkel

dat er twee klassen in een lokaal bij elkaar zaten.

die gelegen was aan de Markt. En zo ging ik op

Dus klas één zat samen met klas twee in een lokaal.

gezette tijden naar de Markt, deed de deur van de

Dat was voor het onderwijzend personeel best

winkel open en riep ‘blijf maar!’ Dat hadden ze mij

lastig. De eerste klas kreeg bijvoorbeeld rekenen

geleerd, anders kwamen ze voor niets uit de salon.

en klas twee taal. Maar dat was ons probleem niet,

Maar ik moet eerlijk zeggen dat deze aangeprate

daar zaten we niet mee.

vriendschap ook voordelen had. Fransje had heel
veel speelgoed en daar mocht ik ook mee spelen;
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hijskranen, auto’s en nog veel meer mooie zaken.

In het bos aangekomen zochten we dan een mooi

Als ik een autootje wilde hebben, dan maakte ik

plaatsje op en dan gingen Pa en Moe Speet in het

het van krantenpapier. De wielen draaiden dan wel

gras zitten en wij speelden wat in de buurt. Af en

niet, maar met schuiven kwam je ook een eind.

toe kregen we een versnapering en na een paar uur
reden we weer vorstelijk naar Maassluis. Dan was

Maar hij had ongeveer alles wat bij Vlot in de

ook de zondag weer haast voorbij. Ik liep naar huis

winkel te koop was. Hij had boven op zolder zelfs

om te eten en was nog ruim op tijd om naar het Lof

een altaartje. Nou hadden wij dat ook wel en ook

te gaan. Want dat mocht je niet missen.

nog een mooiere, maar dat nam niet weg dat hij
het ook had. Het was inderdaad niet zo’n mooi
altaartje. Ik vond het een beetje triplexachtig. Maar
de missen die we daar speelden waren erg mooi.
Alleen hoopte ik altijd dat hij niet ging preken, want
daar zou met zijn spraakgebrek waarschijnlijk geen
einde aan komen.
Een auto in de woonkamer
Wat ze daar ook hadden, en daar keek ik mijn
ogen op uit, waren zilveren lettertjes die je aan een
limonadeglas kon hangen. Zo wist ieder feilloos z’n
eigen glas terug te vinden. Maar wat werkelijk het
fijnste was: die vader had een auto, een Ford. Als
het zondag was, en mooi weer, dan gingen we met
de auto naar het Staalduinse bos of naar het strand
in Hoek van Holland. Als ik dan ’s zondagsmiddags
de winkel in kwam en het gebruikelijke ‘blijf maar’
liet horen, zei Pa Speet dikwijls ‘we gaan naar het
Staalduinse bos.’ En dan ging hij de auto halen.
Die stond op de Veerstraat in een garage. Nou ja,
garage was een groot woord. Het was een gewone
woning waar de voorgevel was veranderd met
twee dubbele deuren in plaats van de ramen. Hij
deed dan die twee deuren open en dan stond je in
de vroegere woonkamer. Dat was heel typisch, de
schoorsteenmantel zat er nog in, alleen de kachel
was verwijderd. De auto stond dan een halve meter
van de schoorsteen vandaan. Ik vond het allemaal
prachtig.
En zo kon het gebeuren dat we over de dijk reden
en dat onze familie daar aan het wandelen was. Dan
zat ik met een duur gezicht in de luxe wagen en het
gewone volk ploeterde te voet over het beton van
de dijk. Maar dat is maar één keer gebeurd, hoor,
dat was een toevalligheid.
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HOOFDSTUK 4

marsepein. Pa sneed het driekante stuk bij, dus toen
zaten er geen puntjes meer aan, maar platte kantjes.
Ik vond dat het er niet lelijker op geworden was.

De een komt, de ander gaat

De afgesneden puntjes werden verdeeld onder de

Voor ik verder ga moet ik nog iets kwijt. Het is ook

kinderen die geïnteresseerd hadden toegekeken.

eigenlijk niet bij te houden, maar we kregen weer

Mijn neus ging het voorbij.

een nieuw broertje. Die engel zal wel in de stress
geschoten zijn door al dat gesjouw. Het is dan 1931.

Sinterklaas maakte reclame voor koffie

En de naam van dat kereltje: Jan. Op 9 mei is hij

Maar de Sint-Nicolaastijd was voor ons kinderen

geboren of gebracht, het is maar hoe je het bekijkt.

toch heel erg plezierig. Een week van tevoren legden

Dus ook Wil moest verhuizen naar boven. Waar die

we al peen in de schoen en zetten die dan bij de

precies ondergebracht werd weet ik niet meer. Jo

schoorsteen. Er zat dan nog niets in, maar we aten

ging in dat jaar – of ik moet abuis zijn – naar Bergen

de volgende avond wel peen en uien. Dat was dus

N-H. Ze wilde onderwijzeres worden.

ook niet verkeerd. En de tekeningen waren altijd
weg als we de volgende morgen gingen kijken. Hét

Dus de een kwam en de ander ging, zo was er weer

bewijs, vonden wij, dat hij toch mooi geweest was

evenwicht in de getallen. Er werd een hutkoffer

die nacht.

voor haar gemaakt. Ik zie het nog voor me. Hij was
rood. En ik geloof dat het nummer 25 erop gezet
werd. Daar konden dus al haar bezittingen in, want
ze kwam alleen nog thuis met de zomervakantie en
met Kerstmis. Misschien ook met pasen, maar dat
weet ik niet meer. Het werd de gewoonte om, als het
Sint Nicolaastijd was, een pakje naar haar te sturen
met wat versnaperingen. Die spullen werden door
moeder enkele weken daarvoor gekocht. Beetje bij
beetje, zodat haar budget niet in de war raakte.
Maar ja, hoe gaat dat, ik keek weleens in de kast
en zag dan die lekkere dingen liggen. De verleiding
was groot en ik kon niet afblijven van een stukje

Maar dan die morgen van zes december. We riepen

marsepein. Ik zie het nog voor me, het was een

dan ‘mogen we uit bed?’ ‘Nee,’ riep moeder terug,

stukje marsepein met een driekante vorm. En dan

‘eerst moet je vader naar zijn werk!’ Die vond het

met laagjes van verschillende kleuren. Daar kan je

niet fijn, dat gespring op de vroege morgen. Enfin,

toch niet van afblijven. Ik beet er een puntje van af

als Pa weg was mochten we eruit. En als een speer

en legde het weer terug. De volgende dag had ik

met z’n allen naar beneden. Daar lagen de pakjes

weer de gelegenheid om een ander puntje ervanaf

voor ieder uitgestald op de canapé en op stoelen.

te halen. De volgende keer ging het derde puntje er

Soms was er onenigheid wat van wie was, maar

af. Niemand had ook maar iets in de gaten. Tot het

moeder wist feilloos te vertellen ‘dit is voor die en

moment dat Pa het pakje voor Jo ging maken. Toen

dat voor die.’ En dat vond ik altijd heel vreemd,

waren de rapen gaar. Er moest uitgezocht worden

hoe kon zij dat nu weten. Had zij met Sinterklaas

wie de dader was geweest. En je raadt het al, ik was

gesproken, of hoe zat dat?

de sigaar. Ik werd bestraffend toegesproken en of ik
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dat nooit meer wilde doen.

Wat we kregen? Een taaipop, suikerbeestjes,

Maar ja, nu zaten ze nog met het geschonden stuk

pepernoten, een suikerhart en meer van die dingen.
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Ik moet eerlijk zeggen, ze waren thuis heel
streng, maar zulke feestdagen als Sint-Nicolaas
en Kerstmis, daar maakten ze heel wat werk van
ondanks de ongetwijfeld moeilijke tijden die
iedereen doormaakte. Ik kijk er met dankbaarheid
op terug, onvergetelijk. Als het kerstboek van de
Katholieke Illustratie kwam, dan las Moeder een
paar mooie verhalen uit dat blad voor. Dat vonden
we schitterend. Het lampje in de kerststal aan en
dan Moeder voorlezen, dat was smullen geblazen.
Het is tekenend dat ik mij dat nog zo goed kan
herinneren. Het betekent toch dat, ondanks het feit
dat we niet veel te verteren hadden, er zo’n beeld
is blijven hangen uit mijn kindertijd. En dat lampje
in de kerststal? Er stond een grote batterij langs de
stal, dus toch licht in de duisternis. Als de kersttijd
naderde werden alle kerstspullen van boven
gehaald. Ik zie nog die lange kist waar de beelden
in zaten. Het was een kist waar Goudse pijpen in
Ook was er speelgoed bij. Ik kreeg op een keer een

hadden gezeten. Het stond er met grote letters op:

boerderij met paarden en koeien en schapen. Ze

inhoud, zoveel Goudse pijpen. Dat kon niet missen,

waren van karton en stonden op houten blokjes.

je weet wel, die pijpen met die lange stelen. Dan

Maar wat ik gek vond: op die blokjes stond op elke

werd alles uitgepakt op de tafel en keken we ernaar

zijde: WEES SLIM KOOP GLIM. Ik vond dat wel raar,

alsof we het nooit eerder gezien hadden.

maar als kind was ik daar gauw aan gewend. Zo zie
je maar weer, Sinterklaas had toen al zijn sponsors.

Pandoeren en stoomfluiten op oudejaarsavond

En niet te vergeten, ooit kregen we ook boekjes.

Er was ook een hondje bij, die heette Tiras. Althans

Bulletje en Bonestaak, het tovervisje en meer van dat

dat zei Moeder en die kon het weten. We zetten de

spul. En wat ik daar weer raar aan vond: de boekjes

stal op zijn plaats en rolden het dak erover uit. Een

vond ik heerlijk, daar niet van, maar ze maakten ook

rieten dak was het. Een dag voor Kerstmis werd de

reclame voor Van Nelle koffie en thee. Zeker ook

gebruikelijke rollade gebraden. Daar zaten stokjes

weer een sponsor van de Sint. Maar om eerlijk te zijn,

in om de zaak bij elkaar te houden. Als je later zo’n

als kind stoorde het mij in het geheel niet, ik vond

stokje kreeg om af te kluiven was je koopman. En zo

het allemaal prima.

vierden wij Kerstmis.
Een week later was het oudejaarsavond. Dan gingen
de grootste kinderen kaarten. Ik mocht nog niet
meedoen, want ik was te klein. Pandoeren heette
het spel. Later toen ik groter was mocht ik ook
meedoen, maar dat was in het begin geen pretje. Er
werd flink geheibeld als ik weer eens geen goede
kaart op de tafel had gelegd. En zo werd het dan
twaalf uur. Daarna ging Pa met de grotere kinderen
naar het Hoofd. De schepen die daar lagen bliezen
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dan flink op de stoomfluiten. En zo begon er dan

waar hij ’s avonds zijn wagen in zette. Het heette

weer een nieuw jaar en we groeiden op en werden

ook ‘groentehal.’ Als het dan druk was in de hal,

ouder.

met twee, drie mensen vond die vrouw het al druk,
dan gebeurde het volgende. Was ze met een klant

Ik kon al flink lezen en dat deed ik heel graag. De

aan het praten, dan was het: ‘Maarre, Maartje kom

Katholieke Illustratie had nu een bijlage voor de

eens gauw naar beneden.’ Moest Maartje van boven

jeugd. Dat was natuurlijk smullen geblazen. Daarin

komen om te helpen. En dat gebeurde meerdere

kon je je verdiepen in de avonturen van Piet Konijn

malen als ik daar was om aardappelen of zoiets te

en van Ganzetrientje. Wat ik ook veel moest doen

halen.

was boodschappen doen. Naar slager Booster op

Je had in datzelfde straatje (de Sandelijnstraat)

de Vliet, daar moest ik altijd speklappen halen. En

ook de bakker op een hoek. Daar moest ik dikwijls

ik moest eens per week naar de Coöperatie. Daar

beschuit halen. Hillebeschuit. En daar zat altijd een

moest ik suiker halen en soda en groene zeep. Die

plaatje in. Die plaatjes kon je sparen en als je het

vrouw in de winkel zei altijd tegen mij ‘en Jozef,

goede aantal had kon je een album kopen en de

wat moet je hebben?’ En daar had ik een hekel aan

plaatjes daar in plakken. Maar ja, albums kosten

dat ze dat zei. Ik zei tegen Moeder ‘dat mens zegt

geld en dat was er niet. Dus beperkte ik mij tot het

altijd Jozef tegen mij.’ ‘Nou,’ zei ze, ‘dan zeg je

sparen van de plaatjes. Ook Verkade had zulke

gewoon dat je Harry heet.’ De volgende keer was

acties, daar hadden we wel een paar albums van

het weer raak. ‘En Jozef, wat mag het zijn?’ ‘Ik heet

gekocht. Die gingen dan over natuurschoon en zo.

geen Jozef, ik heet Harry,’ zei ik. ‘O ja?’ zei ze, ‘nou
dan noem ik je toch gewoon Harry.’ Toen was het

Een soort van stiekem kerkje

afgelopen met die verkeerde naam.

En dan had je in het weekend de kerk. Zondags naar
de Hoogmis en in de avond naar het Lof. Ik zie mij in

Ook moest ik veel naar Spek de groenteboer. Het

mijn gedachten op een mooie zomerdag nog lopen

was eigenlijk geen winkel, maar een flinke garage,

in de Lijnstraat naar de Hoogmis. Veel deuren in de
Lijnstraat stonden open vanwege het mooie weer.
En je hoorde dan alle psalmen die je maar bedenken
kon. De een nog galmender dan de andere. Dan
hadden die mensen de NCRV aanstaan op de
radio en dat ging flink te keer. Alle gezangen van
Johannes de Heer golfden dan door de Lijnstraat. Je
liep verder tot op de Vliet en dan moest je door het
straatje langs de pastorie naar de kerk lopen. Je liep
langs de kerk, je sloeg de hoek om en daar was dan
de ingang. Van de gewone weg kon je dat niet zien.
Het was een soort schuilkerkje. Het was een soort
van stiekem kerkje. En dat was ook de bedoeling
van het kerkje. Toen het gebouwd werd, was het
devies: het mocht wel gebouwd worden, maar het
mocht niet van de openbare weg af gezien worden.
Maar ja, het stond nu eenmaal zo en wij waren eraan
gewend. Vooral als je klein was, waren er heel grote
beelden die in het begin wel angst inboezemden.
Maar ja, je went aan alles ook aan grote beelden met
duistere blikken. Op het koor stonden de zangers,
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Oom Hein was er ook bij, dan hoefde je geen plaats

Hier een foto van de ingang van de kerk. Zoals je

in de kerk te huren. Ja, Oom Hein wist het wel.

ziet is de Hoogmis afgelopen en het volk verlaat
de kerk. Enkelen steken een sigaret op, terwijl de

Na de kerk gingen we naar Opoe op de Vliet. Veel

rest naar huis gaat om koffie te gaan drinken. En zo

meer dan een koekje halen was er niet bij. Als je het

hebben ik en natuurlijk ook al mijn broers en zussen

koekje op had, zei ze al gauw: ‘Ga maar weer naar je

dat vele jaren gedaan. We konden als het ware de

Moeder.’ Pa en de Ooms en Tantes bleven dan mooi

kerk vanbinnen en vanbuiten wel uittekenen. De

zitten en de fles met zoete Spaanse werd op tafel

kerk was toen alles waar het om draaide. Als je voor

gezet. Dan zag het al snel blauw van de sigarenrook.

elke keer dat je er naar binnen ging een dubbeltje

Tante Gretha had het hoogste woord en bootste

kreeg was je voor de rest van je leven binnen. Maar

verschillende mensen na. Dat kon ze goed en dan

wie weet waar het nog goed voor is, die constante

werd er flink gelachen. Maar zoals ik al zei, de hele

kerkgang.

voorstelling hebben we nooit meegemaakt want zo
lang mochten we nooit blijven.
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HOOFDSTUK 5

studeerde in Heeswijk bij de paters Norbertijnen.
Hij had net als Jo ook een soort hutkoffer en die had
een gelige kleur. Twee kinderen waren er dus al de

Goud heb ik nooit kunnen halen

deur uit. Maar het bleef toch druk in de Emmastraat.

We zijn aangeland in 1933. Weer een jaar waarin van

Er waren er nog zat over die herrie konden maken.

alles kon gebeuren. In dat jaar werd ik negen jaar.

Pa heeft Gerard de eerste keer weggebracht. Dat was

Op school ging het prima. Ik zat al in de derde klas.

nog een hele reis. Eerst met de trein naar Den Bosch

Ik speelde met mijn tol, of ik was aan het knikkeren

en dan nog een eind met de bus. Laat in de avond

op het schoolplein. Ik zei: ik deed het goed op

kwam hij pas terug en vertelde hoe de reis verlopen

school. Dat klopt. Ze hadden op de Antoniusschool

was. Hij bracht ook nog een Bosse koek mee en dat

een eigenaardig soort rapporten. Drie keer per jaar

vonden wij wel leuk. Het was zo’n grote ovale koek

kreeg je een kaart mee naar huis waar de stand van

opgesierd met kandijkorrels. Wij dachten: ga nog

zaken opstond omtrent je vorderingen en eens per

maar iemand wegbrengen, het smaakte naar meer.

jaar kreeg je een rapport. Die kaarten en dat rapport
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hadden kleuren. Opeenvolgend had je de kleuren

Hij beweegt, ik zie het duidelijk

goud, rood, blauw en zwart. Goud was het hoogste,

In het begin van februari gebeurde er iets ergs. Opa

zwart was het laagste. Goud heb ik nooit kunnen

van de Vliet ging dood. Hij was al een tijdje ziek,

halen. Bij mij is het altijd rood geweest. Dat was niet

maar wij als kinderen schrokken er toch erg van. Het

slecht. Gerard en Adrie en later ook Jan haalden dat

was een erg aardige Opa. Altijd maakte hij geintjes

wel. Maar ja, verschil moet er zijn. Bij goud moest

als je er op bezoek kwam. Ik ben nog naar hem

je ongeveer allemaal tienen hebben. Tel uit je winst.

wezen kijken op de Vliet. Hij lag in de voorkamer

Gerard was trouwens ook het huis uitgegaan. Die

in de kist. Ik keek goed naar hem en zei toen tegen
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Heeroom, die er ook was: ‘Hij beweegt, ik zie het
duidelijk.’ Maar de mensen om mij heen zeiden dat
het niet kon.
Na enige tijd namen ze mij weer mee naar de
huiskamer en toen moest ik heel hard huilen. Ze
stelden mij op mijn gemak en toen was het weer
over, maar bij de begrafenis ben ik niet geweest.
Daar vonden ze mij te klein voor met mijn negen
jaar. Ik moest thuisblijven bij Moeder en de andere
kinderen. Na de begrafenis kwamen er nog enkele
familieleden die ik niet kende naar de Emmastraat
op de thee.
Opoe kwam dikwijls van de Vliet aangelopen met
haar zwarte gehaakte hoofddoek. Maar nu kwam
ze bijna dagelijks en ze moest dan altijd huilen.
Dat vonden wij als kinderen erg vervelend. Anders
was het wel leuk als ze kwam, maar nu met dat
huilen vonden wij dat minder. Wisten wij veel
van het verdriet van grote mensen. Wij hadden
onze eigen zorgen. Zoals het probleem wie de pan

Ook het overlijden van Opa bracht veranderingen

mocht uitschrappen. Wie had de laatste keer de

met zich mee. Eens in de maand was er gelegenheid

rijstepan uitgeschrapt, of wie kreeg het kontje van

om na de hoogmis het kerkhof te bezoeken. Dat

het verse wittebrood dat Ceres de bakker in de

was altijd al zo geweest, maar daar maakten we niet

middag gebracht had. Voor ons was dat vele malen

altijd gebruik van. Nu was dat anders geworden.

belangrijker.

We gingen nu steevast met Pa naar het kerkhof
en stelden ons op bij de plek waar Opa begraven

Braaf lezen

was. Dat was niet zo eenvoudig, want dat graf had

Verder speelden we in de straat met kinderen van

geen steen als herkenningsmiddel. Maar we liepen

Meuldijk en Slotboom en nog andere kinderen die

naar een plaats op het kerkhof waar Pa wist, hier

bij ons in de buurt woonden. We tolden en hoepel-

ligt Opa begraven. En na verloop van tijd wisten

den en knikkerden dat het een lieve lust was Maar

we precies waar we moesten staan. Dan kwam de

als de fabrieksfluit ging moesten we naar huis. Want

Pastoor naar het kerkhof en bad drie Onze Vaders

dan kwam Pa weer thuis en die mocht niet weten

en drie Weesgegroeten. En dan vertrokken we weer

dat we op straat speelden. Dan zaten we braaf te

naar de bekende plaats, juist ja, naar de Vliet voor

wezen met een schoolboekje. Zoals het boekje ‘Nog

een koekje bij Opoe. Althans, wij kregen een koekje.

bij Moeder thuis’ of een ander leuk boekje. Na het

Pa kreeg nog wat anders, maar dat heb ik al eens

middageten ging Pa voordat hij weer naar de fa-

verteld.

briek ging nog een kwartiertje op de canapé liggen
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met zijn ogen dicht. Of hij dan sliep weet ik niet,

Begrafenissen en andere frivoliteiten

maar Moeder moest hem dan toch roepen dat het

Over het kerkhof gesproken, daar denk ik opeens

tijd was om weer naar de fabriek te gaan. In de tijd

aan iets wat altijd een speciale indruk op mij

dat hij op de canapé lag moesten we wel verdraaid

gemaakt heeft. Dat was als er iemand begraven

stil zijn, anders liet hij zich horen.

werd. Dan kwam de hele stoet de school voorbij en
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Dat kerkbezoek werd ook van de school uit sterk
gestimuleerd. Als je naar de kerk was geweest kreeg
je van de zuster een bonnetje en daar stond op: VOOR
TROUW KERKBEZOEK. Als je een aantal bonnen
gespaard had kon je ze inwisselen voor een mooi
plaatje dat je in je kerkboek kon doen. We hebben
menig plaatje verdiend met deze stimulatiebonnen.
Van de andere kant hadden we dat niet nodig, want
we moesten toch van thuis elke dag naar de kerk.
Vandaar dat ik het eerder had over die dubbeltjes
die we hadden kunnen verdienen.
Ook ging je natuurlijk elke dag ter Communie. Dat
betekende nuchter naar de kerk en daarna als een
speer naar huis om te ontbijten en dan weer als de
Op de foto is uiterst links de school te zien van waaruit we de stoet konden zien.
Het pad naar het kerkhof heette De Laan en een eindje verder had je dan rechts het
kerkhof.

wiederweerga naar school. En dat alles speelde zich

dan kon je de koetsiers op de bok van de lijkwagen

daar kwam je gewoon niet aan toe.

af in een tijdspanne van een uur. Dus er was weinig
tijd om kattenkwaad uit te halen in die tussentijd,

zien zitten. Ook de paarden kon je voor een groot
gedeelte zien. En dan kwam het zangkoor voorbij

Je tekent het, knipt het uit en je hebt het

en die zongen dan ‘In Paradisum.’ Wij vonden dat

Als je dan om vier uur van school thuiskwam kon

altijd spannend en rekten onze halzen uit om maar

je aan het spelen komen. En spelen thuis was vooral

niets te missen van dat gebeuren. Maar de zuster

in de wintermaanden een fijne bezigheid. Nou ging

vond dat op den duur vervelend worden en toen

dat spelen niet altijd zonder slag of stoot. We waren

was het afgelopen. Als de klokken begonnen te

op een keer Mens-erger-je-niet aan het spelen en

luiden deed ze de gordijnen dicht en konden we
alleen de zangers nog horen.
Het bijbehorende schouwspel zagen we echter niet
meer. We moesten ons concentreren op onze studie
en ons niet laten afleiden door gebeurtenissen
van buiten. Frivoliteiten, daar was geen tijd voor.
Alleen, begrafenissen, horen die onder het begrip
frivoliteiten?
Het leven van alledag speelde zich af tussen drie
bestanddelen. Dat waren: huis, school en kerk.
Meer smaken waren er niet. Als je ’s morgens
opstond ging je naar de kerk, daarna naar school
en dan weer naar huis. En dan moest het geen mei
of oktober zijn, want dan ging je ook in de avond
weer naar de kerk. Want dat waren Mariamaanden
en dan werd er ‘s avonds de rozenkrans gebeden in
de kerk. We baden als het ware onze Lieve Heer van
het kruis, zo waren we bezig.
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kregen onenigheid over de stand van de pionnen.

niet zelf. Als hij in een goede bui was voldeed hij

Eindresultaat: een door de midden gescheurd

aan ons verzoek. Dan werd het oude toestelletje

speelbord. Einde van het spel. Ook dat gebeurde

tevoorschijn gehaald, met dat gekke pijpje, en wij

natuurlijk weleens.

namen plaats om te gaan genieten.

Als kind wilde we natuurlijk altijd alles hebben, ja

De bedsteedeuren werden opengezet en de

dat wil ieder kind. We zeurden weleens over het

witgekalkte muur achterin de bedstede werd

een of ander en dan vertelde Pa altijd:’Je tekent

gepromoveerd tot filmdoek. Het genieten kon

het, knipt het dan uit en je hebt het.’ Dus als er

beginnen. Rondje na rondje werd bekeken en

een folder binnenkwam van bijvoorbeeld fietsen,

opgeluisterd door de verhaaltjes die Pa eraan

dan knipte ik de grootste exemplaren uit en ging

vastknoopte. Hij fantaseerde er op los en wij

aan de tafel zitten en maakte fietstochtjes tussen de

luisterden ademloos genietend van wat ons werd

bloemenvaas die in het midden van de tafel stond

voorgeschoteld. Wij konden er geen genoeg van

en een leeg theekopje dat voor me stond. Alleen

krijgen en hoopten dat het uren ging duren. Maar

was het papier waar de fietsen op gedrukt waren

na een uurtje had Pa er wel genoeg van en kondigde

niet altijd van een stevige kwaliteit, dus na verloop

aan dat de voorstelling werd beëindigd. Alles werd

van tijd zakten de fietsen in elkaar en dan moest je

weer opgeruimd, de bedstede werd weer gesloten

weer iets anders verzinnen.

en wij moesten ons maar weer met andere zaken
bezighouden.

En zo moesten we ons vermaken met lege
sigarenkistjes en luciferdoosjes en meer van dat
spul. Je kon daar trouwens wel huizen van bouwen,
maar je had er wel veel fantasie voor nodig.
Wat ook heel leuk was, vooral in de wintermaanden,
was toverlantaarnplaatjes kijken. Dan zeurden we
bij Pa of hij dat wilde doen, want dat mochten we
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HOOFDSTUK 6

nogmaals: dat was geen probleem, we hadden het
best naar onze zin.

De engel was weer geweest

Na verloop van enkele dagen was het logeren

In het begin van april 1933 moest ik met nog iemand,

afgelopen. We moesten weer naar huis toe komen.

ik denk dat het Leo was, naar tante Net. Nee, niet

Daar wachtte ons een verrassing. De engel was

op visite, we moesten er een paar dagen blijven.

weer geweest. Verdorie, altijd als we weg zijn komt

Logeren zogezegd. Het waarom werd ons niet

die engel en wij missen hem steeds. Wat heeft hij

duidelijk gemaakt. Zo ging dat in die tijd. Je deed wat

nu weer gebracht? We weten ook wel: als die engel

er gezegd werd en daarmee was de kous af. Maar

in het geding is komt er een kindje, maar wat is het

we vonden het niet erg hoor, het was weer eens wat

nou? Het is een meisje en we noemen haar Henny.

anders. We sliepen boven in het voorkamertje. En

Niet dat wij een stem hadden in het uitkiezen van

dat vond ik spannend. Als er ’s avonds dan een auto

die naam, nee dat was een uitgemaakte zaak. Zeker

langs reed, wat in de Emmastraat nooit gebeurde,

in samenspraak met die engel, maar dat wisten we

dan werd de kamer even hel verlicht en dan werd

niet zeker.

het weer donker. En dan maar weer wachten tot de
volgende auto langs kwam. Dat gebeurde ooit wel

Jan was zoals gebruikelijk in die zaken naar boven

vier keer op een avond. Ja, het was druk daar op

verhuisd om te slapen. Vraag mij niet hoe dat boven

de Wegt. Wij zeiden altijd de Wegt, maar het was

met het slapen allemaal geregeld was. Het was een

gewoon de Noordvliet.

wirwar van bedden, ik weet wel dat in de slaapkamer
aan
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de

straatkant

twee

tweepersoonsbedden

Het was best gezellig daar bij tante Net. En met oom

stonden. Daar zullen geen bedden extra gestaan

Willem kon je ook lachen. We vonden dat logeren

hebben, daar was het te klein voor. Achter was dan

helemaal niet vervelend. Het rook alleen anders

nog een bedstee en daar moeten dan ook meerdere

dan bij ons. Misschien kwam dat door die koerduif

bedjes gestaan hebben. In totaal sliepen er boven

die in de gang in een kooi tegen de muur hing. Dat

acht kinderen, waarbij moet worden aangetekend

weet ik niet, maar het rook gewoon anders. Maar

dat Jo en Gerard de meeste tijd van het jaar niet thuis
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waren. Beneden sliepen dan nog Pa en Moeder en

Die man had het ook heel druk. Overdag naar de

Henny.

fabriek en dan elke winter vier dagen per week
naar de tekenschool. Alleen op de woensdagavond

Opoe zwaaide met een witte zakdoek

was hij vrij. Dan zat hij uitgebreid de krant te lezen.

En hier hebben we de stoomtram, waar Opoe en

Maar als hij naar de tekenschool moest, dan moest

Opa uit Delft altijd gebruik van maakten als ze naar

alles snel gaan. Eten, omkleden, een nieuwe sigaar

Maassluis kwamen (zie pagina 24).

opsteken en weg was hij. En dan bleven wij achter

Het station lag tegenover het gewone station. Nou ja,

met de heerlijke geur van een goede sigaar in onze

het tramstation was veel kleiner en mocht de naam

neusgaten.

station eigenlijk niet voeren. Geen overkapping,
alles onder de blote hemel. Opoe sprak altijd met

De eerste verhuizing

ons af dat ze met een witte zakdoek zou zwaaien,

Op een gegeven moment hoorde ik dat er een huis

dan konden wij dat zien vanaf ons plaatsje. We

te huur was op de Zuidvliet. Althans, dat hoorde

konden namelijk vanaf ons huis kijkend over het

ik uit de gesprekken die er gevoerd werden. Het

voetbalveld van Maas het trammetje zien rijden.

zou om een huis gaan dat van de kerk was. Zouden

Wij zeiden altijd stoofje als we het hadden over

we ook weer eens een nieuwe huisbaas krijgen,

het kleine locomotiefje dat driftig een paar wagons

want met die Tas schoot het ook niet erg op. Tas

voortrok.

was onze huisbaas. Hij woonde op de Noordvliet.
Trouw iedere week kwam hij de huur ophalen.

Opa was een grappenmaker. Hij deed de gekste

Of zijn dochter Kate. En als Moeder eens vroeg

dingen. Als we zeiden: ‘Opa, ga nog eens huilen,’

om een nieuw behangetje had hij altijd bezwaren.

dan barstte hij in snikken uit tot Opoe zei: ‘Gerrit,
schei er nu maar weer uit met die onzin.’ Hij had
ook een pink en die kon niet rechtuit staan, die was
altijd gekromd. Dus wij vroegen ook steeds: ‘Opa,
mogen we je pink nog eens zien?’ Hij was altijd
bereid om ons te woord te staan.
En hier zitten ze dan in volle glorie. Misschien
gefotografeerd bij een bijzondere gelegenheid, maar
dat weet ik niet. Je kan niet alles weten. Soms ging
Moeder naar Delft, misschien omdat daar iemand
jarig was. Dan kwam ze weleens te laat voor het
avondeten. Dan moest Pa daarvoor zorgen. Hij
zou op een keer griesmeelpap maken. Wij zaten al
aan de tafel te wachten op de kookkunst van Pa.
Ze hoefden ons trouwens nooit te roepen voor het
eten. We waren ruim van tevoren al paraat. Enfin,
Pa had griesmeelpap gemaakt. Nou, je kon hem wel
snijden zo dik was het geworden. En inderdaad hij
sneed de parten zo uit de pan. We hebben allemaal
wel erg gelachen, Pa ook, hoor. Je kon af en toe wel
met hem lachen, al gebeurde dat niet heel veel.
Meestal was hij vrij streng, dus als er wat te lachen
viel met hem dan was dat mooi meegenomen.
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Dan waren de tijden slecht of het zat er nu niet

eigenaar van dat huis. En die zouden toch niet zo

aan, kortom hij had altijd wel een smoes om niets

moeilijk doen als Tas. Nee, je kon Tas natuurlijk niet

te geven. Maar nu zou dat alles anders worden

vergelijken met de kerk. Dat verloor Tas met vlag

misschien. Na verloop van enige weken kregen

en wimpel. En een waterstokerij was op de Vliet

we dan het verlossende antwoord: we konden er

ook aanwezig en dat was niet verder als nu naar

intrekken.

Groeneveld. Al deze argumenten werden geopperd
en ontzenuwd. Niets stond ons in de weg om de

Hier heb je dan het bewuste pand. De woning is

stap te maken.

het tweede huis van rechts. Als het aan Pa gelegen
had waren we misschien nooit weggegaan, maar

Maar eerst moest er nog verhuisd worden. Dat was

Moeder voerde als argument aan dat de kinderen

een hele klus. Er werd een handwagen geleend of

meer ruimte zouden krijgen om te spelen. Of hij

gehuurd en al het huisraad ging naar de Vliet. De

daarom zijn toestemming gaf weet ik niet, maar in

handwagen hoog opgestapeld met matrassen en

ieder geval stemde hij toe. Het was ook heel wat,

beddengoed, het was een heel karwei. De grotere

die verandering. Ze waren nog nooit verhuisd in

jongens hielpen mee de kar te duwen. Zie je het

hun getrouwde leven en nu opeens verhuizen. Dat

voor je, die handwagen vol met beddengoed met de

gaat niet in je koude kleren zitten.

nodige piskringen erin, Pa en Adrie duwend door
de Sandelijnstraat en de Hoekerstraat en zo de Vliet
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En, hoe moest dat dan allemaal wel met die

op. Het moet op arm Rusland geleken hebben. Op

verhuizing? Dat ging geld kosten. Kijk eens wat een

een gegeven moment was alles weg. De gloeilamp

rommel er allemaal mee moet. En de gordijnen, die

die bij het huis hoorde lag al op een plank in de kast

passen daar natuurlijk niet op de Vliet. Nou had

en Pa ging met het laatste zooitje ongeregeld, teilen,

Moeder nog een argument: dan zijn we toch mooi

emmers en tobbe, op weg en sommeerde mij om

van die vervelende Tas af. Dat was ook weer waar,

met Henny die in de kinderwagen lag te wachten op

nu hadden ze te maken met de kerk, die was de

zijn terugkomst. Daar zat ik dan in dat akelige lege
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huis midden in de kamer op een krukje te wachten.

Nou ja, bezig, we waren er. Het was een woestenij

Zo kon ik nadenken over het huis waar ik geboren

die tuin. Het was helemaal geen tuin, het was een

was en dat altijd een veilige haven was geweest.

woeste vlakte. Pa had gezegd: ‘Ga het allemaal maar

Waar al mijn broertjes en zusjes waren geboren.

opruimen, onkruid eruit en een beetje vlak maken.’

Die allemaal in de kamer in het ledikantje hadden

Er kwam niet veel van terecht, we speelden meer

gelegen. En waar het ’s avonds onder de lamp zo

dan dat we werkten. Ik weet nog dat we een oud blik

gezellig was. Al die dingen die daar gebeurd waren

vonden waar cacao in gezeten had. Daar dronken

gedurende mijn korte leven passeerden de revue.

we water uit, uit dat verroeste blik. Maar we hebben
er niets van overgehouden, geen enge ziekte of zo. Je

Maar het duurde wel erg lang voordat Pa weer

kon een hoop ellende verdragen, toen.

kwam. Ik zat op mijn krukje voor de kinderwagen
en speelde wat met Henny. Maar Henny dacht

Als we uit het raam van de voorkamer keken zagen

op een gegeven moment ‘ik ga pitten.’ Dus zat

we aan de overkant van het water de Jodenkerk. De

ik daar alleen. Dat was nog niet zo erg, maar het

schuiten die je ziet liggen kwamen kolen brengen

werd donker. Eerst schemer, dan kon je nog iets

voor Jan en Leen van Es, de kolenboeren. Links

ontwaren, maar het werd erg donker. Je zag geen

van de kerk was nog een soort tuintje en daarnaast

hand voor ogen. En er kwam maar niemand. En

woonde een vrouwtje die de Jodenkerk schoonhield.

de lamp kon ook niet meer aan, het peertje was er

Ik geloof dat ze Miet Capelle heette.

al uit geschroefd. Na een lange tijd hoorde ik Pa
binnenkomen. Opgelucht stond ik op en we gingen

Omdat we aan het water woonden werd vissen erg

gezamenlijk naar de Vliet nadat Pa de voordeur had

geliefd bij ons. Bij Cats in de Nieuwstraat kon je al

afgesloten. We waren verhuisd nu.

een hengel kopen voor maar veertien centen. Denk
nou niet dat we geld in onze spaarpot hadden. Ik
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Pa had drie dagen vakantie per jaar

niet tenminste. Maar elke woensdagmiddag ging

De eerste dagen op de Vliet waren vreemd. Het was

ik bij Opoe houtjes hakken in het achterhuis. Daar

goed weer, dus waren we constant in de tuin bezig.

lagen afgezaagde stukken hout en die moest ik
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dan met de bijl kloven tot er mooie kachelhoutjes

kon je de dobber niet zien. Dan maakte je met de

overbleven. Daar kreeg ik dan een vierduitstuk

hengel een opening in het kroos en daar gooide je

voor (2,5 cent). Dus als je dat opspaarde dan had

een houten hoepeltje in en had je een mooi cirkeltje

je na verloop van tijd dat geld toch bij elkaar. Dan

wat kroosvrij was. En zo kon je de dobber goed

kon je zo’n hengel kopen. Tot je dat geld nog niet bij

bekijken. Zo hadden we dank zij de verhuizing er

elkaar had gebruikte je de bezemsteel of een andere

een nieuwe hobby bij gekregen.

stok. Je moest natuurlijk ook een dobber hebben en
een vishaakje. Maar Pa had ook visspullen en dan

Hier een beeld van onze nieuwe locatie. De vlaggen

vroeg je aan hem om een tweedehandsje.

hangen uit, maar dat is niet vanwege het feit dat
wij er kwamen wonen. In het tweede huis van links

Pa viste ook graag. Als hij vakantie had van de

woonde Ome Guus, dan Gerdes, dan Klein en dan

touwfabriek, dat waren drie dagen in het jaar,

wij. Een aantal huizen verder woonden Opoe en

gingen we elke dag vissen aan het Kaadje. Dat

Tante Gretha. Voor ons huis zie je dan dat heerlijke

was lekker goedkoop, dat kostte niets. Alleen een

viswater, waar we heel veel keer hebben gevist. Als

boterham om deeg van te maken en daar kon je de

de sluizen open stonden liepen we met de stroming

korst ook nog van opeten. Dus na verloop van tijd

mee tot de brug, al vissend. Dan haalden we de

stonden er meerdere hengels achter in de poort. Als

hengel omhoog en liepen we weer naar ons huis

je dan even niets te doen had pakte je een hengel en

terug. En zo kon je dat eindeloos herhalen.

dan kon je vissen. We haalden ook weleens bloed bij
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slager Booster. Dan kreeg je een klodder bloed in je

De tol op de dijk

knuisten en ging je daarmee vissen. De vissen beten

Even een tussendoortje. We gingen vroeger veel

eerder in dat bloed dan in een deegje, maar je zat

wandelen. We gaan tot de tol zei Pa menigmaal.

altijd onder de troep van al dat bloed.

Dus over de dijk in de richting Hoek van Holland,

Wat ook vervelend was: kroos in de Vliet. Dan

dan kwam je bij dit huisje terecht. Tol hoefde je toen
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niet meer te betalen. Zo te zien op de foto in 1920

Moe Lelij had een bakkerij op de hoek van de Sint

nog wel. Het huis stond er in onze tijd nog wel,

Aagtenstraat. Het was een vrouw die alle nieuwtjes

maar de slagboom was verdwenen.

van Maassluis haarfijn wist te vertellen. Een bakkerij
is een groot woord voor het piepkleine winkeltje

Inmiddels was ik ook misdienaar geworden. Na

dat zij beheerde. En beheren, dat deed ze, zij had de

een uitgebreide studie, die door de zusters in

broek aan, bakker Lelij had volgens ons niets in de

elkaar was gezet, was ik klaar om als misdienaar

melk te brokkelen. Maar het was ook een hele goede

te fungeren. Dat had weer het voordeel dat ik geen

vrouw die sociaal zeer

kerkbank bezette, want dat was altijd het probleem

bewogen was. Ze hielp

bij ons. We waren met velen, maar we hadden maar

waar ze kon en wij, als

vier vaste plaatsen in de kerk. Ik was niet de eerste

jongens die er elke dag

die bij ons misdienaar werd. Gerard en Adrie waren

langsliepen op weg naar

het ook geweest en Leo en Jan zouden nog volgen.

school, wisten haar te

Dat Misdienen had ook nog voordelen. Als je een

vinden als we op straat

trouwmis had, of een begrafenis, dan kon je niet op

weer eens ruzie hadden

school zitten. Bovendien, bij trouwerijen kreeg je

met elkaar. Maar goed,

weleens wat van de bruidegom. Dat varieerde van

we gaan weer verder

een zakje met bruidsuikers tot een bedrag in geld.

met het misdienaar zijn.

Over dat geld gesproken, dat was eerder een paar
kwartjes dan een gulden of meer. We moesten na
de trouwplechtigheid altijd naar Moe Lelij om het
bedrag aan geld te wisselen in vier gelijke delen. We
waren tenslotte met vier man die er recht op hadden.

29
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was ongeveer drie dagen bidden. Dan moest je in
ploegjes van twee om het paar uur op het altaar
knielen, een uur lang. Het gebeurde dan ook weleens

Snoepen van de Miswijn

tijdens de afsluitende dienst op zondagavond dat er

We betaalden ook contributie. Dat was een stuiver

een jongen onmachtig in elkaar zakte.

per week. Die kregen we van Moeder. Zij spoorde
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ons aan om misdienaar te worden en het betalen van

Dat waren nog eens tijden. Zo werd het op zeker

de contributie was daar dan het gevolg van. Maar ik

moment een gewoonte om de fles met miswijn aan

heb ze nooit horen klagen over dat geld. Een keer

de mond te zetten en er een forse slok van te nemen.

per jaar werd het opgehaalde geld gebruikt voor

Dit is mij een keer te veel geworden. Er was een

het zogenaamde misdienaarreisje. Dan gingen we

Heilige Mis voor Moeder die op dat moment ernstig

ergens naar toe en waren de hele dag bezig. Daar

ziek was. Ik zou de Mis dienen. Zoals gewoonlijk

bewaar ik hele goede herinneringen aan. We gingen

kwam ik de sacristie binnen en nam gelijk een forse

naar Scheveningen en naar speeltuin de Grote Vink

slok wijn uit de fles die in een kastje stond. Maar

bij Leiden. En ook natuurlijk naar kloosters van de

ik had het nog niet gedaan of ik werd mij er van

Montfortanen en naar de priesters van het Heilig

bewust dat ik nu niet meer ter communie kon gaan.

Hart in Rotterdam. We waren met ongeveer tien

Ik weet nog; ik schrok me wezenloos. Kwam heel

jongens en we gingen meest zo’n dag weg met twee

de familie in de kerk en die konden dan zien dat ik

auto’s. Met de Pastoor erbij was het toch passen en

niet ter communie ging. Ik heb heel de Mis peentjes

meten geblazen. We gingen meest weg met de taxi

gezweet. Gelukkig hadden ze het niet in de gaten.

van Hillenaar van de Markt en nog een andere auto

Anders had ik heel wat uit te leggen. Maar aan die

van Koree of Van Wingerden. Ja, zo kwam je nog

wijnstroperij kwam plotseling een einde. Pastoor

eens ergens als jonge jongen.

Van der Burg was erachter gekomen en kwam in

Maar, dan was je ook een heel jaar bezig in de kerk.

de school verhaal halen. Hij had twee jongens van

Denk maar eens aan het veertigurengebed. Dat

Zwaard als verdachten. Die vielen door de mand
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en werden terstond ontslagen als misdienaar. En ik?

ons rookvlees moest halen bij Leen Bosch op de

Ik kwam met de schrik vrij. Nadien werd er geen

Noordvliet kreeg ik geregeld een maandblad van

aanslag op de fles meer gepleegd.

de priesters van het Heilige Hart uit Rotterdam. Dat

Maar alles bij elkaar was het een mooie tijd met

bewaarde hij altijd voor mij. Daar stonden verhalen

dat misdienen Ik heb het in totaal vijf jaren gedaan,

in van de missionarissen die in donker Afrika het

tot mijn veertiende, toen was het afgelopen met de

geloof verkondigden. Daar waren spannende

pret. Toen begon het harde leven, maar zover zijn

verhalen bij van paters die met de inboorlingen

we nog niet.

kerkjes bouwden. Er stonden ook afbeeldingen in
die ik uitknipte.

Vijftien cent voor een pakje sigaretten
Op een gegeven moment had ik hevige kiespijn. Dan

Want een van mijn hobby’s was uitknippen. Je

moet je naar de dokter, daar kom je niet onderuit.

kon het zo gek niet bedenken of ik knipte het uit.

Maar we gingen niet naar de tandarts. Als die er al

Hoeveel fornuisjes ik gemaakt heb in die jaren, het

waren in die tijd. Nee, naar dokter Thiebaut. Die

moeten er tientallen geweest zijn.

pakte een oude tang uit een of ander kastje, zei:

Als Moeder weer een

‘Doe je mond maar open,’ en trok de kies. Dit alles

pak

zonder commentaar. Ik stond zo weer op de Haven.

gemaakt had was ik

Zo ging dat toen.

er als de kippen bij om

havermout

leeg

de doos in ontvangst te
We hebben al enige tijd niets meer gehoord van

nemen. Daar werd dan

Fransje. Hoe ging het met de vriendschap? Helaas,

een mooi fornuis van

ik moet jullie teleurstellen. De vriendschap was

gemaakt, compleet met

afgelopen. Op zekere dag kwam Moe Speet-Fornara

kachelpijp, oven en deksels en ringen die bij een

aan de deur. Ze had klachten over mij. Ik zou in een

fornuis hoorden. Ik kon die vent wel uittekenen

onbewaakt ogenblik Fransje gekrrrrabt hebben. Ja,

met dat gekke hoedje op. Het nadeel was wel dat

ze brrrrauwde nogal. Ik werd door Moeder aan de

op alle fornuisjes die ik gemaakt heb die vent z’n

deur geroepen en moest verantwoording afleggen.

kop stond. Maar daar trok ik mij toen niets van aan.

Ik vertelde dat ik van de prins geen kwaad wist.

En de broers en zusjes die deze producten van mij

Er werd getwijfeld aan mijn uitleg en vanaf dat

kregen heb ik er nooit over gehoord. Die vonden

moment was de vriendschap geëindigd. Maar

het allemaal prachtig. Ik speelde er niet mee, het

ik vond dat niet zo erg, ik had inmiddels andere

ging mij om het maken. Ook kijkdozen heb ik

vriendjes gevonden.

gemaakt. Ja, eerst van die dozen waar je wel in kon
kijken, maar er gebeurde verder niets. Later werden

Pa bleef gewoon sigaren halen bij Speet. Elke week

het dozen die door middel van touwtjes bewegende

zes sigaren in een zakje. Zes sigaren voor een

objecten lieten zien. Dan was ‘wie wil kijken voor

kwartje, dat moet kunnen. Bij Piet van Straelen

een knikker’ wel erg goedkoop betaald.

haalde hij zijn pruimtabak en soms sigaretten voor
vijftien cent het pakje van twintig stuks. Zondags na

Vervolgverhalen

het middageten deelde hij ze dan uit aan de grootste

Maar nu weer verder met het leesplezier. Bij Moe

kinderen. Heerlijk zo na het eten en er kwam zo’n

Lelij kon ik oude jaargangen van de Roomse Jeugd

mooie blauwe mist in de kamer te hangen. Een en al

lenen. Nou daar was ik heel blij mee. Ze waren

gezelligheid was dat.

compleet, dus ik kon alle vervolgverhalen die er in
stonden mooi lezen. Dus in de wintermaanden kon
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Ik had inmiddels weer een paar nieuwe bronnen

ik ’s avonds heerlijk lezen tot ik naar bed moest.

aangeboord voor meer leesplezier. Als ik twee

Eén vervolgverhaal kan ik mij nu nog herinneren.
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Dat ging over een jongensbende die van alles deden

vastgenomen werd. De kranten stonden er vol van

wat niet mocht. Als herkenningsteken hadden ze

in die tijd. Ik zie nog de foto in de krant waar Van der

allemaal een geruite pet op. De politie was er mee

Lubbe met gebogen hoofd in de beklaagdenbank

bezig om die jongens te ontmaskeren. Het toeval

zat. Het was een roerige tijd.

wilde dat een van die jongens een vader had die bij
de politie zat en het onderzoek naar die jeugdbende

Na dat proces in Leipzig werd van der Lubbe ter

leidde. Dus je begrijpt, dat was smullen geblazen.

dood veroordeeld. Hij werd onthoofd. Dat bracht

Hoe zou die vader reageren als hij erachter kwam

bij ons kinderen een liedje op, wat alleen kinderen

dat zijn zoon in die bende zat. Dat ik dat nu nog

kunnen doen. Het was ook niet zo netjes:

weet, verbaast mij toch wel een beetje.

Ondertussen was het wereldgebeuren ook aan het

WAT EEN STROP

veranderen. In Duitsland was Hitler aan de macht

VAN DE LUBBE ZONDER KOP

gekomen en dat vonden wij niet zo best. Thuis werd

IN ZIJN KISTJE

er hevig over gesproken tussen Pa en de grotere

MET EEN DEKSELTJE ER OP

kinderen. Ook luisterden we naar de redevoeringen
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die Hitler uitsprak. Het was angstaanjagend hoe die

Als iemand mij toen gezegd had ‘voor we tien jaar

dan tekeer ging. Dan werd daar weer over gepraat.

verder zijn loop jij ook door de Rijksdag,’ hadden

Ik nam natuurlijk geen deel aan de discussie.

we hem allemaal voor gek verklaard. Maar nu loop

Daar was ik nog te klein voor. Maar ik luisterde

ik op de feiten vooruit. En zo gebeurde er niet alleen

aandachtig mee. Ook toen Marinus van der Lubbe

in ons huis van alles ook in de grote buitenwereld

verdacht werd van brandstichting in de Rijksdag en

was er van alles te doen.
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De engel kwam ook in Rotterdam langs

hoe dat precies in elkaar zat, daar durf ik mij niet

Eind december 1935 moesten Leo en ik weer gaan

over uit te laten.

logeren. Het hield maar niet op. Nou moesten we al
weer weg. Nee, niet naar Tante Net, was dat maar

Het was natuurlijk wel zo dat de spoeling dun

waar, dat vonden we niet zo erg, nee naar Tante

werd. Dat werd geïllustreerd door het feit dat er

Bertha en Oom Cor in de Nassaustraat. Dat was

uitwisseling van kleding was. Als een oudere broer

niet ver van ons vandaan, maar toch. Dat kwam zo.

uit zijn jas was gegroeid, dan kreeg die een nieuwe

Moeder moest naar het ziekenhuis in Rotterdam,

jas en de iets jongere broer trok dan die oudere jas

het Franciscusziekenhuis. Dat was toen nog aan

weer aan. Het kon zo maar gebeuren dat diezelfde jas

de Schiekade. En voor Agaath, die het huishouden

weer aan een nog jonger broertje werd gegeven. En

moest doen, waren er te veel kinderen thuis. Dat

die moest dan ook weer blij zijn dat hij een (nieuwe)

kon ze niet allemaal aan. Dus, twee grote drukte-

jas had gekregen. Dit alles had ook iets te maken

makers moesten geloosd worden. En dat zullen wij

met de gewoonte dat je sommige kleren alleen

twee wel geweest zijn.

’s zondags aan had. De rest van de week hing het in
de hangkast, die met mottenballen geconditioneerd

Ik denk dat we er wel een dag of tien gelogeerd

was.

hebben. Begin januari konden we weer naar huis en
wat denk je? Ja hoor, de engel was weer geweest. En

Wij wisten natuurlijk wel dat deze gang van zaken

nu niet in Maassluis. Nee hoor, hij had zijn werkter-

gebruikelijk was. Zo kon het gebeuren dat je een

rein verlegd. Hij kwam nu ook al in Rotterdam. Het

waarschuwend woord liet horen als je van mening

is toch niet te geloven. Volgens mij was je nergens

was, dat je oudere broer niet erg zuinig was op zijn

veilig voor die engel. Maar Pa vond het allemaal

kledingstukken. ‘Zeg doe een beetje voorzichtig met

heel gewoon. ‘We zijn blij dat we er weer een kindje

die jas, ik moet ook nog een beetje knap voor de dag

bij hebben gekregen,’ zei hij. Deze keer was het een

komen,’ luidde dan de waarschuwing. Natuurlijk

meisje en ze noemden haar Jeanne Zij was in ieder

keken we ook wel een beetje jaloers naar de oudere

geval niet verlegen, want in het ziekenhuis had ze

kinderen. Meestal hesen die zich in het nieuw, want

al aan de borst van een vreemde vrouw gelegen. Ik

die hadden niemand boven zich. Dan zei Pa op een

geef het je te doen.

gegeven ogenblik: ‘Zaterdag gaan we naar de stad
en die en die gaan mee om kleren te kopen.’ Ik ben

Toen Moeder uit het ziekenhuis werd opgehaald

ook meerdere malen mee naar Rotterdam geweest.

was er bij de uitgang van het ziekenhuis opeens

Het was ook niet zo dat het doorgeven van kleren

een grote drukte. Moeder dacht nog ‘nou die Jean-

altijd door ging. Ze waren ook weleens versleten.

ne krijgt wel erg veel aandacht.’ Nee, het was an-

En dan kon het niet anders. Dan gingen we met de

ders. Bep van Klaveren werd die dag toevallig ook

trein naar Rotterdam, kochten wat we nodig hadden

ontslagen uit het ziekenhuis, waar hij na een onge-

en gingen dan naar het IJsbeertje. Biertje voor Pa en

lukkig optreden weer eens was terechtgekomen.

ijs voor ons. Zo ging dat dan.

De bokser werd met gejuich ontvangen door een
aantal mensen die blij waren dat de volksheld weer
genezen was.
Nu waren we met tien kinderen. Dat waren er
natuurlijk wel veel, maar wij hebben dat geen groot
probleem gevonden Hoe de ouders er over dachten
is mij niet bekend. Daar hoorden we ze niet over. Ik
dacht te weten dat Jo er wel moeite mee had, maar
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blauwe brief betekende ontslag. Kennelijk zat dat
papier, waar dat ontslag op stond geschreven, in
een blauwe enveloppe.

Werkloosheid
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Het lieve leventje ging ook in 1936 weer zijn gewone

Maar er waren ook leukere dingen in die tijd.

gang. Jo werkte in Maasland als onderwijzeres. Een

Op Hemelvaartsdag werd ik samen met Agaath

vaste aanstelling was er niet bij, ze kon als voluntair

plechtig aangenomen. Dat was een heel feest in die

daar werken. Ja, het was in die tijd geen vetpot.

tijd. Ja, daar ga je niet mee lachen met zo’n mooi

Werkloosheid alom. Op een gegeven moment zie ik

plaatje. Ik was zeer blij met het feit dat Heeroom

oom Cor die midden op de Vliet staat te baggeren

mij, of liever gezegd ons, niet vergeten was en ons

op een oude schuit. Hij was op dat moment

zo’n stichtelijk plaatje cadeau gaf. En dat was nog

werkloos en werd gedwongen om op deze manier

niet alles. Van oom Hein kreeg ik een rijksdaalder.

toch nog arbeid te verrichten voor een schamel

Dat hadden jullie niet gedacht, hè? Maar, dat was

loontje. In Maassluis waren toen veel werkelozen.

misschien ook wel door het feit dat ik naar hem

Pa heeft gelukkig altijd kunnen werken. Af en toe

vernoemd was. En de kerkboeken en rozenkransen

kwam hij terneergeslagen van zijn werk en vertelde

die we kregen! En het onvermijdelijke bordje,

dan dat er weer een aantal mensen een blauwe brief

schoteltje en kopje wat we kregen. Het kon niet op.

gekregen hadden. Hij trok zich dat erg aan. Een

En niet te vergeten de kaars en het diploma die we
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op die dag kregen. En we hadden krentenbollen en

Dus dat was een vruchtbare middag voor mij. Twee

zowaar kwam er ook nog een tulband op tafel. Een

kwartjes verdiend in een paar minuten. En die

dag om nooit te vergeten was het.

rijksdaalder van Oom Hein, bij elkaar toch mooi
drie gulden in mijn spaarpot. Dat bracht mij op het

Ik geloof dat ik op die dag een nieuw pak aan

idee om een fototoestel aan te schaffen. Ik had in een

had. Het was een pak met een drollenvanger.

advertentieblaadje gelezen dat die te koop werden

En daaronder, dus aan je benen, van die geruite

aangeboden voor de somma van één gulden. Het

kousen. Nou moet ik erbij zeggen, ik had een hekel

was een zeer klein model, maar ik kon nu wel foto’s

aan drollenvangers. Ik vond het helemaal niks.

maken. Het was een toestel van het merk Unifex.

Maar een lange broek, dat kon ook niet. Dus was

Je moest de bon opsturen en dan werd het geval

het eigenlijk overgangskleding. En ik was niet de

opgestuurd. Zo gezegd, zo gedaan. En zo kwam ik

enige die in zo’n apenpakje liep. De meeste jongens

in het bezit van een echt fototoestel. Het was een

van mijn leeftijd droegen het. Kortom het was de

ding van niks, maar de foto’s die ik er mee maakte

mode. Maar ik zat ermee. Ik had er al gauw iets op

bestaan nog steeds en zijn denk ik de enige foto’s

gevonden. Normaal moest je de broekspijpen onder

die nog dateren uit die periode. Want zoveel keer

de knie vastbinden. Maar ik liet de pijpen hangen.

dat we in de gelegenheid waren om op de kiek te

Dan leek het toch nog iets op een lange broek. Ja, je

komen was er toen niet.

moest wat doen in die tijd.
Mijn eerste echte fototoestel, voor een gulden
We gingen in die tijd ook weleens naar de kerk
in Maasland. Dan was daar iets aan de hand, ook
onze pastoor ging naar Maasland. Meestal was dat
het lof. Dan was er bij ons in Maassluis geen lof.
Logisch, er was geen pastoor. En we moesten naar
het lof. Dan liepen we naar Maasland. Toch een eind
lopen. Maar we vonden het ook wel leuk, het was
weer eens wat anders. In Maasland hadden ze een
heel oude pastoor met wit haar en schoenen met
zilveren gespen. Hij heette Pastoor Hammer. En hij

Hier zijn dan de resultaten. Ik geef toe, de foto is niet

had ook een krakende stem.

denderend, maar het is toch dacht ik de enigste foto
uit die tijd. Pa met zijn schipperspet op en Moeder

Nou kon ik het Oremus zingen en dat deed ik thuis

die ernstig kijkt. Op de achtergrond nog enkele

ook graag als ze het vroegen. Maar ik kon ook

kinderen. Ik durf niet precies te zeggen wie het zijn.

Pastoor Hammer nadoen. Nou moest ik een keer

In die tijd dat de foto gemaakt is werd er als geintje

naar Oom Willem op de Noordvliet. Nou denk ik dat

wel eens gezegd: ‘Dit zijn Russen,’ maar dat was

Pa tegen Oom Willem gezegd had: ‘Als Harry komt,

echt een geintje. Als je goed kijkt kan je ze nog best

dan moet je vragen of hij het Oremus wil zingen.’

herinneren in die tijd. Ze hurken neer bij het ronde

En inderdaad, hij vroeg het. Ik deed mijn uiterste

perk waar altijd tulpen in stonden. Dat perk was het

best, hij vond het prachtig en ik kreeg een kwartje.

eerste resultaat van de uiteindelijke tuin. De rest is

Ik zei toen: ‘Ik kan ook de Pastoor van Maasland

in een later stadium aangelegd. Het formaat van de

nadoen.’ ‘Laat maar horen,’ was het antwoord. En ik

foto is niet het originele. Dit is het originele formaat,

weer het Oremus zingen met die kraakstem van de

dus je moest wel goede ogen hebben om het goed te

Maaslandse pastoor. Het resultaat was dat hij krom

zien. Ik geef toe het was behelpen.

stond van het lachen en ik kreeg weer een kwartje.
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We gaan weer verder met de fotoserie. We zullen
maar beginnen met de oudste. En dat was Jo. Ja,
hier zit ze dan op de rand van de regenton. Die ton
kan je niet zo goed zien want haar zondagse jurk
was erover gedrapeerd. Maar het was wel zo. Zij
vond de foto toen niet mooi, misschien vanwege de
achtergrond, maar ik vond en vind nu nog dat het
een mooie foto was (is). Ze was toen al onderwijzeres
en werkte in Maasland.
Even nog een verhaaltje tussendoor. Wij (Jo, Adrie
en ik) gingen weleens een fietstochtje maken. Als we
dan door Maasland fietsten wilde zij altijd òf voor
òf achter ons rijden. In het begin begrepen we dat
niet, tot we erachter kwamen dat ze daar niet gezien
wilde worden met een paar jongens. We hebben
haar daar ook flink mee geplaagd. Maar over het
algemeen gesproken was ze altijd heel aardig tegen
ons. Met Pa lag ze wel eens in de clinch, maar dat
vonden wij wel dapper. Wij durfden dat niet.

Net pak en vuile knieën
En hier is Gerard. Opgenomen aan het Schanshoofd.
Hij staat daar voor de sleepboot de Witte Zee.
Ook Gerard wilde wel met mij meewerken om op
de foto te komen. Zoals je ziet is hij helemaal in
het pak zoals een student eruit hoort te zien. Een
vest aan en een mooi horloge met ketting, staat hij
nonchalant tegen een meerpaal aan. Hoe ik eruit
zag op dat moment? Een trui en een korte broek en
waarschijnlijk een paar vuile knieën. Meer valt er
niet van te zeggen denk ik zo.
Ik ging wel meer met hem wandelen als hij met
vakantie thuis was. We gingen op een keer wandelen
en toen had hij een idee. Hij zei: ‘Als jij nu je ogen
dicht doet, dan breng ik je op een plaats en dan moet
jij raden waar we zijn.’ Zo gezegd zo gedaan. Ik liep
half Maassluis door met mijn ogen dicht. Natuurlijk
moest Gerard mijn hand vasthouden anders zou het
een ramp zijn. Op een gegeven moment zei hij: ‘Doe
je ogen maar open en vertel waar we zijn.’ Ik wist
het niet, hier was ik nog nooit geweest. Stonden we
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op het joodse kerkhof op het Stort. Hij was wel zo

ven het zolderraampje tot achterin de tuin bij de

link om mij niet naar de kant van de Geer te laten

aalbesstruiken. Hij kon erg goed figuurzagen.

kijken, anders had ik het wel geweten. Dan had ik

Het hout dat we daarvoor nodig hadden, voor

de Schanskerk wel gezien en was de aardigheid

de zweefwagons, kocht ik bij Van Dorp in de

ervan af geweest.

Nieuwstraat. ‘Hebben jullie nog lege boterkistjes,’
vroeg ik dan. En met een zekere regelmaat hadden

Kijk, zulke geintjes haalde hij wel uit. Maar ergens

ze die dingen. De kosten? Vijf hele centen per kistje.

keken we toch tegen hem op. Hij studeerde voor

Dan kon hij de wagons maken. Met deurtjes en

priester en wij waren maar kwajongens. Niet in zijn

glas voor de ramen, ze zagen er keurig uit. En zo

ogen hoor, dat zeker niet. Maar Pa kon altijd, als

speelden we wat af samen.

we weer eens vervelend waren, fijntjes opmerken:
‘Neem eens een voorbeeld aan Gerard, die zou

Ook in de wintermaanden hadden we een spel

zoiets nooit doen.’ Dus hij werd ons als voorbeeld

ontworpen. Dan hadden we op de zolder twee forten

aangewezen. Wij dachten ‘ja hoor, het zal wel.’

gemaakt en gingen die dan over en weer beschieten.
We gebruikten houtschroeven met platte kop en dat

En hier heb je dan de laatste in dit hoofdstuk. Adrie.

waren de manschappen. Iedere schroef stond voor

We plaagden hem met deze foto en zeiden dan:’Hé,

duizend man. Na elke beschieting gingen we bij

laat je je koplampen zien.’ We doelden dan op zijn

elkaar kijken wat de schade was. Af en toe gingen

blote knieën. Maar daar kon hij wel tegen.

we even naar beneden om een beetje warmte op
te vangen, want het kon in de winter knap koud

Met Adrie kon ik het goed vinden. We deden veel

zijn op de zolder. En op die manier sneuvelden

samen. Ik denk dan aan het feit dat we samen

duizenden manschappen.

een zweefbaan gemaakt hadden. Die baan liep
In de zomer gingen we samen vaak vissen aan de
Lange Vliet of de Trekkade. Ik hoor nu de grutto’s
nog die daar rondvlogen. Als het vissen niet tot
resultaat leidde speelden we ook wel in het hoge
gras. Sluipoefeningen noemden we dat. We konden
het samen goed vinden.
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HOOFDSTUK 9
We gaan weer verder met onze fotocessie
De volgende die aan de beurt is? Agaath. Ja, ik
neem ze maar op het rijtje af, anders zou ik nog in
de war kunnen raken. Ze poseert heel mooi voor de
fotograaf. Agaath hielp in het huishouden. Ik moet
er bij vertellen dat we ze vroeger Ata noemden. Ik
weet ook niet meer hoe dat gekomen is. Maar wij
noemden haar zo. Later ging ze protesteren over die
verkeerde naam. Maar hij zat er zo ingebakken bij

de korte broek aan. Het valt mij nu op dat mijn

ons dat het heel moeilijk was om dat te veranderen.

knieën zonder schrammen waren. Meestal zaten

Maar ze had natuurlijk volkomen gelijk.

er korsten geronnen bloed op van het vallen. Dan
liep je met een stijf been, want anders ging de wond
weer open. Een pleister heb ik er nooit op gehad, dat
deed je niet als jongen. Het ging altijd vanzelf weer
over. Daar werd je hard van. En dat moest je toen
wezen. Niet zeuren dat was de boodschap.
Genoeg gepraat over deze foto. De volgende zit er al
aan te komen. En dat moet dan Leo zijn. Maar ik heb
geen foto waar Leo alleen op staat. Hij staat op de foto
samen met Willie. Ik kan er ook niets aan doen. Ze zijn
zich samen bewust van de situatie. Keurig poseren
voor de kiek. Als kinderen hadden Leo en ik af en
toe problemen. Ruzie, zal ik maar zeggen. Misschien
dat we allebei eigenwijs waren. Ik weet dat niet meer.
Maar het gebeurde dikwijls dat we uit elkaar gehaald
moesten worden. Als we aan tafel zaten was Leo’s
plaats tussen Pa en Moeder. En dat heeft jaren geduurd.

Ik kon goed met haar opschieten al plaagde ik haar
weleens. Ze staat op de foto in de tuin met de onvermijdelijke lelijke achtergrond. Als fotograaf had ik
nog niet door dat ook de achtergrond belangrijk was.
Een stoere jongen heeft geen pleister nodig
En dat ben ikzelf. Gerard heeft hem genomen op het
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Mackayplein op het Stort. Nu zie je gelijk dat Gerard

Winkelweek met prijsvragen

wel oog had voor de achtergrond. Ik had mijn

Maar we hebben ook leuke dingen meegemaakt. Als

onafscheidelijk alpinopetje op. En zomer en winter

het winkelweek was gingen we alle winkels af in
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Maassluis om de etalages te bekijken. Dan hadden
ze bijvoorbeeld in alle etalages letters verborgen. Die
moest je dan opsporen. Dan kon je een prijs winnen.
Niet dat we ooit iets wonnen, dat niet. Maar we
waren lekker bezig. Op een keer moest je de naam
raden van een pop die uitgestald stond bij Vlot de
speelgoedwinkel. Hij schreef op het formulier de
naam van de dochter van Vlot. Die heette Sara. Ik
zei nog tegen hem: ‘Doe dat nu niet, dat is veel te
eenvoudig, dat doen ze nooit.’ Hij deed het toch en
hij won dus niets.
Ja, de winkelweek was toen in Maassluis een jaarlijks
terugkerend evenement. Zelfs zo in zwang dat we
op school een lied leerde dat daarover ging:

te halen.’ Ze was dus nog net op tijd om die ellende
te voorkomen. En Willie was ook altijd bruidje. Er

DE WINKELWEEK DAT IS EEN FEEST,

kon maar iets te doen zijn in de kerk, Wille moest

EEN FEEST VOOR IEDEREEN.

bruidje wezen. In alle processies liep ze mee, daar

WAARMEE WORD AANGETOOND

kon je de klok op gelijk zetten.

HET NUT VAN ALGEMEEN.
Hennie is niet veranderd, ze kijkt nog net zo
Op deze manier werd het een feest voor iedereen.

De volgende die op het programma staat voor de foto

Maar het meeste nut was natuurlijk voor de

is Hennie. Toen deze foto gemaakt was zei iedereen:

winkeliers, die deden goede zaken. En alle

‘Hennie zit op de pot.’ Dat was niet aardig, maar het

winkelstraten

waren

verlicht

met

prachtige

ornamenten. Kortom het was een echte feestweek.
Hier zie je Wil en Jan op de foto. Jantje was een heel
leuk jongetje die altijd vertelde dat hij later pastoor
wilde worden, maar dan wel een pastoor met een
auto. Voor minder deed hij het niet. Omdat ik een paar
jaar ouder was nam ik hen dikwijls mee om samen
te gaan wandelen. Dan liepen we de Weverskade uit
tot de derde of vierde brug. Voor we met wandelen
begonnen kochten we een paar hongerlijders bij
Karreman, of een half pond olienoten. Dan hadden
we onderweg nog wat te schaften.
Willie, die moest je in de gaten houden. Ze ging
op zekere zondag met Agaath naar de kerk en riep
tijdens het weggaan: ‘Ik neem mijn tas mee!’ Agaath
vertrouwde het niet, want Wil was veel te klein om
een tasje mee te dragen naar de kerk. En wat bleek,
had ze een oud tasje op de kop getikt en dat zat vol
met spullen, onder andere een oude haarkam. Zo’n
hele grote. ‘Ja,’ zei Agaath, ‘dat mag niet mee, want
ze is in staat om in de kerk alle spullen tevoorschijn
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werd wel gezegd. Hoe oud ze op dat moment was?

deze foto gemaakt. Zo te zien was het fris weer, want

Ik denk twee of drie jaar. Maar ze wist wel dat ze stil

we waren dik ingepakt. En het was op een zondag,

moest zitten op het stoofje. Nu, na zoveel jaren kijkt

gezien de kleding die we droegen. In de week zagen

ze nog altijd zo. Ze is niet veel veranderd.

we er anders uit.

Ik weet nog, zij lag in bed op de voorzolder en ik op
de achterzolder en ik vertelde altijd spookverhalen

Geen avondeten

als we op bed lagen. Daar kon ze geen genoeg van

Verder werd er naar school gegaan en na de school

krijgen, steeds vroeg ze: ‘Harry vertel nog eens een

en op woensdagmiddag werd er gespeeld op de

spookverhaal?’ En dan begon ik weer te vertellen

plaats. Ik maakte dikwijls een locomotief van een

over het kerkhof en dat we daar in de nacht naar toe

paar emmers en de wasplank. De andere kinderen

gingen en we allerlei geluiden hoorden. Hoe enger

zaten ook op de wagen. Fantasie gebruiken, ja. Op

het werd hoe mooier ze het vond.

een gegeven ogenblik had ik de asemmer in de
gaten. Ik zette hem achter de locomotief en gooide

Zo, dat waren de foto’s die ik van broertjes en

af en toe wat as uit de emmer over de grond. De as

zusjes heb gemaakt. Jeanne lag nog in de kamer in

die opwervelde was dan de stoom van de machine.

het ledikantje, daar heb ik geen foto van gemaakt.

Dat ging leuk, tot moeder het in de gaten kreeg. Die

Ik heb geen idee waarom niet. Misschien omdat

vond dat allerminst leuk en stuurde mij naar boven.

foto’s maken binnenshuis niet kon met dat toestel,

Dat was de straf die ik kreeg.

dat zal het wel zijn. Het was natuurlijk maar een
fototoestel van een gulden. Het viel mij nog mee dat

Maar ik vond dat niet zo erg. Ik keek in de diepe

ik fotorolletjes kon kopen bij Vrij op de Markt. Op

kast naast de bedstee en haalde daar een ingebonden

dat adres werden ze ook ontwikkeld en afgedrukt.

Illustratie uit. Dat was niet moeilijk, want er lagen er

En zo verliep de tijd. Echt veel foto’s heb ik daarna niet

meerdere. Ik koos er een uit van 1912 en ging op mijn

meer gemaakt. De kosten waren ook een probleem.

buik liggen lezen. Na verloop van een uur begon
het vreselijk te onweren. Moeder riep beneden aan

Eén foto wil ik jullie niet onthouden. Hij werd

de trap: ‘Harry, kom maar naar beneden.’ Ze dacht

gemaakt tijdens een wandeling op de dijk naar

‘hij is natuurlijk bang van dat onweer.’ Ik riep terug:

Hoek van Holland. We waren met vijf man aan het

‘Nee, ik kom niet.’ Dan niet, zal ze gedacht hebben.

wandelen, Jo, Adrie, Agaath, Leo en ik. Toen heb ik

Ik bleef rustig doorlezen, want lezen deed ik graag.
En bang voor onweer was ik in het geheel niet. Van
mijn kant was het een soort van protest. Ik werd naar
boven gestuurd, dan bleef ik ook boven. Dan geen
zoete broodjes bakken. Zo dacht ik er toen over.
Er werden trouwens weinig zoete broodjes gebakken
in die tijd. Verschillende keren ben ik zonder
avondeten naar bed gestuurd door Pa. En dan kon
je gaan en dan kreeg je de volgende dag weer iets te
eten. Dat waren harde maatregelen. Maar ik heb al
gezegd, ze waren vroeger vrij hard. Dat moest ook
wel met zoveel kinderen. Misschien liep het anders
de spuigaten uit. Als ik zonder eten naar bed werd
gestuurd gebeurde het ook wel, maar niet altijd, dat
Moeder later stiekem een paar boterhammen bracht.
En dat gaf dan wel weer een warm gevoel. Je had
dan het idee dat ze toch nog van je hielden.
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HOOFDSTUK 10

Ik zei dat ik moest wachten van de zuster. Hij
zei: ‘Ben jij betoeterd, ga lekker spelen op het
schoolplein.’ Ik vond dat hij gelijk had en ging naar

Tweemaal ter communie, naar de Mis, toch nog

het schoolplein, waar ik nog net in kon vallen bij het

driemaal straf en geen eten

haasjebuk spelen.

We gingen elke dag naar de kerk. Dat was gewoon
zo, dat was vanzelfsprekend. Om kwart voor acht

Maar daarmee was de zaak nog niet afgelopen.

begon de dagelijkse Mis. Dan kon je, omdat we

Ik was nog niet in de klas of zuster Philothea greep

dicht bij de kerk woonden, nog naar huis om te eten

mij bij mijn kladden en zette mij in de hoek. ‘Ik zal

en dan was je voor negen uur, dus ruim op tijd, op

jou leren, ventje,’ zei ze. Dat was allemaal nog niet

het schoolplein. Maar je kon ook naar het uitreiken

zo erg, maar ik had honger als een paard. Ik was

van de communie gaan. Deze gelegenheid was er

nog nuchter en was al een paar uur in de weer.

om zeven uur en om halfacht.
Na een half uur kwam ze bij me en sprak mij streng
Ik wilde een keer flink doen en ging naar het

toe. Waar ik in godsherenaam mee bezig was en hier

uitreiken van zeven uur. Ik weet nog niet hoe het

te kort en daar te lang. Ik wachtte tot ik ertussen kon

kwam, maar ik ging naar de communiebank en

komen en zei dat ik nog niets gegeten had die dag.

de pastoor had zich al omgedraaid en klom weer

Ze keek heel verbaasd en stuurde mij onmiddellijk

naar boven, mij de rug toe kerend. Ik bleef nog even

naar huis om te ontbijten. ‘O zuster, dat hoeft niet,’

knielen, maar had snel door dat hij niet van zins

kon ik nog uitbrengen. Want ik wist verdraaid goed

was om terug te keren. Enigszins verbouwereerd

dat ik thuis de wind ook van voren kon krijgen,

ging ik terug naar mijn plaats en besloot dan maar

want alles was al overgebriefd door Agaath, dat

te wachten tot halfacht. Toen lukte mij het wel om

kon ik wel inschatten. Maar de zuster was niet te

ter communie te gaan. Maar tijdens het nabidden

vermurwen. ‘Nee naar huis, nu.’ Ik ging naar huis

begon de kerk vol te stromen met de kerkgangers

met loden schoenen. En, ja hoor thuis was de boot

van kwart voor acht. Ook de zusters kwamen in de

aan. ‘Durf jij nog om eten vragen,’ zei Moeder, ‘na

rij de kerk binnen. De meeste zusters liepen naar

alles wat je hebt uitgespookt.

de voorste bank. Maar er waren ook zusters die bij
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de kinderen gingen zitten. Ineens werd ik op mijn

Onmiddellijk terug naar school en snel een beetje.’

schouders getikt. Ik moest mee naar de plaatsen

Ik ging weer naar school, onderweg mopperend

die voor de kinderen bestemd waren. Ze dachten

over het onrecht wat mij was aangedaan. Toen ik op

natuurlijk ‘die vogel wil ergens apart zitten en dat

het schoolplein kwam dacht ik ‘ik bel nu nog niet

gaat niet door.’ Ik was te beduusd om te protesteren

aan, want dan heb ik wel erg snel gegeten.’ En ik

en te zeggen ‘ik ben al ter communie geweest.’ Dus

wilde natuurlijk niet zeggen dat ik helemaal niets te

zat ik de hele Mis ook nog uit.

eten had gekregen. Tenslotte had ik ook mijn trots.

Maar omdat ik door mijn frustraties niet erg stil was

Dus ik liep nog een beetje te schooieren op het

moest ik na de Mis mee met de zuster. Die zette mij

schoolplein om de tijd te lengen. Zie ik ineens

in het kleedlokaal van de bewaarschool in de hoek

Agaath bij het hek verschijnen. Moeder had

bij dat stuk gaspijp wat daar een meter uit de grond

natuurlijk gezegd: ‘Ga jij maar eens kijken of hij wel

stak. ‘Wachten,’ zei ze tegen mij en verdween in

recht naar school is gegaan.’ Ik voelde mij betrapt en

het klooster. Ik heb daar een tijdje gestaan en toen

belde in arren moede maar aan. De deur ging open

kwam Leen van de Maarel binnen. Die zorgde voor

en ik kon weer naar de klas. ‘Zo,’ zei de zuster, ‘dat

de schoolkachels. Hij zag mij staan en vroeg wat ik

is snel.’ ‘Ja,’ zei ik, ‘met eten ben ik heel snel.’ En zo

daar deed.

ging de dag verder weer voorbij zoals alle dagen.
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Plaatjes en blauwe plekken

Het was de gewoonte dat we voor de lessen

Je kreeg weleens een plaatje als je goed je best had

aanvingen ons in rijen op moesten stellen voor de

gedaan. Het duurde een hele tijd tot ik weer eens

schoolingang. Daarna gingen de rijen naar binnen,

een plaatje kreeg. Wie zijn gat verbrandt moet op

beginnend met de eerste klas en zo verder tot wij aan

de blaren zitten. En ik wilde heel graag plaatjes.

de beurt waren. Dat in de rij gaan staan ging gepaard

Mijn kerkboek puilde uit van de plaatjes. Haast

met ongeduldige vermaningen van de hoofdzuster

elke bladzijde had er wel een. Zo kon je onder het

en zo had ik een arm met blauwe plekken opgelopen.

bidden ook eens plaatjes bekijken. Of dat helemaal

Die zusters konden goed chagrijnig zijn. ‘Nou, in

de bedoeling was weet ik niet, maar het was wel een

ieder geval,’ zei Moeder, ‘moet Pa maar eens met

fijne afleiding. Ik kwam op een keer thuis en toen

de zuster gaan praten, wat dit is een beetje te gek.’

zei Moeder: ‘Wat heb jij voor blauwe plekken op je

‘Nee,’ zei ik, ‘doe dat toch niet, want dan moet ik het

arm.’ Ik vertelde dat ik door de zuster hardhandig

helemaal bezuren.’ Nu, daar hadden ze wel begrip

in de rij was gezet op het schoolplein.

voor en zo liep ook dat weer met een sisser af. Ja, je
maakte wat mee in die tijd.
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Nu ga ik iets vertellen over de dagelijkse

Kalestraat. Vandaar het versje wat we vroeger

geschiedenis van het brood halen Op zich was

zongen:

dat een vervelende zaak. Elke dag moest er brood
worden gehaald. Elke morgen moest dat gebeuren.

BRAND, BRAND IN DE KALESTRAAT

Dat was dan brood van de vorige dag. We moesten

MIETJE VAN DER BURG WIST GEEN RAAD

dat halen bij de Coöperatie De Vooruitgang in de

SCHEFFER MET HET VUILNISBLIK

Nieuwstraat. Daar waren we lid van. We hadden

LIET HET VALLEN VAN DE SCHRIK

een kaart bij ons en daar stond in grote rode cijfers
een nummer op.

Meteen betalen, want wij kennen de mensen hier
niet

Op een van de dagen in de week hadden we

Er was een nieuwe schoenwinkel geopend op de

voorrang. Dan waren we het eerst aan de beurt als

Zuidvliet Ze repareerden ook schoenen. Vroeger

de winkel openging. De overige dagen moest je wel

deed pa altijd de schoenen repareren. Hij kocht

vroeger van huis, want wie het eerst komt, het eerst

een lap leder en dan maakte hij keurig nieuwe

pompt. En zo stonden wij elke dag voor de winkel

zolen onder onze schoenen. En, hij had een leest,

te wachten tot de deur openging. We deden dat op

anders lukt dat niet. Maar op een gegeven moment

toerbeurt. Ik had daar een grote hekel aan. Elke

lieten we de schoenen repareren bij Ruisbroek in de

dag dat gebakkelei over wie aan de beurt was. En

Hoekerstraat. Die man woonde zelf in Maasland.

weet je wat dat brood kostte? Tien centen. Het verse

Elke morgen kwam hij langs om naar zijn winkel

brood kostte in die tijd zeventien centen. Dus tel uit

te lopen. En ’s avonds weer terug. Maar het gekke

je winst.

was, hij reed niet op zijn fiets, maar liep dat hele
stuk ernaast. Wij dachten dat hij niet kon fietsen.
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De Nieuwstraat zag er in die tijd zo uit. De winkel

Maar Moeder zei dat hij misschien wel evenwichts-

van de Coöperatie staat er jammergenoeg net niet

storingen had en dat hij daarom met de fiets aan

op. Volgens Pa heette de Nieuwstraat vroeger de

de hand liep. Als steun. Maar in ieder geval lieten
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we nu als proef onze schoenen eens maken bij die

had ik een briefje bij me en dan las ik dat stuk voor

nieuwe winkel. Ik bracht een paar schoenen weg

stuk voor. Dat vonden die meiden daar niet zo leuk,

ter reparatie. De volgende dag, ik moest toch naar

want telkens moesten ze die boodschap dan gaan

Booster voor een half pond speklappen, liep ik even

halen en even later moesten ze weer terug om de

langs en vroeg: ‘Zijn de schoenen al klaar?’ ‘Ja hoor,

volgende bestelling te gaan halen. ‘Geef je briefje

ze zijn klaar,’ zei het vrouwtje. ‘Nou,’ zei ik, ‘dan

maar hier,’ zeiden ze dan. En dat vond ik weer niet

neem ik ze mee en dan kom ik direct wel betalen.’

leuk. Dat stond zo kinderachtig. Dus onderweg

‘Nou nee,’ zei het vrouwtje, ‘dat gaat niet door, want

leerde ik de boodschappen uit mijn hoofd. En als ze

wij kennen de mensen hier niet. Dat risico kunnen

dan vroegen: ‘Geef je briefje maar hier,’ dan zei ik:

we niet nemen.’ Ik geloof dat het ook de laatste keer

‘Ik heb helemaal geen briefje.’ Dan had ik ze mooi

is geweest dat we daar onze schoenen lieten maken.

tuk.

Herpers heetten die lui. Na een paar jaar waren ze
weer uit Maassluis verdwenen.

Toen ik nog kleiner was, ging ik met Jo wel eens
mee naar Tinus van der Meijs in de Hoekerstraat.

Laat ik nu toch nog een foto gevonden hebben van

Dan moest we twee ons boterhamworst halen of

de winkel van de Coöperatie. Wie wat bewaart heeft

zoiets. Maar opeens mocht ik niet meer mee. Ik

wat, maar je moet het wel terug kunnen vinden. Ja,

deed vervelend in de winkel. Ik stond dan steeds te

dit is de winkel van de Coöperatie. Het was een

happen voor de toonbank naar al die vleeswaren die

moderne winkel die de Nieuwstraat opsierde. Op

achter het glas waren uitgestald. En maar roepen:

de foto is het erg druk voor de winkeldeur, maar

‘Hein, Hein.’ Ik dacht, dan krijg ik misschien

dat komt waarschijnlijk door het feit dat er een foto

een plakje worst van de slager, wat meestal nog

gemaakt werd. Vroeger was men niet veel gewend,

uitkwam ook. Maar Jo vond het helemaal niets. Ik

vandaar.

mocht van haar niet meer mee.

De winkeldeur is geplaatst tussen de twee etalages

De koplamp deed het niet

die voorzien zijn van markiezen. Als je binnenkwam

Later mocht ik de boodschappen doen. Nou ja mocht,

had je aan de linker kant de kruidenierswaren

zo gek was ik er nou ook niet op. Op de foto zie je

(daar stond die meid die geregeld Jozef tegen me

de Markt in die tijd. In het midden stond de ijskiosk

zei) en aan de rechterzijde had je dan het brood- en

van de Gebroeders Vroombout. En daarachter aan

banketgedeelte.

de rechterzijde was de sigarenwinkel van Speet. In
de tijd dat het nog goed was tussen Frans en mij

En daar moesten we dan elke morgen zijn voor het

speelden we dikwijls op het midden van de Markt.

gevecht om je beurt te verdedigen tegen mensen als

Ook mochten we weleens een autoped huren bij

vrouwtje Das en andere figuren. Meestal ging het

garage Van der Valk in de Taanstraat. Dat kostte

gevecht met een man of acht. Ik zie nog steeds die

twee cent per middag per autoped. Dan stepten we

figuren voor mij. Van Oom Hein was er ook altijd

vrolijk op het middengedeelte. Om dan telkens de

iemand en dan hoorde ik gefluister in de groep.

ijskiosk te passeren. Bij hoge uitzondering kregen

Van: ‘Moeten die ook zo nodig oud brood halen,

we weleens vier cent en dan konden we ons te

die kunnen toch wel vers brood betalen.’ Ik deed

buiten gaan aan het roomijs.

altijd of mijn neus bloedde. Vrouwtje Das had het
grootste woord met die opmerkingen. Ik stond erbij

De auto die uiterst links geparkeerd staat is de taxi

en keek ernaar.

van Hillenaar. Die woonde er ook en had ook een
winkel met elektrische apparaten. Verder had je op
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En zo heb ik heel veel boodschappen gehaald in

de Markt nog verschillende winkels waar ik ooit

die tijd. Bij de Unie moest ik elke zaterdag zijn. Dan

boodschappen heb gedaan.
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Daar was op de hoek van de Wip slagerij Van

benodigdheden verkocht. Zo en nu hebben we er

Gelderen. Daar kwam ik heel dikwijls. Ik herinner

het rondje Markt wel op zitten.

mij een keer dat ik er was met Jan. Op de toonbank
lag een grote lamp. Die was stuk en lag klaar om
in de vuilnisbak te gooien. Ik zei: ‘Mijnheer Van
Gelderen, mag ik die lamp hebben?’ ‘Daar heb je
niets aan,’ was het antwoord, ‘hij is stuk.’ ‘Dat is
niet erg, ik gebruik hem alleen maar om mee te
spelen,’ zei ik. Hij keek vreemd, maar hij gaf hem
wel. Toen we weer naar huis gingen gebruikten
we hem als koplamp, want het was al donker. Ik
liep met die lamp voor me uit en deed net of ik
een auto bestuurde. Jan speelde het spel mee en
vond het heel normaal wat we deden. Het enige
was, dat ding gaf geen licht, maar dat was ook het
enige.
Verder had je aan die kant van de Markt nog
de sigarenwinkel van Bronwasser en de koekbakkerij van Verhoef en natuurlijk de winkel van
C. Jamin. Aan de andere kant had je de winkels
van Groenewegen en De Unie. En niet te vergeten
het politiebureau. Dan nog de kledingzaak van
De Bruin en een winkel van Bergema die schrijf-
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HOOFDSTUK 11

Maar goed ik had het over het aanleggen van gas.
De gaspijp die onder de grond in de straat aanwezig
was werd voorzien van een aftakking en ging via de

Overstappen van petroleum naar gas

poort naar de keuken. Het gekke was dat de pijp

De boodschappengeschiedenis heb ik in het vorige

langs het huis ongeveer een meter boven de grond

hoofdstuk uitvoerig ‘behandeld.’ We gaan nu

tegen de buitenmuur werd bevestigd met een stel

weer verder met de andere beslommeringen. Een

grote muurduimen. Het was geen gezicht, maar wie

belangrijke gebeurtenis was het verkrijgen van

maalde erover. Tenslotte hadden we toch maar gas.

gas. Tot die tijd, en dan heb ik het ongeveer over

Het werken met gas was een zeer prettige ervaring.

1937, hadden we alles gekookt en gebraden op

Als je water in de fluitketel deed en je zette het geval

petroleumstellen. Af en toe, en zeker in de winter,

op het gas dan was in een mum van tijd het water

nam het fornuis in de keuken ook een deel voor

kokend. Nu vinden we dat heel gewoon, maar toen

zijn rekening. Dan werd het in de keuken ook iets

was het een soort wereldwonder.

behaaglijker. Want daar kon het ontzettend koud zijn.
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Het gebeurde dikwijls dat de waterleiding bevroor

Hier hebben we dan het orgel van Krouwel. Deze

en dat was geen pretje, want dan kon je geen water

uitzonderlijke lange man, toen tenminste, was altijd

tappen. En het ontdooien was ook niet gemakkelijk.

bezig zich door Maassluis te bewegen met zijn

Wat we wel deden was een klein petroleumstelletje

prachtig orgel. Hij hoorde gewoon in het straatbeeld

onder het aanrecht zetten. Dan bleef de temperatuur

van die tijd. Hij trok altijd belangstelling van jong

achter het gordijntje een beetje boven nul en dat was

en oud. Hij woonde in de Sint Aagtenstraat. Waar

meestal voldoende om het bevriezen tegen te gaan.

zijn orgel gestald werd weet ik niet, daar was in dat

Als het hard vroor waren de muren van de keuken

kleine huisje geen plaats voor. Er kwam ook nog

bezet met ijskristallen. Dat was logisch omdat het

weleens een orgel uit Vlaardingen, Het Visnet. Dat

maar halfsteense muren waren.

was meer een bijbels orgel. Dat draaide alleen maar
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psalmen. En daar werden wij niet erg vrolijk van.

Iedereen was vol lof over het uiteindelijke resultaat.

Dat die man zijn brood kon verdienen met die paar

Waar ze gebleven zijn weet niemand.

centen die hij ophaalde is een raadsel. Hij moest er
een heel gezin van onderhouden. Breed zal hij het

Het feest is goed verlopen. Bisschop Huibers heeft

niet gehad hebben. Maar wie had het wel breed in

de Pontificale Heilige Mis gecelebreerd. Dit was het

die vooroorlogse jaren.

verslag van de feestelijke viering van het 150 jarige
bestaan van onze kerk.

Pauselijke schilden in Maassluis
In die tijd was het ook zo dat de kerk 150 jaar

Klunen en schotsje springen

bestond. Daar werd een groot feest van gemaakt.

In de winter van 1937 vroor het dat het kraakte. Je

Ook Pa werd verzocht om een bijdrage te leveren.

kon niet meer naar buiten kijken, alle ramen waren

Men wist dat hij tekenleraar was en vanwege

bevroren. Moeder zette in de voorkamer weleens

dit gegeven werd hem gevraagd om een aantal

een ketel heet water voor het raam. Dan konden

schilden te maken. Die moesten de vorm hebben

we nog een beetje naar buiten kijken. Nou gingen

van een wapenschild en daar moest dan op vermeld

we niet veel kijken, want het was in de voorkamer

worden wie er allemaal pastoor waren geweest in

ook bitter koud. De Vliet was dicht gevroren en we

de parochie. Dus werd hem op school een lokaal

konden wel schaatsen. We deden de schaatsen in de

toegewezen waar hij die schilden kon maken.

gang onder onze schoenen en kluunden zo door de

Pa vroeg aan Oom Leo of hij hem kon assisteren.

voordeur en de straat het ijs op. Niet dat ik zo graag

Dat werd toegezegd, maar daar kwam niet veel

schaatste, ik kon er weinig van, maar ja, je wilde

van terecht. Oom Leo kwam weleens, maar het

niet achterblijven.

meeste werk bleef voor Pa over. Dus stond die elke
avond in dat lokaal om te tekenen en te schilderen

Als het ging dooien was er weer een nieuwe pret.

en te plakken. Ik ben dikwijls mee geweest op die

Het ijs ging dooien en dan kon je schotsje springen.

avonden. Gelukkig voor de opdrachtgevers was het

De kunst was om van de ene kant van de Vliet al

zomer en dan was er geen tekenschool.

springend over de schotsen de overkant te bereiken.
Er waren een paar jongens van de Blomschool die

Die schilden waren ongeveer 60 bij 80 centimeter

dat saboteerden. Die hielden je tegen als je haast

groot en moesten in een processie, die bij dat feest

aan de overkant was en dan moest je van armoede

werd gehouden, worden rondgedragen. Ik weet nog

weer terug. En dat leverde gevaar op. Je kon niet

enkele namen die op

zo lang op een schots blijven staan, want dan zakte

die schilden moesten

je dieper in het water en dat was niet leuk. Ik had

komen: Naber, De Wit,

al een tijdje daarnaar staan kijken en riep ineens in

Kok, enz. Ik geloof

mijn overmoed: ‘Hé joh, dat moet je mij doen!’

nog te weten dat de

Dat had ik nu niet moeten doen. De aandacht van

bruidjes die dingen

die jongens verplaatste zich van de schotsen naar

moesten dragen in de

mij. Ze riepen: ‘Kom maar op, ventje, dan zullen we

processie.

je even laten zien hoe laat of het is.’ Maar ik schoot
stiekem de deur in van ons huis.

Zo zag het schild er ongeveer uit. Ik geef toe, het

47

is niet zo mooi getekend, maar daar gaat het nou

Dat muisje kreeg toch nog een lelijk staartje. Het

niet om. Aan de ene kant van de diagonale lijn werd

was al een paar maanden later, ik liep naar school en

de kleur geel toegevoegd. De andere kant bleef wit.

opeens stond een van die jongens voor mijn snufferd.

Zo doende kreeg het geheel de pauselijke kleur

Hij heette Klaas van der Heuvel en was een kop groter

Geelwit. Het origineel was natuurlijk veel mooier.

als ik. Hij stond dreigend voor me en riep: ‘Nou, waar
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blijf je nou met je grote smoel.’ Ik wist het even niet

Thuis hielp ik dan met het aanvegen van de kamer

meer. Hij begon te duwen en me uit te dagen. Toen

en dergelijke karweitjes. En ik moest ook naar

nam ik een besluit. Ik gaf hem een klap in zijn gezicht

Booster de slager om speklappen te halen. Ik vond

en rende naar het schoolplein. Hij riep naar Toon

speklappen niet lekker, maar ik begreep al heel

Verbrugge, die net zijn huis uit kwam: ‘Hou hem

snel dat het de goedkoopste manier was om toch

tegen.’ Maar ik ontweek Toon en rende verder. Bij

iets van vlees binnen te krijgen. Dat we weinig

de pastorie haalde Klaas me in en ik kreeg voor vijf

geld hadden was ons al vroeg duidelijk. We waren

centen onder uit de zak. Ik kroop overeind en ging

dat gewend van begin af aan, dus we keken er

naar school en Klaas ging tevreden terug naar zijn

niet van op. Bovendien waren we niet de enige.

school. Ik moet eerlijk zeggen ik heb geen last meer

Niemand was erg rijk in die tijd. Ja, sommigen wel.

van hem gehad. Hij op zijn beurt zal gedacht hebben:

Ik herinner mij dat Jos Smeele, als er daar iemand

‘Ziezo, dat ventje weet nu waar zijn plaats is.’

jarig was, om half elf even naar huis mocht om,
zoals hij zei, taartjes te eten. Wij op school vonden

De achtste klas bestond niet, maar ik zat er wel in

dat het toppunt van rijkdom. Taartjes eten, dat was

In de zomer van 1937 werd de wereldjamboree

voor ons niet weggelegd. Wij kregen thuis bij het

in Nederland gehouden. Dat was een groots

avondeten vier boterhammen met beleg. Als je

evenement waar de kranten dagelijks vol van

dan nog een boterham bliefde dan kon je dat wel

stonden. Het was zelfs zo dat we op school een

krijgen, maar er zat niets op. ‘Nee,’ zei Moeder dan,

apart lied instudeerden:

‘lekkere honger is geen honger.’ En daar kon je het
mee doen. En om na die vijfde boterham om nog

IN NEGENTIEN DRIE ZEVEN

een boterham te vragen was helemaal uit den boze,

DAN ZUL JE WAT BELEVEN

dat kon helemaal niet. Maar je went aan alles ook

DAN KOMT DE JAMBOREE NAAR NEDERLAND

aan deze ellende. ‘Daar werd je sterk van,’ zeiden
ze dan. En ook het gezegde ‘eters worden geboren,

Verder kan ik het niet meer. Maar het waren wel

vreters worden gemaakt’ ging dikwijls over de

drie coupletten. Het wijsje kan ik nog wel, maar

tafel. Het was toen inderdaad volgens mij karig,

daar heb je nu niets aan. Het gebeuren speelde zich

misschien dat anderen er anders over denken. Dat

af in Vogelenzang. Maar ik ben daar natuurlijk niet

is ieders goed recht, maar ik heb het zo ervaren.

wezen kijken. Ik was al blij dat ik af en toe de haven
zag en het Hoofd.

Een ander voorbeeld, ik begrijp het allemaal wel,
waren de schoenen. Als kind groeide je eruit. Ze

Ik zat op school nu in de achtste klas. Die bestond

werden te klein. Maar ze zagen er nog knap uit.

wel niet, maar ik zat er wel in. Ik had alle klassen

Dus moest je er mee blijven lopen. Tot je, als je ging

doorlopen en ik mocht niet van school voor ik

wandelen, de tranen in je ogen kreeg van de pijn

veertien jaar was geworden. Doorleren deed ik niet.

aan je tenen en hielen. Je zei dan: ‘Oh, ik doe mijn

Ik moet zeggen dat het ook niet erg gestimuleerd

doordeweekse schoenen wel aan.’ Maar dat mocht

werd. Ga maar na, Jo had in Bergen gestudeerd,

dan weer niet, want het was zondag en dan moest je

Gerard was op studie en Adrie zat op de mulo. Het

er knap bijlopen. Maar ik heb nog steeds alle begrip

houdt ook een keer op natuurlijk. Het kostte allemaal

voor die situatie toen. Het was ook een hele opgave

geld. En er was niet veel geld. De zuster op school

om alles goed te laten reilen en zeilen.

had nog wat reken- en taalboekjes uit het voortgezet
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onderwijs en zo bracht ik mijn dagen door. Ik mocht

Liegen tijdens de biecht

’s maandags thuisblijven om Moeder te helpen als ze

Verder ging alles zijn gewone gangetje. Om de

achter de wastobbe stond. Dat vond zuster Philothea

twee weken gingen we van school uit, dus onder

niet zo erg.

schooltijd, te biecht. Nou had ik altijd weinig te
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melden. Ik kwam nooit verder dan: gevloekt, uit de

Niemand lustte het nog en Leo kon het rustig alleen

suikerpot gesnoept, vieze woorden gezegd, dat was

op eten. ‘Dat is eens,’ zei moeder, ‘en dat gebeurt

het wel zo’n beetje. Op een gegeven moment dacht

nooit meer.’ Dat was ook zo, maar ondertussen

ik: ‘Nu moet ik eens wat steviger geschut in stelling

zat hij het prakje lekker weg te smullen. Dus over

brengen.’ Ik zei tegen de pastoor: ‘Ik ben zondag niet

die vinger in de suikerpot had hij het niet. Nee,

naar de kerk geweest.’ Het was een schot in de roos.

daar deed ik niemand kwaad mee. Ik vond die

De pastoor schrok ervan. ‘Hoe kan dat nou,’ zei hij,

manoeuvre met dat prakje veel erger.

‘dat ben ik van jou niet gewend.’ Maar ja, wie A zegt
moet ook B zeggen. Dus ik loog er rustig op los. Ik
vertelde dat ik aan het wandelen was geslagen en
zodoende niet naar de kerk was geweest. Ik kreeg
het er warm van en terwijl ik alles bedacht om mijn
verhaal geloofwaardig te maken, ging het door
me heen dat ik behoorlijk loog en nog wel in de
biechtstoel. Ik was blij dat ik er met een penitentie
van tien Onze Vaders en tien Weesgegroeten vanaf
kwam. De mogelijkheid was aanwezig dat ik net als
Marie IJdema de hele kruisweg moest doen door de
hele kerk heen. Ik ben nooit meer zo overmoedig
geweest en bleef maar weer rustig verder uitweiden
over de suikerpot en de verleiding er iets uit te

Een kilo olienoten

halen.

Hier heb je nog een blik op een stukje oud
Maassluis zoals het er in mijn jeugd uitzag. De

Over die suikerpot had ik nog een discussie met

Wip in volle glorie en daarvoor de brug die naar de

Leo. Die zag dat ik mijn vinger in mijn mond stak

Nieuwstraat leidt. Daar heb ik heel veel gelopen om

en toen die natte vinger in de suikerpot doopte. Hij

boodschappen te doen. Naar Van Gelderen op de

vond dat onsmakelijk. ‘Maar,’ zei ik, ‘alles wat aan

hoek van de Markt en de Wip en naar De Unie op

mijn vinger kleeft steek ik in mijn mond en wat niet

de Markt. Als het zaterdagmiddag was dan keken

aan mijn vinger zat was niet met mijn natte vinger in

we Pa aan na het eten en wachtten we af tot hij zei:

aanraking geweest.’ Hij bleef het niet goed vinden,

‘Ga maar een kilo olienoten halen bij De Unie.’ Die

maar ging het ook niet verder vertellen. Zo ging dat

gingen we dan als een speer halen terwijl de rest

in die tijd. Bovendien moest Leo niets zeggen, die

van het gezin gewoon aan tafel zat te wachten op

had ook zijn streken.

onze terugkeer. Ik weet het nog precies. Een kilo
olienoten voor de prijs van vijftien centen, vers

Opoe kwam weleens een prakje brengen wat

gebrand. Dat waren nog eens tijden. Dan zaten we

van het middagmaal was overgeschoten. Op een

met z’n allen vredig te pellen en staken de vork

keer was het weer zo ver. Een heerlijk prakje van

door een halve schil dan had je een klein harkje en

aardappelen en rode kroten. Je kent het wel. Zo’n

dan kon je de schillen zo lekker bij elkaar schrapen

rood prakje. Ik denk dat we met een man of vier

op het tafelkleed. Een beeld om nooit te vergeten.

aanwezig waren op dat moment dus we keken
verlekkerd toe in afwachting tot Moeder het onder
ons zou verdelen. Leo dacht heel anders. Die dacht:
‘Met vier man delen, dan krijgen we allemaal een
klein deel.’ Hij spuugde, terwijl we er allemaal naar
stonden te kijken, in het pannetje. Het resultaat?
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want anders kwam hij te laat op de fabriek. Toen hij
na het werk daar weer langs kwam lagen er twee
bebloede staarten. Hadden die honden verdorie

In klas 9 en manusje van alles

elkaar opgegeten. Althans dat vertelde hij thuis in

Het was alweer 1938. Wat ging de tijd toch snel.

geuren en kleuren. Zo zie je maar weer, vroeger

Het winterde toen ook behoorlijk. Het ijs lag weer

gebeurde er ook wel het een en ander. Het was echt

dik op de Vliet. Op gezette afstanden werd er door

geen saaie tijd.

de gemeente bijten in gehakt. Dat was nodig, want
als er brand uitbrak moest de brandweer bij het

In april promoveerde ik naar klas 9. Die bestond

water komen. Bij dat uithakken van de gaten kon je

wel niet, maar toch zat ik erin. Ze gebruikten mij op

mooi zien hoe dik het ijs wel niet was. En er werd

school nu als een manusje van alles. Boodschapje

natuurlijk weer druk geschaatst op de Vliet, het was

hier, boodschapje daar. Ik werd naar alle klassen

een drukte van jewelste.

gestuurd met allerlei opdrachten. Ik kwam de tijd
wel door. Als het Sint Nicolaasfeest op school was
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Hier een foto van de schaatspret op de Vliet. Deze

geweest, en er was snoepgoed over, dan moest ik in

foto is genomen op de hoogte van Booster. Voor Pa

elke klas informeren hoeveel leerlingen aanwezig

gaf het ook voordeel. Hij hoefde niet om te lopen

waren. Zodra ik die wetenschap te pakken had kon

als hij naar zijn werk ging. Hij stapte op het ijs en

ik het snoepgoed distribueren. En zo was er altijd

was in een mum van tijd in het Baanslop. Het was

wel wat te doen. Ik moest namelijk op school blijven

ook in die tijd dat hij daar een gevecht zag tussen

tot ik veertien jaar was.

twee honden. Die honden gingen flink te keer. Pa

Eind juli was het zover. Ik nam afscheid van de

heeft nog even staan kijken, maar hij moest weg

school, een beetje met pijn in het hart. Ik begreep dat
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het goede leven voorbij was. De harde werkelijkheid

wilde wel graag mee op mijn zwerftocht en ik vond

nam een aanvang. En hoe. Er werd natuurlijk thuis

het wel fijn dat ik niet alleen op pad moest. Het ging

gesproken wat ik zou gaan doen. Ik was van mening

als volgt in z’n werk. Ik kwam zo’n winkel binnen

dat ik het beste bakker kon worden. Dat leek mij wel

en wachtte tot iedereen de winkel uit was. Dat

wat. Ik was weleens met Pa Lelie mee geweest met

was best moeilijk, want steeds kwamen er nieuwe

de bakkerswagen, dus ik dacht dat ik wel wist waar

klanten binnen. En dan zei ik maar weer: ‘Nee, gaat

ik over praatte. Bovendien was ik van mening dat

u maar eerst.’ Uiteindelijk kon ik dan mijn vraag

als ik in het begin van mijn carrière iets verknoeide,

stellen Maar het was overal hetzelfde, niemand had

je het nog altijd op kon eten. Wat een ideeën, als je

een leerling nodig. Het was om moedeloos van te

net veertien jaar ben geworden.

worden. Steeds weer die moeilijke vraag stellen en
steeds maar weer een ontkennend antwoord. Zoveel

Solliciteren bij zoveel bakkers in Maassluis

bakkers in Maassluis en nergens was er werk voor

Enfin, om kort te gaan, het was duidelijk. Ik wilde

me. Dat ging niet in je koude kleren zitten. Ik werd

bakker worden. ‘Ja,’ zei Pa, ‘dan ga je maar werk

er moedeloos van. Dat vervelende gevraag steeds

zoeken. Je gaat overal maar vragen of er ergens een

en dan werd het nog niets ook.

bakkersleerling nodig is.’ Nou dat viel wel tegen.
Heel Nederland was nog in een crisissfeer, dus van

Na een paar weken had ik alle bakkers afgewerkt

een goede start was geen sprake. Weet je hoeveel

in Maassluis en het resultaat was nog nul. Tot

bakkers je toen had in Maassluis? Niet te weinig.

er onverwacht toch een plaats vrij kwam bij een

Wat dat aanging was de kans om aan het werk te

bakker. Bij Van der Gugten werkte Kees Lelie

komen maximaal. Ik probeer ze op te noemen.

als bakkersknecht. Maar die jongen moest van
zijn vader terugkomen in hun eigen bakkerij. En

Lelie, Zuidvliet.

omdat ik ook bij Van der Gugten was geweest om

Van der Veer, Dr. Kuyperkade.

te vragen, herinnerde die zich mijn naam. Ik kon

Vonk, Dr. Kuyperkade.

gelijk beginnen en de eerste dagen liep Kees Lelie

Brouwer, Dr. Kuyperkade.

nog mee om de weg te wijzen naar de klanten.

De Bruin, Nieuwstraat.

Ik begon met een gulden in de week.

Van der Gugten, Nieuwstraat.
Van Vliet, Damplein.

Bakkersoven stoken op sloophout

Van Rijn, Noordvliet Zuidzijde.

Ik weet nog goed die eerste dag. In de bakkerij

Eendenburg, Noordvliet Zuidzijde.

Bakker Van der Gugten was een man van achterin

Prins, Noordvliet.

de vijftig. Een vrijgezel die boven het winkelpand

Karreman, Noordvliet.

woonde. Hij had een huishoudster die ook van

Buitelaar, Lijndraaiersteeg.

die leeftijd was en een rode vlek op haar neus had.

Kloet, Ankerstraat.

Voor de rest was ze best aardig. Dat kon je van de

Ceres, Sandelijnstraat.

bakker niet zeggen. Het was een groot chagrijn. Hij

Boon, Burgemeester De Jonghkade.

was heel erg gereformeerd en ook nog ouderling in

Eijsberg, Zuiddijk.

dat kerkgenootschap. Hij was de gehele dag bezig
met kerkelijke liederen te zingen of te neuriën.
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Ik heb nu zo een zestiental adressen opgenoemd,

Dat ging dan van EEN VASTE BURCHT IS ONZE

maar ik denk dat ik er misschien wel een paar

GOD. EEN SCHUILPLAATS VOOR DE ZIJNEN.

vergeten ben. Dus er was keus genoeg om aan mijn

En nog veel meer psalmen en gezangen. Dat ik

missie te beginnen. Kijk, ik wilde wel bakker worden,

voor die schuilplaats niet in aanmerking kwam

maar dat solliciteren, daar had ik een gloeiende

was duidelijk. Dat was alleen weggelegd voor de

hekel aan. Maar goed, alle begin is moeilijk. Jantje

mannenbroeders van zijn kerkelijke gemeente.
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Voor de rest was hij ook enorm zuinig. Dat uitte zich

Met veertien jaar was het kindzijn voorgoed

vooral in zijn manier van het stoken van de grote

afgelopen

bakkersoven. Hij gebruikte daar geen kolen voor.

Na daar een dag rondgelopen te hebben kwam ik

Nee, hij kocht voor een paar centen afbraakhout

moe naar huis. ‘En,’ zei Moeder, ‘hoe is het gegaan

op en verstookte dat dan. Dat ging als volgt in

in je nieuwe werkkring?’ Ik zei: ‘Op school was

zijn werk. De bakkerij stond aan de voet van de

het veel leuker.’ Maar ik begreep ook wel dat de

Zuiddijk, De vrachtwagen met sloophout kwam

schoolperiode voorgoed voorbij was. Dit was nu

aan op de Zuiddijk. Daar was een glooiend talud

het echte harde leven. Er zouden nog heel veel

dat eindigde bij de bakkerij. Op de dijk was een

werkdagen komen. Het kindzijn was voorgoed

houten hek dat het talud omsloot.

afgelopen.

Het sloophout werd over het hek gegooid en rolde

Ik zal nu vertellen hoe een doorsnee werkdag

dan naar beneden. Nu was mijn taak om dat hout in

er toen uitzag. Ik moest om halfzeven in de

een naast de bakkerij gelegen ruimte te slepen. Daar

morgen beginnen. Ik liep dan over de Vliet via de

kon ik het als het nodig was uithalen om het in de

Nieuwstraat naar de Jokweg. Dan moest ik over

ovenmond te steken. Er kwam geen zaag aan te pas

de achterplaats van Van Dorp lopen en kwam dan

bij deze handelswijze.

tussen de winkel en de bakkerij op een binnenplaats
terecht. Links was de bakkerij. Dus die bakker had
het recht van overpad. Anders kon je nooit achter
bij de bakkerij komen.
Dus de bakkerij ingelopen, de baas goedemorgen
gewenst, en aan de slag. De bakker had zijn eerste
deeg al klaar in de deegmachine zitten. Dat moest
ik er dan uit halen en op de werkbank deponeren.
Dat was op de vroege morgen al een heel karwei,
want het was flink zwaar. Je kon met dat deeg al
zo’n zestig broden bakken. Vervolgens ging je het
deeg in stukken hakken en wegen. Het gewogen
deeg gooide je een eind verder op de werkbank
en daar stond dan de bakker om het op te bollen

De grote balken werden in de ovenmond gestoken

Dat geintje herhaalde zich tot het deeg op was. Een

voor zover dat ging en een groot gedeelte stak er dan

nieuwe zak meel werd weer in de kuip gestort en

nog uit. De stookdeur ging vanzelfsprekend niet meer

het hele verhaal ging weer opnieuw van start. Dat

dicht. Dat had tot gevolg dat de gehele bakkerij onder

proces herhaalde zich nog een paar maal. Je moest

de rook kwam te liggen. Na enige tijd, als het hout

namelijk meerdere broodsoorten maken.

opgebrand was, drukten we samen het hout verder
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in de ovenmond tot het hout verbrand was en het

Intussen was het etenstijd. Dat was rond negen uur

proces met een andere balk opnieuw kon beginnen.

in de morgen. Dat ging altijd heel eigenaardig. De

Op deze manier werkend was de stookdeur zelden

bakker zat aan het begin van de werkbank en ik

dicht. Alleen op het einde van de werkdag was hij in

helemaal achteraan. Hij zat met zijn rug naar mij

gesloten toestand. Op deze manier kocht de bakker

toegekeerd en ik zat dus tegen zijn rug aan te kijken.

geen kolen. Wat wel de bedoeling was, het was een

Tijdens het eten werd er geen woord gewisseld.

kolengestookte bakkersoven. Ik denk dat hij grote

We zaten zwijgend ons brood op te eten en na een

voordelen had om op deze wijze te werken.

tiental minuten stond hij op ten teken dat er weer
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gewerkt moest worden. Dat ging zo verder tot het

De wagen werd volgeladen en je kon, nadat je de

middageten. Dan ging ik naar huis om te eten en als

geldtas had ontvangen, vertrekken. Er zat altijd

ik dan terugkwam kon ik met de broodkar op weg.

tien gulden in je tas. In kleingeld natuurlijk. Ook
de broden werden geteld zodat als je terugkwam je

Dat was nog een heel gedoe eer ik weg kon rijden.

precies kon zien hoeveel brood je had verkocht en

Eerst moest de hond onder de wagen. Die hond

dat moest dan weer uitkomen met het geld wat je

was gehuisvest in een ton. Die ton lag op zijn kant

terugbracht. Een waterdicht systeem, zo dacht ik

in een hoek van het erf. Die hond heette Chap. Maar

toen. Later werd mij duidelijk dat, als je ongezien

het was een linke hond. Die moest je met respect

nog een brood erin gooide, je toch winst kon

behandelen. Je pakte het tuig wat daar ergens

maken. Je kon ook als je geld bij terugkomst niet

tegen de muur hing, pakte een stuk brood en ging

klopte daar gebruik van maken. Ik heb dat in mijn

behoedzaam naar de ton. Je hield het tuig omhoog

bakkersloopbaan een of twee keer gedaan omdat

met daar achter het stuk brood. De hond keek naar

het geld bij terugkomst niet klopte. Maar ik moet

het brood en net als hij dan toehapte gooide je het

zeggen, ik heb daar geen misbruik van gemaakt.

tuig om zijn nek. Zo hadden ze mij dat geleerd en

Hoe raar het misschien ook klinkt, ik bleef hartstikke

het werkte prima, elke dag weer. De hond was aan

eerlijk. Ik reed dan uiteindelijk weg om mijn route

deze ceremonie gewend. Vervolgens liep je met de

te maken. Het was een zware wagen, maar die

hond in het tuig naar de wagen en hij liep zo naar

trekhond was zo geweldig sterk dat ik alleen maar

zijn plaats onder de wagen. Dan moest je zijn kop

hoefde te sturen.

nog vastbinden zodat hij niet achteruit zijn plaats
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kon verlaten. Maar, ik moet zeggen, hij was er zo

Dit is dan zo’n wagen en die man die erachter loopt

aan gewend dat het geen problemen opleverde.

lijkt verdacht veel op Van der Gugten in zijn jongere
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jaren. En de straat is volgens mij de Sandelijnstraat,
of ik moet me sterk vergissen. Dezelfde armelijke
huisjes die je daar vroeger veel zag. Maar je ziet het,
de wagen had enorme grote wielen, dat reed een
stuk makkelijker. En de hond eronder, het beeld
past volkomen in die tijd.
Er waren veel neringdoenden die een hond onder
de wagen hadden zoals bakkers, kolenboeren,
groenteboeren, enz. Het waren goedkope krachten
en van een vereniging van dierenbescherming had
nog nooit iemand gehoord. Dat is pas veel later
in het leven geroepen. De dieren werden elk jaar
gekeurd en dan kreeg je een bewijs dat alles in orde
was. Dat moest dan meegedragen worden. Maar ik
heb niet een keer een vraag gehad over dat bewijs,
dus zo nauw keken ze nou ook weer niet.
Ik heb nog niet verteld dat ik in een volledig
bakkerskostuum was gehuld. Dat bestond uit een
geruite broek met heel kleine ruitjes en een witte
kiel met dubbele rij knopen. Dan die grote geldtas
om mijn schouder en dan zag ik er tiptop uit. Om
door een ringetje te halen.
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openmaken en door de gang naar de woonkamer
lopen. Daar lag ze dan in een luie stoel. Ze was
altijd erg vriendelijk, ondanks haar handicap. Ze

De bakkersloopbaan

gaf haar bestelling op en ik weer naar buiten om

Ik was dus onderweg met mijn bakkerswagen. De

het gevraagde te halen. Die ceremonie herhaalde

dagelijkse route volgend. Boekje met potlood in

zich elke dag. Vervolgens nog een klant in de

mijn zak waarin alle klanten stonden die ik moest

Keucheniusstraat en dan de haven op richting het

bezoeken. Aanbellen en vragen of ze nog iets nodig

Schanseiland. Dan de Dijk op en via de Hoogstraat

hadden van de bakker. Ik vond het alleen vervelend

de Haven op naar het Hoofd. Daar had ik klanten

als ze om een half brood vroegen. Dan moest ik er

in diverse straten en dan ging het terug naar de

een doorsnijden. En dat was niet altijd even goed

Fenacoliuslaan om via de Dijk de Afrol te nemen

gedaan. Ik sneed er dan een door en gaf na meting

en te verdwijnen in de Konijnenbuurt. Hier had ik

het grootste stuk af. Geen problemen. Dat deed ik

verschillende klanten. Dan via het Damplein naar

een paar keer met het gevolg dat ik bleef zitten met

de Landstraat.

iets te kleine halve broden. Maar daar had ik ook
weer iets op gevonden Bij de volgende klant die

Dan naar de Nassaustraat en daar bleef ik altijd even

weer een half brood wilde hebben gaf ik de kleinste.

buurten bij vrouw Troost. Dat kon weleens uitlopen

Had ik geen commentaar dan was het goed en

tot een kwartier. Volgens mij was zij weduwe van

anders zei ik: ‘Wil je de andere helft hebben?’ En

een visserman. Als ik daar aan het buurten was

dan gaf ik het iets grotere. En zo schipperde ik maar

kon het gebeuren dat nog verschillende andere

wat rond.

buurvrouwen aan de gesprekken deelnamen. Dan
ging ik richting thuishaven om de laatste klant

Na eerst de binnenstraatjes afgewerkt te hebben

vrouw Rijpsma, die op Bloemhof twee woonde,

moest ik door de Wagenstraat de Wedde op. Bij Ons

te voorzien van brood. Vrouwtje Rijpsma was een

Huis in de Wagenstraat gaf ik met mijn schoen de

klein vrouwtje met een bultje. Maar altijd even

hond een tikje tegen zijn achterste, ten teken dat

vriendelijk. Ik bedoel, ze leed er niet onder dat ze

we de hoogte op gingen. Daar was hij aan gewend

een bult had.

en dan trok hij zo hard dat ik alleen maar sturend
de Wedde opvloog. Bij de blikken loods zette ik de

Daarna ging ik via de plaats van Van Dorp weer

wagen aan de kant, nam ik een paar broden mee

naar huis. De hond uitspannen en hem weer naar de

en ging over de eerste brug naar beneden om een

ton brengen, wat hij heel rustig deed, en het brood

klant te bezoeken in de Tulpstraat. Dan hoefde ik de

laten controleren wat ik nog over had. Dat deed

wagen niet mee naar beneden te nemen en ook even

meestal de huishoudster, want Van der Gugten zag

later weer naar boven te gaan. Zo spaarde ik mijn

ik weinig in die tijd. Dan kreeg ik een kopje thee.

krachten. In de zomermaanden ging dat goed. Maar

Daarna kon ik mijn geld tellen. Dat moest op de cent

toen het winter werd begon Chap ellendig te huilen

kloppen. Dat kon nog weleens uit de hand lopen,

als ik hem verliet met mijn broodmand. Ik keek om

want het klopte niet altijd. Het is een keer gebeurd

en zag hem zo droevig kijken, dat ik met de wagen

dat ik er wel een uur heb gezeten en toen klopte het

maar naar beneden reed. Hij was dan zeer dankbaar

nog niet. Ik kwam steeds negen cent te kort. Toen

en bewees dat door zeer hard te trekken.

kwam de bakker erbij en zei: ‘Je blijft net zo lang
zitten tot het in orde is.’ Toen kreeg ik een lumineus
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Na de blikken loods ging ik links de Heldringstraat

idee. Ik riep: ‘Ik weet het al! Vrouw de Kok heeft

in. Dan door de Klaas Katerstraat naar het Mackay-

een half brood geborgd en dat heb ik vergeten te

plein. Daar woonde een oud vrouwtje dat moeilijk

noteren.’ Een heel brood kostte namelijk achttien

liep. Op haar verzoek mocht ik zelf de deur

centen. Ik kreeg natuurlijk een berisping omdat ik
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het niet genoteerd had. Die negen centen moesten

op om bij het woonhuis te komen. Na de eerste trap

natuurlijk wel terecht komen. Dus de volgende dag,

kon je door een raam in de kerk kijken. Het was

nadat de broden werden geteld voor de nieuwe

een vrij grote kerk. Die kerk was ook de thuishaven

route, flikkerde ik nog gauw een half brood in de

van de bakker. Juist ja, de gereformeerde kerk. De

wagen zonder dat iemand het zag. Dan kon ik die

vrouw van de koster was een hartelijke vrouw van

dag na afloop van de route melden dat vrouw Kok

in de vijftig. Meestal moest ze maar een half brood

het halfje had betaald. Vrouwtje Kok moest eens

hebben, maar eens in de maand moest ik wel vier

weten dat er op haar naam gemanipuleerd werd.

broden afleveren. Dat brood werd dan gebruikt bij
het Avondmaal in de kerk. Zo kwam ik nog eens
wat te weten. Geen ouwel zoals bij ons in de kerk,
maar echt brood van de bakker. En het gebeurde
ook wel dat ze dan een dag later zei: ‘Vandaag niet,
bakker, want we hebben nog brood over van het
Avondmaal.’ Het was dan zeker niet druk geweest
in de kerk de avond daarvoor.
In 1943 is de kerk in vlammen opgegaan tijdens het
bombardement op Maassluis. Ik hoop dat de koster
en zijn vrouw het overleefd hebben. Maar zeker
weten doe ik dat niet.
Als je zo elke dag langs de deuren ging met je
broodwagen maakte je dikwijls wat mee. Soms
waren dat leuke dingen, maar soms ook niet. Op
de Burgemeester Van der Lelykade moest ik ook
altijd bij een klant zijn. Maar die hadden zo’n klein
hondje zo’n keffertje. En haast elke dag was het
hommeles met dat beest. Die kwam dan naar buiten
gevlogen en begon te keffen naar Chap. Op een
gegeven moment beet dat kreng in mijn been. Kon
ik na thuiskomst weer naar dokter Thiebout aan de
Haven om ernaar te laten kijken.

Brood over van het Avondmaal
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Dit is de Noorderkerk in de Kerkstraat. Ook

En thuisgekomen was ik weer kind

daar moest ik wezen. Voorbij de kruising met de

Als ik na gedane arbeid weer thuiskwam was

Boonestraat had je aan de rechterkant een klein

ik opeens weer dat broertje dat met de andere

kruidenierswinkeltje. Daar moest ik zijn. Daar

kinderen ging spelen. Voorbij was dan de stoere

woonde ook de familie Dekker. De straat liep

jongen van achter de grote bakkerswagen. Ik kon

dood, maar aan het eind kon je linksaf. Dat was een

zodra ik thuis was weer helemaal de kleine jongen

verbindingsweggetje naar de volgende straat. In dat

spelen die dingen uitknipte en plakte en onder een

kleine stukje weg woonde de koster van de kerk.

stoel poppenkast speelde met uitgeknipte figuren.

Die woonde als het ware in de kerk. Tenminste,

En de kleinere broertjes en zusjes waren weer de

onder hetzelfde dak. De koster en zijn vrouw waren

aandachtige toeschouwers die op hun buik liggend

ook klant van Van der Gugten. Als ik aangebeld had

de voorstelling lagen te bekijken. En dan was er

werd de deur ontsloten en moest ik twee trappen

Moeder die een kopje thee zette en de radio aandeed,
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zodat we konden luisteren naar Jacob Hamel met

kinderen. Dat was een groot succes. De kinderen

zijn kinderkoor. En waar sommige kinderen uit dat

waren er dol op, zulke mooie onderbroeken met

koor solo zongen en daarvoor beloond werden met

die grote gekleurde letters. En als je geluk had

een grote plak chocolade. Ja, dan was ik blij dat

en het kwam zo uit, dan liep je toch mooi met de

ik weer thuis was ondanks het feit dat ik ook wel

Amerikaanse vlag op je gat. Nadeel was dat, als

jaloers was op die solisten op de radio, in verband

ze een paar keer gewassen waren, de opdruk

met die grote stukken chocola. Een van de liedjes

verbleekte en na enkele maanden was het feest dan

van de radio hoor ik nog in mijn oren.

voorbij. Maar het plezier dat je eraan gehad had kon
niemand je meer ontnemen.

IK HEB EEN NIEUWE AUTOPED
DAAR KAN IK TUSSENBEIDE

Toen was ik het mannetje met dat geld

NOG SNELLER DAN EEN FIETS

Inmiddels had ik, omdat ik zo goed mijn best deed

MEE DOOR DE STRATEN RIJDEN

in de bakkerij, opslag gekregen. Ik verdiende nu

EN AAN HET STUUR DAAR ZIT EEN BEL

drie gulden per week. Dat geld moest ik thuis aan

DIE MAAKT EEN VRESELIJK LEVEN

Moeder afdragen, dat was zo geregeld. En van Pa

MAAR GAAN DE MENSEN NIET OPZIJ

kreeg ik dan zakgeld. Dat was gesteld op vijftien

DAN WACHT IK ALTIJD EVEN

procent. Dus dat kwam neer op vijf en veertig cent
per week. Ik was dus het mannetje met dat geld.

Dat waren opvoedkundige liedjes. Even wachten

Meteen vroeg ik aan Jantje of hij een abonnement

als het niet anders gaat. Daar moet je nu niet op

op de Roomse Jeugd kon regelen op school. Dat

rekenen op de weg. Ze steken nog liever hun

kon en zodoende was ik elke week verzekerd van

middelvinger op.

mijn lijfblad. Dat had ik toen ik op school zat ook
al gewild, maar toen had ik de middelen niet en nu

Op het werk in de bakkerij had de bakker mij geleerd

wel. En Jantje vond het ook leuk, omdat hij nu elke

hoe ik de balen meel van de zolder naar beneden

week dat blad van de zuster in zijn handen kreeg.

kon halen. De zolder stond vol met balen meel die

Het was toch een soort status zo’n abonnement, dat

geregeld werden aangevuld door beurtschipper

had niet iedereen. Hij vertelde er natuurlijk niet

Van der Lee van de Veerstraat. Ik moest de balen

bij dat het voor mij bestemd was, dat zou ik ook

naar het trapgat slepen, dan ging ik drie of vier

niet gedaan hebben. Maar, hij mocht het ook lezen.

treden de trap af en kon ik zo’n baal op mijn rug

Tenminste, dat dacht ik wel.

laten zakken. En dan voetje voor voetje de trap af.
Die balen wogen vijftig kilo en ik was een ventje

In de zomer van dat eerste jaar had ik nog een incident

van veertien. In de bakkerij hadden we meest twee

met mijn bakkerswagen. Zoals ik al verteld heb

balen in voorraad. Dus ik wist precies wanneer ik

waren er verschillende bakkers die een hond onder

weer balen van de zolder moest halen.

de wagen hadden. Zo ook bakker Eendenburg. Als
we elkaar tijdens onze route passeerden dan was er
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Het patentmeel kwam uit Amerika. Dat zat in

altijd een heel geblaf door de beide honden. Op een

mooie bedrukte witte zakken met de Amerikaanse

goede dag – of was het een slechte? – passeerden

vlag erop gedrukt en ze waren van stevig katoen

we elkaar op de Fenacoliuslaan. De honden gingen

gemaakt. Ik had dat thuis verteld en Moeder zei:

weer flink te keer. Er werd flink getrokken. En

‘Je moet eens aan de bakker vragen of je die zakken

wel zodanig dat ik hollend achter de wagen liep.

kunt kopen.’ Dat heb ik gevraagd en ik kon ze kopen

Ik had al mijn stuurkunst nodig om richting te

voor vijf centen per stuk. Moeder vond dat prima

houden. Plotseling brak de hond van Eendenburg

en zodoende heb ik steeds die zakken gekocht.

los en vloog naar Chap toe. Hij kwam in aanraking

Moeder maakte er onderbroeken van voor de kleine

met een wiel van mijn wagen en – pats! – ik reed
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gewoon over de hond heen. Door deze botsing kon

bedenkend hoe ik dat zou oplossen. Ik trok de klep

ik de wagen niet meer houden en ter hoogte van de

open en keek of er soms een half brood in zat. Nee

Trompstraat kantelde de wagen en viel, terwijl het

hoor, allemaal hele broden. Nu kwam het eropaan.

deksel openvloog, op zijn kant. Al het brood stoof

Ik pakte een brood en liet het deksel van de wagen

over de weg, tot in de goot toe. Het was een grote

voorzichtig op mijn hoofd zakken. Met een van

puinhoop.

pijn vertrokken gezicht pakte ik het broodmes en
ging aan de slag. Na het doorsnijden pakte ik het

Ontredderd stond ik naast de omgekieperde

halfje brood in mijn ene hand en pakte met mijn

handel. En het gekke was, de honden stonden stijf

andere hand het zware deksel van mijn hoofd. Dit

van de schrik vlak naast elkaar en hadden op dat

gebaar bracht een hele verlichting te weeg. Met een

moment geen ruzie meer. Geen wonder, want de

langzaam herstellende pijn ging ik weer naar de

ene hond had ik net overreden en die andere, Chap

klant en gelukkig kreeg ik geen commentaar over

dus, was het dak boven zijn hoofd kwijt. Dat was

de lengte van het halve brood. Dit geintje herhaalde

hij niet gewend. Hij kwam alleen de straat op onder

zich die middag nog enkele malen tot ik weer in

de wagen en nu stond hij ernaast. Eendenburg

veilige haven was gearriveerd. Ik zei tegen de

kwam aangelopen en met de hulp van toegesnelde

bakker, die toevallig nog daar was, dat het scharnier

mensen stond de wagen snel weer op zijn beide

om de klep hoog te houden stuk was. Hij mopperde

wielen. Het brood wat over de straat verspreid was

wat van ‘die rotjongens maken alles kapot’ en pakte

werd weer in de wagen gegooid en ik kon mijn weg

een schroevendraaier en ging aan het repareren.

weer vervolgen

Hij vroeg verder niets en ik heb hem ook niet de
oorzaak van de breuk gemeld. Daar kwam ik weer
goed vanaf.
Brood bakken voor de varkens
Toch was het een rare bakker. Hij bakte veel te veel
brood, met het gevolg dat er elke dag wel veertig of
vijftig broden over waren. En omdat hij het brood van
de vorige dag niet veel goedkoper wilde verkopen
stapelde dat brood zich op in het magazijn. Een
keer per week haalden we dus al dat oude brood
uit het magazijn, sneden het in de lengte door en
lieten het in de oven drogen. Dat harde brood werd

‘Ziezo,’ dacht ik, ‘daar ben ik goed van af gekomen.’

in zakken gedaan en werd opgehaald. Volgens hem

Maar bij de volgende klant aangekomen ontdekte

was dat gedroogde brood voor de bemanning van

ik tot mijn grote schrik dat ik er toch niet zo goed

de loggers bestemd. Maar daar geloofde ik niet zo

van af was gekomen. Het deksel van de wagen

erg in, want je had in Maassluis op dat moment

kon niet meer in de geopende stand blijven staan.

nog maar twee loggers, de MA 5 en de MA 15. Die

Dat was op zich niet zo erg, als ik maar geen brood

hadden echt zoveel brood niet nodig. Ik denk dat

door moest snijden. Dan had ik een groot probleem.

het merendeel naar de koeien of varkens ging.

Dan kwam ik een hand te kort. Die volgende klant
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was Schulte op de Fenacoliuslaan. En ik had al

Af en toe kreeg de bakker het op zijn heupen. Dan

een bang vermoeden toen ik daar aanbelde. Die

ging hij zonder verklaarbare reden over tot het

mensen namen zelden een heel brood. En ja hoor,

maken van bitterkoekjes. De bitterkoekjes van Van

‘bakker een half wit graag,’ werd er gevraagd. Met

der Gugten waren plaatselijk zeer gewild. Hij kon

loden schoenen liep ik naar de wagen, ondertussen

bij wijze van spreken wel elke week bitterkoekjes
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bakken. Ze vlogen de deur uit. Een grote bakplaat

uur uitkwamen moest ik er met een natte borstel

met koekjes werd dan in de etalage gezet en na een

overheen wrijven, dan begonnen ze te glimmen.

dag was alles verkocht. Maar dat deed de man niet.

Genoeg over het broodbakken, het begint nu aardig

Misschien een keer in de maand had hij zin in het

op een bakcursus te lijken en dat is niet de bedoeling.

maken van de koekjes.
Zo ook gebeurde dat met de eierkoeken. Als zijn
pet goed stond ging hij in een keer eierkoeken
maken. En die dingen waren heel goed. Maar zo
was hij, een eigenzinnige man. Nou was het zo,
het was een echte broodbakker en in wezen waren
eierkoeken en bitterkoekjes niet direct dingen die
des broodbakkers zijn. Volgens mij had hij geld
zat en dacht bij zichzelf ‘ik maak me niet al te druk
meer op mijn leeftijd.’
Elke zaterdag om elf uur kwam de huishoudster
naar de bakkerij met een presenteerblad en daarop
een glas wijn en een glas prik en een paar koekjes.
De wijn was voor de bakker en de prik voor mij.
Maar na een paar maanden zei ik dat ik ook wel
wijn lustte. Ze keken allebei zeer verbaasd, maar
vanaf die dag kreeg ik ook wijn. Het was, je raad
het al, de bekende zoete Spaanse. Maar het smaakte
wel en daar ging het toch maar over.
Langzaamaan werd de zomer vervangen door de
herfst en het gebeurde dikwijls dat ik mijn brood
moest slijten in regen en wind. Dat viel natuurlijk
niet mee. Ik was begonnen in augustus en dan is het
wel lekker om buiten te zijn, maar toen het kouder
werd moest ik daar erg aan wennen. In de bakkerij
echter was het behaaglijk en ik kon na een paar
maanden goed meewerken aan het opmaken van
de broden. Ik mocht nu ook tassen en opmaken. Dat
betekent het volgende.
Na het opbollen, wat de bakker alleen deed omdat
ik af moest wegen, werden de bollen verwerkt tot
broden. Dat betekende dat je ze moest bewerken
en in de blikken moest doen. Die blikken moest
ik eerst insmeren met een soort olie. Dat deed ik
met een grote kwast en dat was elke dag een heel
werk. De gevulde blikken werden in de rijskast
gezet en na een half uur werden de broden in de
oven geschoven. Als ze er na ongeveer een half
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fooi, een dubbeltje of soms wel en kwartje. Ja, zo
ging dat in die tijd.
Er was een vrouw, die woonde in de Damstraat, en

Dividend op brood uitkeren

die had een schuld opgebouwd van wel drie gulden

Ik had bij mijn werk ook nog meer administratieve

veertig. Dat was al opgebouwd bij mijn voorganger

handelingen te verrichten. We hadden een soort

Cees van der Lelie. Ik mocht haar dan ook alleen

dividendboekjes. Als de klanten brood kochten en

brood leveren tegen contant geld. We hadden

ze hadden zo’n boekje, werd het aantal broden in het

weinig hoop dat ze ooit zou betalen. Toch heb ik

boekje geschreven. Ze moesten dan wel negentien

dat als veertienjarig kereltje opgelost. Ik zei tegen

centen betalen voor een brood, dat is dus een cent

dat vrouwtje: ‘Als je nu elke dag een dubbeltje of

meer dan normaal. Aan het eind van het jaar werden

een stuiver meer betaalt voor je brood, dan kom je

de broden opgeteld. Had je in dat jaar honderd

daar toch van af.’ Dat heeft ze toen gedaan en na

broden gekocht, dan had je recht op honderd

verloop van tijd was alles afgelost. Ik bewaarde dat

centen en dat werd door de bakker verhoogd met

geld bij me en op een gegeven moment gaf ik dat

de helft, dus vijftig cent. Dus per honderd broden

hele bedrag aan mijn baas. Je had hem moeten zien

had je vijftig cent winst. Op het eind van het jaar zo

kijken, hij snapte er niets van.

tegen Kerstmis nam ik alle boekjes in en ging dan
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thuis aan het rekenen. Als ik daar mee klaar was

Hier is het begin van de haven waar ik elke dag,

liet ik het door de baas controleren en hij betaalde,

komend van de Hoogstraat, op terecht kwam. Zo

als het in orde was, het geld aan mij uit. En ik kon

zag het er toen uit. De Moriaan stond er nog en de

dan de mensen gelukkig maken met het dividend.

barbier en een café. De Put moest nog komen toen

Het waren natuurlijk maar kleine bedragen, maar

door een onzalig plan van de gemeente daar het

iedereen keek ernaar uit. Meestal kreeg ik dan een

nieuwe stadhuis gerealiseerd zou worden. Dat is,
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zo we weten, nooit doorgegaan. Maar je ziet hoe

aanwezig zijn, anders kwamen ze niet uit de kosten.

lekker rustig het er daar uitzag. Ik had ook nooit

Wij hadden een sterke werkeloze. Hij bestuurde

last van druk verkeer in die tijd. Alles ging toen z’n

gewoon de wagen en ik hoefde er maar naast te

gewone gangetje.

lopen. Ik was ook nog maar een klein mannetje.

Werkelozen regelen voor karweitjes

Hier even een foto om een indruk te geven hoe

Maar we gaan verder met het verhaal. Het werd

koud of het was. Om de waarheid te zeggen is het

winter. De winter van 1938-1939.

niet een foto van die tijd, maar een paar jaar later

Het werd koud. En er viel sneeuw, veel sneeuw.

genomen. Dat kun je zien aan het feit dat er al een

Ik kon die zware broodkar niet meer door de

paar huizen op het Vlietje zijn weggebroken. Het is

sneeuw krijgen. Geen nood. Mijn baas regelde een

maar een idee hoe koud het was. En natuurlijk was

werkeloze die mij zou helpen om de kar te duwen.

ook toen het water verdwenen onder een laag ijs.

Een werkeloze te pakken krijgen was toen geen

Op de foto is het waarschijnlijk zondag tijdens het

probleem. Die liepen er met bosjes bij. Ik weet nog

verlaten van de kerk.

dat er in de middagen films gedraaid werden in
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het Luxortheater voor het luttele bedrag van tien

Maar nu terug naar de ellende van het bakker zijn

centen. Maar er moesten wel voldoende mensen

in de winter. De dag voor Kerstmis was het heel

aanwezig zijn anders ging het niet door. Dus als ze

druk in de bakkerij. Er moesten veel krentenbroden

het aantal van, ik geloof, vijftien mensen hadden,

gebakken worden en natuurlijk ook kersttimpen.

gingen er een paar werkelozen naar buiten om

Die konden besteld worden en na mijn dagelijkse

een paar mensen te ronselen om die film toch

rondgang moesten die bestellingen weggebracht

door te laten gaan. Er moesten er minstens twintig

worden. Het begon al donker te worden toen ik
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eraan begon. Moeder zei: ‘Laat Leo maar meelopen,

zou ik kunnen zeggen: ’Ja hallo, ik was pas veertien

dan ben je niet zo alleen op die bezorgtocht.’ Zo

en ik moest doen wat de baas zei.’ Misschien valt het

gezegd, zo gedaan. Of Leo er gelukkig mee was

mee. We zullen wel zien tegen die tijd.

weet ik niet meer, maar hij ging wel mee. Dus liepen
we samen kou lijdend door donker Maassluis. Na

Op een keer zei mijn baas: ‘We gaan de bakkerij maar

het bezorgen, het zal een uur of acht geweest zijn,

weer eens helemaal schoonmaken’. Alle machines

kwamen we weer terug in de warme bakkerij. Daar

gingen van hun plaats en er werd danig geschrobd.

kregen we van de huishoudster een kopje thee om

En dat alles na mijn dagelijkse rondgang langs de

bij te komen. Leo zei: ‘Krijgen we er niets bij, een

klanten. Dus zo kon het gebeuren dat ik heel lang

krentenbol of zo? We hebben heel de tijd in de kou

moest doorwerken. Het werd negen uur, het werd

gelopen en nou krijgen we alleen maar een kop thee.’

tien uur en om elf uur in de avond stond Pa ineens

Ik zei: ‘Die bakker heeft met jou niets te maken, jij

in de bakkerij. ‘Nou,’ zei Pa tegen de bakker, ‘dat

bent hier niet in dienst.’ Maar hij bleef mopperen en

kan je toch niet maken om die jongen zo lang aan

greep een krentenbol en begon smakelijk te eten. Ik

het werk te houden. Die jongen is pas veertien en je

kneep hem wel, want als er iemand binnenkwam,

laat hem zestien uur achter elkaar werken. Ik neem

wat dan. Maar er kwam gelukkig niemand binnen

hem nu mee naar huis, punt uit.’ Van der Gugten

en hij at rustig door. Ik durfde er geen te nemen.

had niets te missen, hij zei geen woord terug. Maar

We gingen naar huis en toen we thuis waren kreeg

hij heeft mij nog weken gepest met de opmerking:

ik geweldige pijn in een paar vingertoppen. Moeder

‘Klein ventje, moet je vader je nog komen halen,

zei: ‘Ja, die tintelen en dat gaat wel weer over.’

moest je misschien ook nog huilen?’ Ik heb het thuis

Maar het ging niet over en de toppen van een paar

maar niet verteld.

vingers werden helemaal zwart. Hebben we dokter

Wat dat aanging was het een vervelende vent. Hij

De Wilde nog moeten halen om ernaar te kijken. Die

was niet echt aardig voor zijn personeel. En ik dacht

kon er weinig aan doen en zei dat het na een paar

dat het zo hoorde. Dit was het echte harde leven,

dagen wel over zou gaan. Het ging inderdaad over,

zo zou het in het vervolg van mijn leven gaan. Het

maar ik heb er toch een paar weken last van gehad.

eerste jaar van mijn werkzaam leven liep niet over

De vingertoppen werden keihard en er zat een tijd

rozen. Misschien gebeurt het bij iedereen, maar ik

geen gevoel meer in. Ik zei al, ze keken vroeger

vond de overgang van de school naar het werk een

niet zo nauw. Het bleef die winter lang zeer koud.

enorm groot verschil. Om kort te gaan was het niet

Eindelijk werd het lente en was het weer leuk om

het prettigste jaar van mijn jonge leven.

langs de deuren te gaan.
Op zoek naar een nieuwe betrekking
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Zestien uur achter elkaar werken

In het voorjaar kwamen er andere kansen. Bij

Ik heb nog niet verteld dat mijn baas ouderling was

De Bruin in de Nieuwstraat vroegen ze een

van de gereformeerde kerk. En dat betekende dat hij

bakkersknecht. Ik ernaartoe. Want alleen brood

samen met een andere ouderling op huisbezoek ging

bakken had ik nu wel gezien, ik wilde de banketkant

bij zijn geloofsgenoten. Hij gaf mij dan steeds brieven

wel in. Dus ik ging weer solliciteren, nu in de winkel

mee om de mensen te laten weten dat hij eraan

van De Bruin. Je kent het wel, iedereen voor laten

kwam. Die brieven moest ik dan bij die mensen in de

gaan tot ik alleen in de winkel stond en dan vragen

bus doen. Ik was dus als het ware de boodschapper

naar de baas. Maar nu was ik iets meer ontspannen

van de gereformeerde kerk. Nou ja, wie weet waar

dan de eerste keer. Ik had nu enige ervaring, althans

het goed voor is. Misschien, als ik later aan de

in het broodbakken. Ik dacht: ‘Nu heb ik toch iets

hemelpoort sta, zegt Petrus ineens: ‘Zo, ben je ook in

te bieden. Nu kom ik niet van school, nee, nu zoek

dienst getreden van de gereformeerden?’ Ik weet niet

ik een volgende werkkring.’ Nou die bakker De

of dat in mijn voordeel zal werken. Tot mijn verweer

Bruin zag het wel in mij zitten. ‘Kan je fietsen?’
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vroeg hij. ‘Ja,’ zei ik, ‘ik heb wel geen fiets, maar ik

Als je door de winkeldeur binnenging had je aan

kan wel fietsen.’ ‘Ja,’ zei hij, ‘maar kan je ook met

de linkerkant de toonbank en aan de rechterkant

een transportfiets overweg?’ Dat wist ik niet, daar

het grote broodrek. En daar tegenaan stond dan de

had ik nog nooit op gezeten. ‘Nou,’ zei hij. ‘dat

transportfiets. Ik geef toe, dat is geen elegante plaats

moet je dan eerst maar oefenen. Want als je niet met

in die mooie winkel, maar het was niet anders. Het

een fiets en een volle broodmand erop kan fietsen,

was wel eenvoudig om het brood in de fietsmand

kan ik je niet gebruiken.’ ‘Maar,’ zei hij, ‘ik heb een

te doen. Je kon het er zo inkieperen. Het aantal

goede oplossing. Je komt elke dag na je werk bij Van

broden werd ook nu weer gecontroleerd voordat ik

der Gugten hier langs. Dan pak je de fiets en dan ga

kon vertrekken. Dat werd gedaan door mevrouw

je maar oefenen.’

De Bruin of door Annie van Oom Hein die als

Zo gezegd, zo gedaan. Na mijn werk ging ik naar

winkeljuffrouw werkzaam was. Er gingen ongeveer

de banketzaak van De Bruin, pakte de fiets uit de

veertig broden in de mand, wat toch een aardig

winkel en ging een eindje fietsen. Eerst zonder

aantal was. Het fietsen was een soort acrobatiek. Je

mand, maar na een paar dagen met de mand. Het

balanceerde met je achterste over het zadel om in

was even wennen, maar na een week zei ik tegen De

evenwicht te blijven. Daar sleet de broek behoorlijk

Bruin: ‘Ik kan het hoor, geen probleem.’ ‘Nou,’ zei

van. Maar ja, het kon niet anders.

hij, ‘wanneer kan je beginnen?’ Dat wist ik ook nog

Na verloop van een paar dagen wist ik elke klant

niet. Dat moest ik eerst even met Van der Gugten

te vinden. Dat liep op rolletjes. In de bakkerij was

bespreken. Die was er niet blij mee. Hij deed erg

het heel anders dan bij mijn vorige werkgever. Een

moeilijk en begon op mij in te praten. Hier heb je het

mooie oven met geglazuurde tegeltjes. Een kolenbak

toch naar je zin, hier ben je nu toch gewend en meer

met schopje. Dus geen sloophout meer versjouwen.

van die dingen. Maar mijn besluit stond vast, ik

Andere machines en interessanter werk. Er liep nog

wilde weg. Ik weet niet meer hoeveel weken hij mij

een banketbakker rond. Die kwam elke dag met de

nog vastgehouden heeft, maar in ieder geval was ik

trein uit Rotterdam. Die verzorgde het fijne gebak.

op een zeker moment vrij om over te stappen. Mijn

De Bruin zelf bakte het brood en de koekjes. Zo had

tweede werkkring nam een aanvang.

ieder zijn taak.
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Elke zaterdag moest ik voor hem naar Piet van
Straelen om een pakje pruimtabak te halen. En
dan zei hij steevast: ‘Neem zelf maar een pakje

De Bruin kon zo lekker spuwen in de kolenbak

sigaretten.’ Ik dacht dat dat pruimen wat hij deed

Na een paar dagen zei de bakker tegen mij: ‘Sjonge,

verborgen moest blijven voor zijn vrouw. Hij kon

sjonge, jij kent het wegen en opmaken uitstekend.’

ook zo lekker spuwen in de kolenbak. En nooit

Ik groeide een paar centimeter en was trots dat

ernaast, dat kon hij heel goed. Nee, zijn vrouw

hij mij zo’n compliment gaf. Hiernaast zie je mijn

mocht dat beslist niet weten van dat pruimen. Zij

transportfiets afgebeeld. Ik heb hem even in het

had het zeer hoog in de bol. Ik vond haar een rotwijf,

gras geplaatst en er een foto van genomen. Ik dacht:

op zijn Hollands gezegd. Ze had altijd wat te zeuren

‘misschien kan ik die foto later nog gebruiken.’

en het was in haar ogen nooit goed. Ik ben blij dat
ik van hem wel een foto heb gevonden en niet van
haar. Volgens mij houdt ze ook niet op een plaatje.
Even over het loon dat ik daar kreeg. Vijf gulden
per week. Daar kwam bij ontbijt en avondeten.
Het ontbijt was goed. Het avondeten ook, maar
dat heb ik zelf niet veel gegeten. Dat kwam door
het volgende. Als het een beetje meezat was ik om
vier uur klaar. Maar dan had de dienstbode nog
geen tijd om boterhammen te snijden. Dan zei ik:
‘Ik kom ze straks wel halen.’ Maar dat heb ik nooit
gedaan. Er waren thuis liefhebbers genoeg om dat
te gaan halen. Dat deden ze graag. Ze waren er gek
op om het te halen. Ze vochten erom, bij wijze van

Nee hoor, dat is maar gekheid, ik had helemaal

spreken. Dat kwam omdat het altijd goed belegde

geen foto van die fiets. Maar de fiets op het plaatje is

boterhammen betrof en die waren thuis niet

precies zo’n model. Er zat geen kettingkast op zodat

aanwezig. Thuis werd dikwijls gebruik gemaakt

je uit moest kijken dat je broekspijp niet verward

van schuifkaas. Wil en Jan waren er het meest op

raakte. Maar daar was een remedie voor. De

gespitst om aan mij te vragen: ‘Mag ik je brood

zogenaamde broekklem. Je vouwde de broekspijp

halen?’ Ik vond het wel best, want zoals elke dag

om zodat hij strak om je been zat en zette hem met

had ik voldoende gesnoept om ’s avonds weinig

de klem vast. Erg handig eigenlijk. Je ziet dit soort

trek meer te hebben. Dan gingen ze naar de winkel

fietsen tegenwoordig niet veel meer, maar vroeger

in de Nieuwstraat en vroegen beleefd naar het

had iedere slager en bakker zo’n fiets. De bakkers,

brood voor Harry. Annie van Oom Hein gaf het dan

vooral als het een grote bakkerij betrof, hadden dan

mee. Soms waren ze in hun enthousiasme te vroeg

natuurlijk een bakfiets

en moesten dan even wachten. Kennelijk vonden

of bakkerswagen.

ze dat helemaal niet erg. Ik zou waarschijnlijk weer
even wachten tot iedereen het pand had verlaten.

Genoeg over de trans-

Zij hadden daar geen probleem mee. Zo zie je maar

portmiddelen. We gaan

weer, iedereen is anders.

weer over tot de orde
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van de dag. De Bruin

De room kwam mijn neusgaten uit

was een aardige kerel.

Ik had het over snoepen bij de baas. Dat begon

Daar kon ik goed mee

de eerste dag al en er volgden er nog vele. Die

opschieten.

banketbakker, je weet wel, die uit Rotterdam, was

MIJN HERINNERINGEN | HARRY VAN ETTINGER
aan het opspuiten met slagroom. Mooie roosjes
spoot hij op de gebakjes. Hij vroeg aan mij: ‘Lust
jij ook slagroom?’ Ik zei natuurlijk ja. ‘Nou, doe je
mond dan maar open,’ zei hij. Ik deed mijn mond
open en hij spoot zoveel slagroom in mijn mond
dat het mijn neusgaten uitkwam. ‘Lekker hè,’ zei
hij nog, maar ik kon geen woord over mijn lippen
krijgen. Ik moest naar adem happen. Later kon ik
er wel om lachen. Maar de kans om het nog eens
te doen kreeg hij niet meer van mij. Een keer was
genoeg.
Het gekke was, ik lustte alles wat er in de bakkerij
gemaakt werd en ik verzuimde niet daar gebruik

ziet de puntzakken aan de muur hangen. En het

van te maken. Soms legaal en dikwijls illegaal. Er

zout en soda in die bakken, compleet met schepjes

werd veel ananas verwerkt en al dat sap wat in

erbij. En die ouderwetse kassa, links op de foto. Dat

de blikken overbleef werd voor mij bewaard Zo

is allemaal vergane glorie, verleden tijd.

gebeurde het dikwijls dat als ik van mijn route
terugkeerde in de bakkerij er wel twee blikken met

Voor tien uur geen vers brood te krijgen

sap stonden te wachten om door mij opgedronken

Maar we gaan weer terug naar de bakkerij. Om

te worden.

halfzeven moest ik beginnen. Ik opende dan de
winkeldeur en riep op de gebruikelijke wijze: ‘Blijf
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De Bruin stopte elke dag om halfvier met werken.

maar!’ Net voor de gang die naar de bakkerij leidde

Dan kleedde hij zich om en ging naar zijn compagnon

stond het grote rek met alle mogelijke koekjes.

die op de Haven woonde. Die man heette Gaasbeek

Elke ochtend nam ik dan twee Weespermoppen,

en had de bakkerij in de Nieuwstraat beheerd

stak ze in mijn zak en liep door naar de bakkerij.

voor dat De Bruin erin trok. Samen hadden ze een

Ik wenste iedereen goede morgen en ging de trap

andere zaak. Een rederij. Ze hadden samen twee

op naar de zolder. Daar kon ik me omkleden.

loggers varen, de MA 5 en de MA 15. Dat waren

Tijdens het omkleden verorberde ik dan mijn

de laatste twee loggers die Maassluis nog rijk was.

meegenomen twee koekjes. Dan kwam ik een beetje

En dan te bedenken dat er vroeger heel veel loggers

in de stemming. Vervolgens naar beneden en naar

in Maassluis lagen. En zo kon het gebeuren dat de

de werkbank. Dan was het deeg al uit de kuip.

Hollandse Nieuwe binnenkwam en dat De Bruin

Dat kon ik af gaan wegen. Deze bakker bakte veel

tegen mij zei: ‘Moet je nog nieuwe haring?’ En ik

minder brood dan mijn vorige werkgever. Een kuip

liep dan met een emmer nieuwe haring naar huis

per dag was meestal voldoende. Een deel van het

en Pa stond me al op te wachten. Hij wreef dan met

deeg kreeg voorrang, omdat er om tien uur vers

zijn handen over zijn armen van plezier. Hij begon

brood in de winkel moest zijn. Voor tienen mocht er

meteen met schoonmaken. En dat kon hij als de

geen vers brood worden verkocht. Een plaatselijke

beste.

verordening.

In een van de vorige hoofdstukken had ik het over

Aan de muur hing een lijst met bestellingen die op

dat kruidenierswinkeltje in de Kerkstraat. Daar heb

die dag gemaakt moesten worden. De banketbakker

ik nog een interieurfoto van gevonden en het is toch

uit Rotterdam keek op de lijst wat hij deze dag het

aardig die even te laten zien. Daar kon je werkelijk

eerst moest doen. Ooit waren het lange lijsten en

alles kopen wat je in het huishouden nodig had. Je

wist ik ook meteen wat er van me verlangd werd.
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Ik diende die bestellingen in de loop van de dag

gevolg dat ik van de fiets tuimelde. Het doosje met

naar de klanten te brengen. Na mijn route moest

gebak ontglipte me en viel op de keien. Gelukkig

dat meestal gebeuren. Die bestellingen varieerden

viel het niet open, net als eerder op de Wip. Ik deed

enorm. Dat konden taarten zijn, maar ook

het open om de schade op te nemen. Het was een

gebakjes, appelbollen, boomstammen, boterletters

ramp. Alles zat aan elkaar vastgeplakt, het was een

en nog meer van dat spul. Een keer heb ik dertig

brei geworden. Teruggaan kon niet, ze zouden me

kroketten weg moeten brengen naar de Maasdijk.

aan zien komen. Mijn besluit stond vast. Ik zou het

Daar hadden ze een groot blik voor dat voorzien

zo aan Jo geven en hard wegfietsen. Zo gezegd,

was van verwarming door middel van gloeiende

zo gedaan. Jo stond al uit te kijken voor het open

kooltjes. Dan moest je dat hele eind fietsen met één

raam van haar klas. Ze verlustigde zich al over het

hand aan het stuur terwijl je met de andere hand

feit dat ze zo’n heerlijk gebak aan haar collega’s

die blikken doos moest dragen. Dat wegbrengen

uit kon delen. Ze zou hun even een poepje laten

van dat gebak ging niet altijd even voorspoedig. Ik

ruiken met het gebak van De Bruin. Kon ze ook

moest een keer tien gebakjes brengen op de Govert

eens opscheppen. Ze pakte het doosje aan en ik

van Wijnkade in een bedrijf van graanproducten.

verdween als een speer naar Maassluis.

Een van die meiden die daar werkte was jarig en
trakteerde op gebak. Die gebakjes zaten in een

Toen ik in de avond thuis kwam kreeg ik het hele

blikken trommel. Maar ik moest de Wip op met één

verhaal te horen. Ze had het gebak niet uit kunnen

hand sturend en ik was haast boven toen de doos

delen gezien de staat waarin het verkeerde. Ik hield

me ontglipte en de gebakjes over de straat rolden.

me van den domme, later heb ik het wel verteld.

Ik raapte alles weer bij elkaar en ging terug naar

Ze was er niet blij mee. Ik beschouwde het als een

de bakkerij. Daar werd alles weer gefatsoeneerd en

bedrijfsongeval. De Bruin was ook niet echt blij. Ik

kon ik opnieuw weg.

was te lang weggebleven en ik kon erop rekenen
dat hij nooit geen toestemming meer zou geven

Maar er was nog een incident. Jo was jarig en vroeg

voor nog zo’n escapade.

mij of ik zes gebakjes in Maasland wilde brengen.
Ze wilde de leerkrachten op school trakteren met

Ook bij De Bruin moest ik de meelzakken van de

die heerlijke gebakjes van De Bruin. Het mooiste

zolder halen. Alleen betrof het nu niet één trap,

zou zijn om die gebakjes tegen koffietijd te brengen

maar twee. Het meel lag in de nok van de bakkerij.

om halfelf.

Het was alleen leuker op deze zolder. Er lag van
alles opgeslagen op die zolder. Kistjes met krenten
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Eerst even de prijzen van de gebakjes. Dit om een

en rozijnen en sukade. En nog meer lekkere

indruk te geven over dit geval. De gebakjes kostten

dingen. Zoals grote plakken chocolade, kistjes met

zes cent, acht cent, tien cent en twaalf cent. Jo had

gekonfijte vruchten en meer van dat lekkers. Ze

ze besteld van acht cent. Dus kostte dat grapje 6

hadden mij weleens verteld dat als je bij een bakker

maal 8 cent is 48 cent. Daar moest ik dan helemaal

werkte dan had je gauw genoeg van al dat spul.

voor naar Maasland fietsen. Dus je begrijpt wel dat

Ik heb er nooit wat van gemerkt, ik lustte alles en

De Bruin er weinig zin in had om me dit te laten

elke dag weer. Als er koekjes of andere lekkere

doen. Maar hij streek de hand over zijn hart en gaf

dingen ietsje waren aangebrand mocht ik dat altijd

mij toestemming om naar Maasland te fietsen. Ik

mee naar huis nemen. Na de feestdagen was er

ging op weg op de fiets naar Maasland met in mijn

altijd iets over en daar konden ze dan niets meer

ene hand het kartonnen doosje met zes gebakjes.

mee doen. Harry nam dat rustig mee naar huis. Na

Ik kwam bij dat hoge bruggetje dat naar de school

Sint Nicolaas mocht ik wel twaalf marsepeinletters

leidde. Ik fietste met één hand en kon daardoor niet

mee nemen. En thuis vonden ze dat helemaal niet

genoeg kracht zetten om boven te komen, met het

vervelend.
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Mobilisatie zorgt voor extra werk

dat daar de marsepein en spijs werd bewaard. Leo

In de zomer van 1939 werd de algemene mobilisatie

had al eens gevraagd of hij een kijkje kon nemen in

afgekondigd. Nederland voelde zich bedreigd door

de bakkerij. Hij stelde zich zeer geïnteresseerd op.

de internationale situatie. In Maassluis veranderde

‘Als de baas en mevrouw er een keer niet zijn mag

het leven drastisch. Er werden in het stadje meer

je wel eens komen kijken,’ zei ik. En inderdaad de

dan drieduizend soldaten gelegerd. Per trein

gelegenheid kwam binnen een paar weken. De Bruin

kwamen ze aan. Veel gingen ook met de veerboot

en zijn vrouw moesten ergens naar toe en gingen in

naar Rozenburg. Het was een drukte van belang.

het begin van de middag weg. En Leo kwam dan

Maassluis werd een tweede verdedigingslinie

naar de winkel en ik zou hem binnenroepen. We

achter Hoek van Holland.

liepen samen de winkel door naar de gang die naar

Het straatbeeld was door die veelheid van soldaten

de bakkerij leidde. Maar Leo had niet veel interesse

volkomen veranderd. Overal zag je de soldaten

voor de oven, de deegmachine en het andere

lopen of rijden. En toch, ondanks de oorlogsdreiging,

materiaal. Hij stond maar te roepen: ‘Waar is nou

vond ik het wel gezellig. Er gebeurde in ieder geval

die kelder?’ Ik begreep dat die kelder voor hem het

iets spannends. Ook de middenstand kreeg een

enige was waar hij naar uitkeek. Enfin, we gingen

opleving. Er werd tenslotte weer iets extra gekocht

naar de kelder en hij vroeg gelijk: ‘Waar is nou de

en dat kwam goed uit na de crisisjaren. Ook De

marsepein?’ Er stond een tonnetje dat geheel gevuld

Bruin profiteerde ervan. Veel soldaten die de kuch

was met marsepein. Hij vloog eropaf en begon flink

niet lekker vonden kwamen een halfje wit halen

te eten. En ik maar roepen: ‘Kom nou, we moeten

van hun karige soldij. En er was altijd wel iemand

weer weg, direct komt er iemand!’ Het heeft me

die jarig was en trakteerde op gebak.

heel wat moeite gekost om hem weg te krijgen. Dat
nooit meer dacht ik.

Nu ga ik iets vertellen over Leo. Ik had thuis hele
verhalen verteld over de bakkerij en de toestanden
eromheen. Ik heb het ook over de kelder gehad en
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binnengevallen, dus die mobilisatie was gewoon
nodig geweest. Maar de regering zei dat we
ondanks deze gebeurtenissen toch rustig konden

Oranje gebak

slapen. Door de inval van de Duitsers verklaarden

En zo ging alles z’n gewone gangetje. Er waren veel

Frankrijk en Engeland Duitsland de oorlog. Dus de

soldaten in Maassluis die katholiek waren. Daarom

rapen waren goed gaar. Er gebeurde niet veel.

was er elke zondag een Mis voor de soldaten. Om
halftwaalf. Ik ben een paar keer geweest en ja, de

De Duitsers lagen in stelling achter de Siegfriedlijn

hele kerk zat vol. Een Aalmoezenier deed dan de

en de Fransen en Engelsen achter de Maginotlinie.

Mis. Een raar gezicht hoor, al die groene uniformen

Af en toe wat schietpartijtjes, maar dat was ook alles.

in de kerk. Er werden ook, om de soldaten enige

Jan Soldaat werd ook betaald, hij kreeg per dag

ontspanning te geven, avonden georganiseerd. In de

een soldij van wel 17 cent. Als hij per ongeluk

winter van 1939-1940 werden er schaatswedstrijden

(?) in de straf of tuchtklas belandde werd dit

gehouden op de Noordvliet. Kortom ze werden

automatisch verminderd tot 9 cent, waarvan 4

beziggehouden. Maar ze wilden allemaal maar één

cent als zakgeld werd uitgekeerd. Hij kon in de

ding: naar huis.

geïmproviseerde, door hemzelf knus aangeklede,
kantines ternauwernood een gevulde koek (5 cent),

Ik sloeg in een van die dagen ook een nog een grote

een kop koffie (5 cent) of een pakje shag (10 cent)

flater bij De Bruin. Er werd een prinsesje geboren.

met vloei (1,5 cent) kopen. Die regels heb ik ergens

Nou waren vooral de bakkers erop uit om, zodra dit

opgedoken. Nu kan ik begrijpen dat het halfje wit

wereldkundig werd gemaakt, alert te reageren. Dan

wat ze bij De Bruin kochten een rib uit hun lijf

konden ze het gebak voorzien van oranje crème

betekende.

om zodoende weer wat extra’s te verdienen. Op
een gegeven moment komt mevrouw De Bruin in

Een nieuw broertje dat iedereen vertroetelde

de bakkerij met de mededeling dat er een prinsesje

Inmiddels begon het jaar 1940.Veel sneeuw en veel

was geboren. Toen zei ik met een droog gezicht: ‘Dat

kou. Thuis ging het niet goed met Moeder. Ze werd

heb ik vanochtend al gehoord op de Vliet toen ik

ziek en we wisten niet wat ze mankeerde. Het werd

naar de bakkerij kwam.’ Dat werd mij niet in dank

zo ernstig dat ze vervoerd moest worden naar het

afgenomen door de familie De Bruin. ‘Had dat dan

Sint Franciscusziekenhuis in Rotterdam.

gezegd, dan hadden we nu al oranje gebak in de
etalage liggen,’ was het verwijt. Ik kreeg dus flink
de wind van voren. De hele dag hebben ze me lelijk
aangekeken. Ja, erg commercieel was ik niet in die
tijd. Het is de vraag of ik dat nu wel ben.
Er kwamen zes elektrische lampen op de Markt.
Nou, dat was een hele verandering. Je kon er als
het ware de krant bij lezen, zo werd er beweerd.
Dat is nog eens wat anders als die sputterende
gaslantaarns die elders natuurlijk gewoon dienst
bleven doen.
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Verder was het een heel koude winter. Maar gek

Thuis werd het huishouden verzorgd door Agaath

genoeg had ik er niet zo veel last van. Ik miste

zo goed en zo kwaad als het ging. Opoe of Tante

de broodkar helemaal niet. En niet te vergeten:

Greta kwamen wel eens kijken hoe alles reilde

de oorlog was uitgebroken. Duitsland was Polen

en zeilde. Maar alles draaide gewoon door. We
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gingen gewoon naar ons werk of er niets aan de

wat dat in hield, maar ik zei maar: ‘Ja, dat is goed.’

hand was. Maar er was wel degelijk iets aan de

‘Nou,’ zei Pa, ‘ga dan maar naar Maasland naar Van

hand. Op 20 januari werd er een broertje geboren

Beurden en vraag maar of ze werk voor je hebben.

in het ziekenhuis. Het elfde kind in ons gezin. Hij

En noem mijn naam maar, ze kennen mij wel.’

ging Wim heten. Er werd deze keer niet over een
engel gesproken. Ik vertelde tegen De Bruin dat

Ik naar Maasland op de fiets die ik van mijn

ik er een broertje bij had gekregen. Hij feliciteerde

eigen centen gekocht had voor vijftien gulden. Ik

mij daarmee. Even later ging hij naar de kelder en

kwam die smederij binnen en vroeg naar de oude

kwam terug met een bal spijs. ‘Hier’ zei hij, ‘geef

Van Beurden. Die kwam aangelopen en keek me

dat maar aan je Moeder, daar knapt ze wel van op.’

loensend aan. Dat klopte, want hij had een glazen

En zo gebeurde het dat ik op ziekenbezoek ging in

oog. Bedrijfsongevalletje. Ik vertelde mijn verhaal

Rotterdam met een bal spijs bij me. Moeder vond

en hij informeerde hoe het met mijn vader ging.

het maar een raar cadeautje.

Ik vertelde hem dat het goed ging met mijn vader.
Achteraf heb ik vernomen dat zijn zoon Piet bij

Enige tijd later werd Van Wingerden ingeschakeld

Pa op de tekenschool had gezeten. Hij vroeg mij

om Moeder en kind met de taxi af te halen uit het

wanneer ik kon beginnen als smidsleerling. Ik heb

ziekenhuis. Ik meen dat Jan mee mocht. Toen ze in

hem uitgelegd dat ik eerst nog ontslag moest nemen

Maassluis aankwamen was Jan beroerd geworden.

bij mijn huidige baas. ‘Dan hoor ik het wel.’ zei hij

Van de sneeuw, werd gezegd.

en ik reed weer op mijn fiets terug naar Maassluis.

Het lieve leventje nam weer een aanvang. Het

Ik vertelde thuis hoe het verlopen was en zei tegen

ledikantje werd weer opgesteld tegen de muur in

Pa: ‘Machinebankwerker? Ik heb alleen maar een

de woonkamer. Kleine Wim werd door iedereen

smederij gezien en er stonden weinig machines.’

verwend van groot tot klein. Agaath deed graag

‘Ja,’ zei Pa, ‘je kan daar leren smeden en dat is

moederen. Zij spande wel de kroon in het verwennen.

erg belangrijk voor een machinebankwerker.’ Ik

Je zou kunnen zeggen, ze had haar draai gevonden.

geloofde hem op zijn woord.

Moeder vond het allemaal wel best, ze had het druk

Nu moest ik De Bruin nog verwittigen over mijn

zat om alles in goede banen te leiden. Gerard was

naderend vertrek. Hij was er niet blij mee. ‘Volgende

op studie, dat scheelde er een, maar er bleven er

week is het Moederdag,’ zei hij, ‘en dan hebben we

nog genoeg over. Het was een druk huishouden,

altijd veel bestellingen. Er werd afgesproken dat ik

maar het liep op rolletjes. Was er onenigheid onder

dan wel zou komen helpen om de bestellingen weg

de kinderen, wat in elk huishouden voorkomt, dan

te brengen.

werd dat snel de kop ingedrukt. Ze waren streng in
die tijd, maar ik denk dat het niet anders kon.

Hier heb ik een foto van de smederij van Van
Beurden. Weliswaar is deze foto niet uit de tijd

Ondertussen groeide er twijfel bij mij of ik wel het
juiste beroep had gekozen. Ik had er met Pa over
gesproken en de voordelen en nadelen bekeken.
Pa zei, en terecht: ‘Wat voor toekomst zit er in het
vak van bakkersknecht.’ Een zaak overnemen zou
iets zijn, maar daar ontbraken de middelen voor.
Bovendien zag ik de jongens waar ik mee op school
had gezeten op zaterdagmiddag vrolijk wandelen
en nietsdoen. Dat stak natuurlijk ook. Maar wat
dan? ‘Nou,’ zei Pa, ‘wil je dan worden net als ik,
machinebankwerker?’ Ik wist in de verre verte niet
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dat ik er werkte, maar het is toch aardig om hem
te laten zien. De pui is vernieuwd, maar het geheel
staat nog op dezelfde plek. Deze foto heb ik een
paar jaar geleden gemaakt op een dag dat er niet
gewerkt werd.
Overstappen naar machinebankwerker
De eerste week bij Van Beurden was heel vreemd.
Het eerste wat opviel waren mijn vuile handen die
ik opliep. Dat was ik niet gewend in de bakkerij.
Daar moest je de handen wassen als je een plasje
had gedaan. Hier was het net andersom. Je moest
eerst je handen wassen als je een plasje wilde plegen.
Anders kon je de onderbroek met de Amerikaanse
vlag op het achtergedeelte wel gelijk in de was doen.
En dat was niet het enige. Je had een ketelpak aan

was dus een hele verandering, eerst wemelde het

en dat werd heel smerig. Moeder zei dat het wassen

van de soldaten en ineens was het weer stil op

van de overall meer zeep kostte dan het loon wat

straat. Daar moesten we weer aan wennen. Maar de

ik verdiende. En dat klopte wel, want de eerste tijd

oorlogsdreiging bleef en werd steeds dreigender.

verdiende ik een gulden in de week.

Op 9 mei was Jan jarig, niets aan de hand. De buren
gingen verhuizen. Ze gingen in Den Haag wonen.

Dat was een hele achteruitgang, want bij De Bruin

Vader, moeder en dochter Klein heetten ze.

verdiende ik vijf gulden per week. Alle begin is
moeilijk, dat klopte precies. Ik wist van toeten nog

10 mei 1940. We werden wakker van het vliegtuig-

blazen. Volgens Van Beurden was het heel logisch

geronk in de lucht. Ik denk dat het ongeveer vijf uur

dat ik maar een gulden in de week verdiende. Ik

was. We vlogen ons bed uit om voor de ramen te

kon volgens hem niets en moest alles nog leren.

kijken wat er gebeurde. Reeksen vliegtuigen vlogen

Dat het ook leuk was om een leerling te hebben

over ons heen. En je zag allemaal kleine zwarte

die allerlei rotkarweitjes uitvoerde voor het luttele

wolkjes tussen de vliegtuigen. Dat was afkomstig

bedrag van een gulden per week was meegenomen.

van het afweergeschut dat behoorlijk zijn best deed.

Maar hij was de kwaadste niet, ik kon redelijk goed
met hem opschieten.

Parachutisten boven Rotterdam. We liepen de Vliet

Nog even voor de goede orde, ik begon op

op om van gedachten te wisselen met de buren die

maandag 6 mei 1940 aan mijn werkzaamheden bij

ook allen naar buiten waren gelopen. Niemand

van Beurden in Maasland.

begreep in eerste instantie wat er aan de hand
was. Gerdes zei: ‘Ik zal de radio eens aanzetten,

Er gebeurde nog iets in die dagen. Iets wat heel

misschien komt er geluid uit.’ Je moet weten dat de

vreemd was. Alle soldaten die in Maassluis gelegerd

radio-uitzendingen pas begonnen om zeven uur.

waren sinds augustus 1939 waren in een paar dagen

Van ’s nachts twaalf uur tot zeven uur in de morgen

allemaal verdwenen naar een andere locatie. Er

waren er geen uitzendingen. Maar nu deed de radio

bleven er nog een stuk of tien over. Die verbleven

het wel en er werd medegedeeld dat Duitse troepen

op de Noordvliet in het postkantoor. Buiten het

ons land waren binnengevallen.

kantoor was een soort schuilplaats gemaakt van
zandzakken. Daar zaten ze dan volgens hen veilig
achter. En ze liepen wacht op de Noordvliet. Dat
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de Noordvliet werd ik staande gehouden door twee
van die hulpsoldaten van de vrijwillige landmacht.
Ik mocht Maassluis niet in, daar kwam het op

Er werd ook verteld dat er parachutisten waren

neer. ‘Ja,’ zei ik, ‘het eten staat te wachten, ik moet

geland in Rotterdam en Den Haag. De consternatie

door.’ ‘Nee,’ was het antwoord, ‘dat gaat niet, wij

was groot. De radio gaf steeds alle alarmerende

staan hier op wacht, omdat het gerucht gaat dat er

berichten door. En, omdat ze bang waren voor

parachutisten zijn geland tussen hier en het Huis

verraad, waarschuwde de nieuwslezer voor bedrog.

ter Lucht.’ ‘En mij stuur je dan op die gevaarlijke

Hij herhaalde steeds dat we naar de vertrouwde

weg terug naar Maasland? Dat is toch vreemd.’ ‘We

stem moesten luisteren en geen acht moesten slaan

hebben orders om niemand door te laten gaan,’

op nieuwslezers met een vreemde stem. Het was

zeiden ze. ‘Waar werk je in Maasland?’ ‘Bij Van

allemaal heel verwarrend. En ondertussen vlogen

Beurden,’ zei ik. ‘Nou,’ zeiden ze, ‘die zal nog wel

er steeds Duitse vliegtuigen over onze hoofden. En

een hapje eten voor je hebben.’ Vol onbegrip reed ik

ze vlogen niet hoog, je kon de Duitse tekens goed

weer in de richting Maasland.

onderscheiden. Af en toe zag je ook een Nederlands

Nou waren ze bezig met de brug te maken voor de

vliegtuig, maar dat was een zeldzaamheid.

nieuwe weg naar Hoek van Holland. Hij was nog
lang niet klaar, maar je kon met een beetje geluk

En steeds maar dat afweergeschut, dat was er wel.

er over heen via een hulpbrug en dan stond je op

We zagen ook dat er af en toe Duitse vliegtuigen

het Kaadje. Dat deed ik dan ook en via het Kaadje

geraakt werden en brandend naar beneden vielen.

kwam ik toch mooi thuis. Onderweg keek ik nog

Dan verkeerden we even in een hoerastemming,

even naar de Noordvliet, maar die twee soldaten

maar dat was wel voor even. Om zes uur in de

keken niet mijn kant op. Ze konden me toch niets

morgen gingen Adrie en ik naar het Hoofd om

maken, er zaten tenslotte twee Vlieten tussen. ’s

te kijken hoe of de situatie daar was. Daar was

Middags ging ik weer gewoon via de Noordvliet

weinig te zien, afgezien van twee mannen van de

naar mijn werk en de twee heldhaftige soldaten

vrijwillige landmacht. Dat waren in onze ogen oude

waren weg. Zeker thuis eten.

mannen die heldhaftig stonden te wezen met hun
ouderwetse geweren. Dan maar weer naar huis

De verdere middag niet veel gewerkt. Het was

gelopen. Onderweg van het Hoofd naar de Vliet

allemaal te spannend om je te concentreren.

stonden overal mensen op straat om de toestand

Om vijf uur weer naar huis gereden via de

te bespreken. De stemming was tot op het nulpunt

Noordvliet.

gedaald.

geruchten over parachutisten bleven voortduren.

Geen

wachten

gezien,

maar

de

Die avond werd er verder gepraat over de toestand.
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Op de eerste oorlogsdag gewoon naar het werk en

De radio stond steeds aan om het verloop van

thuis eten

de gevechten te volgen. Dan weer werd gemeld

Maar hoe raar het ook klinkt, om zeven uur vertrok

dat er een pantsertrein bij Venlo met succes was

ik naar mijn werk in Maasland. Daar waren ze

opgeblazen, dan kwam er weer een bericht dat

natuurlijk net zo geschrokken als in Maassluis. Van

er terugtrekkende bewegingen waren gemaakt

werken kwam niet veel. Eigenlijk moesten we een

omdat de stellingen niet meer te houden waren.

teerwagen van de gemeente Maasland repareren,

Steeds gingen we in de voorkamer door de ramen

maar niemand had veel zin om te werken. Er werd

naar buiten kijken om te zien of er wat gebeurde.

alleen maar druk gepraat met iedereen die langs

Af en toe kwamen er twee soldaten vanaf het

kwam.

postkantoor op de Noordvliet door het Baanslop op

Om twaalf uur ging ik als gewoonlijk op de fiets

de Vliet kijken of er onraad was. Later hoorden we

naar Maassluis. Bij het begin van de bebouwing op

dat er door een misverstand over het te gebruiken
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wachtwoord een soldaat door zijn eigen makkers

groep parachutisten gesignaleerd die zich ophielden

was doodgeschoten. Of dat bericht waar was

in het Staelduinse Bos. De forten in Hoek van

hebben we niet kunnen achterhalen. Het was zo’n

Holland hadden met grote moeite hun kanonnen

onoverzichtelijke situatie dat het best waar zou

gericht op het bos en bestookten de vijand. Doffe

kunnen zijn. We gingen uiteindelijk naar bed met

dreunen waren het gevolg. Die kanonnen waren in

de vraag wat de volgende dag zou brengen, maar

normale doen gericht op de zee. Maar ze hadden

we waren ervan overtuigd dat het niet veel goeds

de koepels voor het eerst van hun leven gericht

zou brengen.

op het achterland. Hoeveel schade die granaten te
weeg hebben gebracht is mij niet bekend, maar er

Het was zaterdag, de tweede dag van de oorlog.

zal zonder twijfel wel het een en ander gebeurd zijn.

Weer ging ik gewoon naar mijn werk. Ik was niet
de enige. Ook Pa en Adrie gingen gewoon weg.

Moederdag, Pinksteren en het begin van de oorlog

Of Jo ging werken weet ik niet meer. Om één uur

vielen samen

was ik afgewerkt. Ten minste, als je het werken wil

De volgende dag was het zondag, eerste Pinksterdag.

noemen. Ik wàs op het werk, laat ik het zo zeggen.

Weer een stralende mooie dag. Aan het weer lag

De toestand was niet veel anders dan de eerste dag.

het niet. Maar we waren in oorlog, dus dat goede

Op de Grebbeberg werd hevig gevochten.

weer was wel meegenomen, maar we hadden

Na het middageten ging ik, zoals afgesproken,

liever slecht weer en geen oorlog. In de middag ben

naar De Bruin om de eventuele bestellingen te

ik met Adrie gaan wandelen. We keken of er nog

verzorgen. Maar die bestellingen vielen tegen. De

iets gebeurde, maar dat was niet veel. Bij de molen

mensen hadden weinig zin om gebak te verorberen.

op de Zuiddijk hadden soldaten aan het begin van

Het enige wat ik moest wegbrengen was een

de nieuwe weg een soort schuilhut gebouwd van

boomstammetje ergens op de Zuiddijk. En dat nog

stenen die gebruikt zouden worden om die weg te

wel op Moederdag. Maar ik kon het wel begrijpen,

bestraten. Volgens mij zou die hut niet bestand zijn

iedereen was in zak en as. Ook De Bruin kon zich

tegen vijandelijk vuur, maar misschien waren die

wel indenken dat er zo gereageerd werd. Maar het

soldaten wel optimistisch over de degelijkheid van

was natuurlijk wel een streep door de rekening.

hun bouwsel. Verder hebben we niet veel gezien.

In ieder geval was ik weer snel thuis. Maar de

Ja, er vlogen wel steeds vliegtuigen rond, maar

stemming bleef gedrukt bij iedereen.

daar begonnen we een beetje aan te wennen. In de
richting Vlaardingen waren er grote rookpluimen te

In de loop van de middag werden we opgeschrikt

zien. De nieuwe Matex stond in brand, dat waren

door kanongebulder. Wat was het geval? Er was een

grote opslagplaatsen van benzine en oliën. Wie deze
tanks in de brand hebben gestoken weet ik niet. In
ieder geval waren het grote rookontwikkelingen.
De volgende dag, tweede Pinksterdag. Weer een
dag vol geruchten. Ze hadden het over de vijfde
colonne die verraad pleegde overal waar het maar
kon. En de radio maar praten over kalm blijven
en zo. De NSB-ers die Maassluis rijk was werden
gevangen genomen en in een huis opgesloten onder
bewaking van de vrijwillige burgerwacht. Die dag
ging voorbij, net als de vorige dagen. Angstige
dagen vol van haat tegen die rotmoffen die ons
kleine landje waren binnengevallen.
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veranderde in een grote rookwolk. De zon, die
zo rijkelijk scheen in die dagen, was niet meer te
zien. Het leek wel herfst. Na het bombardement
in Rotterdam was het een grote vuurzee. En daar
kregen we in Maassluis nog de rook van mee. Van
Beurden was lid van de vrijwillige brandweer in
Maasland. Zij werden opgeroepen om te helpen
blussen in Rotterdam. Hij is minstens een week
weggebleven.
Het ging ons niet in de koude kleren zitten.
Rotterdam gebombardeerd. Daar gingen we toch al
Op de foto Duitse soldaten in de omgeving van

onze kleren halen. Waren al die winkels verdwenen?

Dordrecht. Daar waren ze al vanaf het begin van
de oorlog. Het waren parachutisten, dat kan je zien
aan de helmen. Die waren net even anders als de
gewone Duitse helmen.
Het werd dinsdag. Wat zal deze dag ons brengen?
Moeder had mijn brood klaargemaakt en ingepakt.
Ik ging maar weer naar mijn werk. Op het werk
was het hetzelfde liedje. Er werd meer gepraat
dan gewerkt. Terwijl er toch anders hard gewerkt
werd. Er kwamen ook geen paarden om beslagen te
worden. De boeren bleven liever op de boerderijen.
Je wist niet wat er kon gebeuren in zulke dagen. En
dan was er ook nog de angst voor parachutisten.
Er waren er veel geland in de omgeving. Die kon
je maar beter niet tegenkomen, dat is vragen om
moeilijkheden.
We konden het bombardement van Rotterdam zien
In de middag werd Rotterdam gebombardeerd.
Dat konden we horen, maar ook zien. De lucht
En de Franse bazar? Zou die er nog zijn? Waar Pa elk
jaar een nieuw zakhorloge haalde voor weinig geld.
Als hij een nieuw horloge gekocht had kregen wij
om beurten het oude horloge. Dat kon je dan lekker
uit elkaar halen. Daar waren we weer dagen zoet
mee. Op dat ogenblik wisten we nog niet wat voor
een hevige schade er in Rotterdam was aangericht.
De gehele binnenstad lag plat.
In de loop van de avond hoorden we er meer van. Er
kwamen vluchtelingen uit Rotterdam in Maassluis
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aan. Die vertelden wat er voor narigheid was. Je
zou zeggen: ‘Komen ze helemaal uit Rotterdam
naar Maassluis gelopen?’ Het antwoord is ja. Ze
dachten waarschijnlijk: ‘We lopen maar ver weg uit
die ellende.’
Die avond hoorden we op de radio dat Utrecht de
volgende stad zou zijn die gebombardeerd zou
worden als we ons niet snel overgaven. Daar heeft
het opperbevel over nagedacht en uiteindelijk
toegegeven. De koningin was al per boot naar
Engeland gegaan en Juliana en haar beide kinderen
volgden snel. Prins Bernhard bleef nog in Zeeland
om daar verder te vechten. Een dag later, op vijftien
mei, werd er gecapituleerd. We hoorden het in de
middag op de radio. De nieuwslezer gaf het bericht
door en daarna speelden ze het Wilhelmus. We
zaten met tranen in onze ogen te luisteren naar
die berichten. Na het gezang zweeg de radio. We
zaten verslagen om de tafel heen. Dat was het dan.
Koningin weg, de regering weg, alles weg en wij
zaten met de gebakken peren. Hoe lang zou dit
gaan duren en zou er nog een gunstig einde aan
komen? We wisten het niet.
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Het was een mooie zomer
De oorlog was afgelopen. En kijk wat voor een
ellende er is aangericht. De gehele binnenstad van
Rotterdam lag in puin. Zo konden we ervaren wat
oorlog kon betekenen.
Van Beurden kwam na een week terug uit Rotterdam.
Hij had hele verhalen over wat hij allemaal had
meegemaakt. Stalen balken van viaducten waren
door de branden in elkaar gestuikt. Hij had niets
anders gedaan dan blussen en nog eens blussen.
En het was nog niet gedaan, maar verschillende
brandweerkorpsen waren aan het eind van hun
latijn. Dus werden die teruggestuurd om met
andere korpsen verder te gaan.
Bij Van Beurden werden twee Duitse soldaten
ingekwartierd. Zoon Piet, die net getrouwd was,
kreeg een soldaat. Die soldaten sliepen er alleen

Maar daar leden ze niet onder.

maar, overdag hadden ze dienst. Het waren al

Een paar weken later moest ik samen met Piet

wat oudere mensen. Het waren wel geschikte lui,

op karwei. We moesten naar een boerderij die

maar ja, het waren wel Duitsers. Dus de vijand. Dat

gelegen was tussen het Staelduinse bos en Hoek

werd hun wel in de gesprekken duidelijk gemaakt.

van Holland. Die boerderij was helemaal in puin
geschoten door het geschut van Hoek van Holland,
dat in de oorlog geschoten had op die parachutisten
die zich ophielden in het bos. De boerderij lag dus
in de vuurlinie. We moesten een nieuwe schuur
gaan bouwen. Het frame van de schuur bestond
uit stalen balken. Ik zat enkele weken hoog in de
lucht om gaten te boren in die balken. Het was een
mooie zomer, dus ik zat te genieten. Heerlijk rustig
midden in de natuur, wat wil je nog meer.
Bij Van Beurden werkte ook nog een wat oudere
man, Meinders was de naam. Hij was een expert in
het maken van kachelpijpen met allerlei bochten.
Het was ook de man die in het Duits kon praten
met die Duitse soldaten. Volgens mij kwam hij
oorspronkelijk uit de grensstreek. Daar werd ook
een taal gesproken die veel op de Duitse taal leek.
Piet van Beurden was de man die in de smederij de
lakens uitdeelde als de oude baas niet thuis was.
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Soms kon je met hem lachen en dan ineens was hij
heel vervelend in de omgang. Ik had liever met de
oude te doen. Piet deed ook al het laswerk, zowel
elektrisch als autogeen. Wat ze ook maakten waren
strontkarren. Ze kochten dan oude achterassen op
van luxe auto’s en bouwden daar een voorwiel voor.
Dus het waren eigenlijk driewielers. Het voordeel
was dat deze karren op luchtbanden liepen. In
tegenstelling met de oude karren, die waren van
hout. De nieuwe versie reed veel comfortabeler. Veel
boeren in Maasland reden met die nieuwe karren.
Twee dampende emmers paardenpis

Op de foto wordt een van de voorbenen afgewerkt.

Wat natuurlijk ook veel voorkwam was het beslaan

Zo ging dat er dagelijks aan toe.

van paarden. Ik mocht al vrij snel de oude ijzers eraf
halen. En dat was nog een heel karwei, want er waren

Af en toe moest ik ook weleens een paard terug-

paarden bij die, als je een poot omhoog hield, op jou

brengen naar de eigenaar. Soms ging dat goed.

gingen leunen. En dat was dan erg zwaar. Als er een

Soms wat minder. Zo moest ik eens het paard van

paard in de smederij stond dat aanstalten maakte

de plaatselijke kolenboer terugbrengen. Piet zei: ‘Ga

om te gaan plassen moest ik er als de kippen bij zijn

er maar op zitten, dat gaat goed.’ Ze hielpen mij op

om er een emmer onder te zetten. En een emmer

dat paard en we stapten weg. Maar Piet vond dat

was vaak niet genoeg. Dan stond ik met een tweede

het veel te langzaam ging en gaf het paard met een

emmer in de aanslag om als de een vol was snel te

kolenschop een klap op zijn kont. Het dier steigerde

wisselen van emmer. Daarna liep ik dan met twee

en ging er als de wind vandoor. Ik kon nog net

dampende emmers naar de vlietkant om ze te legen.

overeind blijven door de hals van het paard stevig
te omklemmen. Mijn klompen verloor ik al op de

We hadden een paar huizen verder dan de smederij

eerste meters. Het paard draafde door en ging als

een grote paardenstal waar we die paarden stalden

een speer naar huis. Daar aangekomen sprong ik

die nog niet aan de beurt waren. Het was namelijk

eraf om terug te lopen op mijn sokken. Vlak bij de

zo dat bijvoorbeeld op de eerste vrijdag van elke

smederij vond ik mijn klompen terug, keurig langs

maand de boeren naar de kerk gingen. Dan zetten

de kant van de weg. Zo ging dat toen. Nu, in deze

ze hun koetsjes bij Van Beurden voor de smederij,

tijd, zouden ze er vermoedelijk niet meer staan als

spanden hun paarden uit en liepen ermee naar die

er zoiets zou gebeuren.

stal. Zo kon het gebeuren dat er wel vier of vijf
paarden stonden te wachten tot ze aan de beurt

Ook moest ik eens een paard wegbrengen naar een

waren. Op een gegeven moment moest ik dan een

boer aan het Huis ter Lucht. Ik op de fiets en het

van die paarden daar gaan halen en een ander, die

paard hollend ernaast. Maar dat kreng deed zo

afgewerkt was, terugbrengen. Dat was voor mij

vervelend aan de halster dat hij loskwam. Hij ging

altijd een sensatie. Ik moest dan die halfdonkere

er als een haas vandoor. Ik bleef, naast mijn fiets

stal in en me tussen die grote lijven wringen om

staande, kijken of hij de goede draaibrug opliep. Hij

een paard los te maken om hem mee te nemen. En

deed dat correct en ik ging tevreden terug naar de

maar praten tegen die paarden. Dat hadden ze mij

smederij. ‘Zo,’ zei Van Beurden, ‘nu al terug?’ ‘Ja,’

geleerd. Als je dat niet deed konden ze schrikken

zei ik, of het de gewoonste zaak van de wereld was,

als je achter ze opdook. Dan wilden ze nog weleens

‘ik heb snel gefietst.’

naar achter trappen.
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Het punt was dat als er gefloten werd, door een van
die mannen, werden de vlaggen op al die schepen
gestreken zoals dat heet. Een paar jonge jongens
dachten dat fluiten ook wel te kunnen en deden
dat dan ook. De hele ceremonie liep in het honderd.
De ene vlag ging wel naar beneden, de andere
weer net niet. De matrozen vlogen de kade op en
namen een stuk of twaalf jongens in hechtenis. Op
beschuldiging van ‘belediging van de vlag’ werden
deze jongens naar een concentratiekamp gebracht.
Een paar jongens zijn nooit meer teruggekomen, de
rest kwam na een jaar weer terug naar Maassluis.
Over fietsen gesproken, Adrie en ik zijn in de zomer

Een van die jongens, Arent Boer, is gelijk met mij

van 1940 naar Delft gefietst. We waren er sinds de

later naar Duitsland gestuurd om daar te werken.

meidagen nog niet geweest. Onderweg naar Delft

Hij was net terug uit dat concentratiekamp en toen

zagen we verschillende vliegtuigen in het weiland

kon hij weer vertrekken richting Duitsland. Triest.

liggen. In de buurt van Schipluiden. Ze waren in
de meidagen neergeschoten. Dat gaf toch wel enige

Was er thuis nog van enige verandering iets te

voldoening, dat we die vliegtuigen zagen liggen.

merken? Goed, de vijfdaagse oorlog was voorbij

Hadden we toch nog iets terug gedaan. Het was

en ja, we vonden het niet leuk dat de Duitsers nu

wel niet genoeg geweest, maar toch vond ik het wel

de baas waren. En we moesten rare dingen doen.

leuk.

Radio inleveren bijvoorbeeld. En als je koperwerk

Bij Opoe Scholtes was er de gebruikelijke begroeting

in huis had moest je dat inleveren. Pa had geen zin

zoals gewoonlijk. Het raampje werd opengedaan

om al die mooie koperen emmertjes en kannetjes

nadat we gebeld hadden en Opoe stak haar hoofd

zomaar aan die rotmoffen te geven en maakte in

door de opening. ‘Ben jij het, Adriaan?’ klonk het

de kamer een gat in het behang en daar werden

van boven. Dat zei ze altijd als Adrie voor de deur

deze dingen achter verstopt. Ik weet niet meer of

stond. Ik weet ook niet waarom. Misschien vond ze

onze radio inderdaad ingeleverd is. Mocht dat wel

het wel deftig staan deze benaming.

het geval geweest zijn, geen nood, hij prutste weer
een andere radio in elkaar. En zo waren er allerlei

Naar Duitsland om te werken

dingen die je moest doen of laten.

Wat we wel in de gaten kregen was dat er in Delft
veel meer Duitsers rondliepen. Dat was wel een

Ik fietste elke dag naar Maasland en kwam dan langs

verschil met Maassluis, daar zag je ze niet zoveel.

dat leuke stadhuisje van dat dorp. In Maasland

Later veranderde dat. Toen kregen we te maken
met de Kriegsmarine. In de buitenhaven lagen
veel marineschepen. Dat was dikwijls een vrolijk
gezicht als een van die schepen probeerde de haven
binnen te komen. Die lui hadden geen notie van eb
en vloed en steeds ging het dan tegen een van de
havenhoofden aan. Dan werd er hard gelachen en
die Duitsers hadden dan behoorlijk de pest in.
Later is er ook het vlagincident geweest. Elke avond
stond het strijken van de vlag op het programma.
Dat ging er dan zeer officieel aan toe met veel gefluit.
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gebeurde niet veel. Er was volop werk aan de
winkel. Er moesten paarden beslagen worden en er
werd geboord en gelast.
Een keer gebeurde er iets vervelends. Ik moest
Piet helpen met het buigen van een lange pijp. Op
een gegeven moment liet ik per ongeluk de pijp
los en die viel op Piet zijn hoofd. Zonder op zijn
reactie te wachten vloog ik naar buiten pakte mijn
fiets en ging er vandoor. Ik moet erbij zeggen, het
was toch onderhand tijd om naar huis te gaan.
Thuis gekomen vertelde ik dat verhaal aan Pa en
zei dat ik de volgende dag niet meer terug durfde
naar Maasland. Pa heeft me toen overgehaald om
toch maar weer te gaan, ‘het zal zo’n vaart wel niet
lopen,’ zei hij. De volgende dag ging ik met lood
in mijn schoenen weer op weg. En inderdaad, Pa
had gelijk, hij praatte er niet meer over. Ik deed
natuurlijk erg mijn best om hem niet ongunstig te
stemmen. En dat was nog best moeilijk, want hij
was altijd licht ontvlambaar. En zo verliepen de
dagen in het jaar 1940.
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HOOFDSTUK 19

Kuch van de moffen at Moeder niet
Gerard van Oom Guus bracht wel eens een Duitse
soldatenkuch voor ons mee. Dat had hij dan

De winter van 1940-41 was erg koud. Wat erg opviel

gekregen van de soldaten die in Poortershaven

in die tijd was dat iedereen aan het bidden was

gelegerd waren. Dan had hij altijd hele verhalen

geslagen. Het spreekwoord zegt: nood leert bidden,

over het verraad van de NSB-ers in die vijf

En, dat was ook zo. Het leek er op dat we met z’n

oorlogsdagen. Hij probeerde ons dan wijs te

allen bezig waren Onze Lieve Heer van het kruis

maken dat in die dagen er koeien liepen bij het

af te bidden. Er werd speciaal voor die tijd een lied

Staelduinse bos die voorzien waren van lampjes

ingestudeerd dat bij elke dienst ten gehore werd

die aan hun staart gebonden waren. En dat alles

gebracht. Je kreeg allemaal een briefje uitgereikt

om die parachutisten te waarschuwen dat daar

waar de tekst op stond. Dus het meezingen was

veilig geland kon worden. Wij hoorden hem dan

niet moeilijk. De tekst weet ik niet meer, maar de

vol ongeloof aan. We geloofden dat niet zo. Maar de

melodie kan ik me nog wel voor de geest halen.

kuch die hij meebracht verorberden we natuurlijk

Daar hebben jullie dus erg weinig aan, want dat

wel. Alleen Moeder weigerde dat brood te eten. Dat

werkt niet op papier.

brood was van die moffen en dat wilde ze niet eten.
Het was ook pas negentien een en veertig. Later

Wim groeide ondanks de oorlog gewoon door. Hij

zou ze van standpunt veranderen. Maar toen was

wist van geen oorlog af. Maar ja, dat is het voordeel

er geen kuch meer voorhanden.

van klein zijn. Op een gegeven moment moesten we
Het vertrouwde geld werd ook vervangen door
ander geld. De muntstukken werden nu gemaakt
van zink. We kregen papieren geld in de plaats van
de gulden en de rijksdaalder. Dat zag er zo uit. Ik
heb er nog een paar bewaard uit die tijd. Misschien
zijn ze nu wel meer waard. Ik zal er eens over
nadenken.

allen een identiteitskaart hebben, het zogenaamde
persoonsbewijs. Dus moesten er pasfoto’s gemaakt
worden. Die lieten we maken bij Coltof op de
Noordvliet. Hier is een soortgelijk exemplaar. Het
is natuurlijk maar een voorbeeld, want de man op
de foto is mij verder onbekend. Er moest ook een
vingerafdruk op staan. Op deze manier stonden
we allemaal keurig geregistreerd bij de Duitsers.
Dan konden ze later de Joodse medeburgers er
gemakkelijk uitpikken, want die hadden op hun
persoonsbewijs een grote rode letter J.
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Verder werd alles schaars. Op de Haven bij Strijbos,

Geen groter vermaak dan leedvermaak. Maar zo

de ijssalon, hing een kastje aan de buitenmuur.

kwamen we de winter door.

Daarin was een olienoot te zien die geprikt was op
rood fluweel. ‘Kleinood dat niet meer te krijgen is’

En het werd weer lente. Het was nu 1942. In dat jaar

stond erop. Alle tropische vruchten waren er niet

zou er van alles gebeuren. Maar daar kom ik nog

meer, die hebben we vijf jaar niet meer gezien.

op terug. Alles werd schaarser en schaarser. Alles

Bij de Maaslandse veiling werden de meeste

was nu op de bon. Je kon het niet gekker bedenken.

groenten opgekocht door commissionairs die ze

Fietsbanden, bijvoorbeeld, waren er niet te koop.

doorverkochten aan de Duitsers. Elke dag als er

Zo moest ik haast elke dag mijn banden plakken

veiling was zagen we bij Van Beurden de wagens

en stukken plaatsen over mijn buitenbanden. Dat

volgeladen met tomaten voorbij komen. Die

moest wel, want er zaten grote gaten in. En dan was

gingen naar de Maaslandse Dam. Daar werden

ik blij dat ik mijn fiets nog had. Ze werden namelijk

ze in goederenwagens geladen op dat kleine

ook gevorderd door die Duitsers. Adrie had een

goederenstation. Allemaal richting Duitsland.

vrijstellingsbewijs voor zijn fiets.

Grappen uithalen op de Tekenschool
In die winter ging ik ook naar de avondtekenschool.
Dat was toen in de school aan de Boonestraat. Daar
gaf Pa les in tekenen, Oberreiter in schilderen en
Meester Rothuizen in taal en rekenen. Ik ging er
graag naartoe. Alleen, als je dan om tien uur weer
naar buiten ging, had je moeite om je te oriënteren.
Het was dan stikdonker op de straat. Als de maan
scheen ging het wel, maar als die er niet was viel het
gewoon tegen. Dat er mensen in het water liepen

Thuis gingen we zo goed en zo kwaad als het ging

gebeurde nogal eens.

door met ons leven. Het was niet gemakkelijk,
maar we wisten toen nog niet dat het veel erger zou
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Er werden op die school ook allerlei geintjes

worden.

uitgehaald. Ik ging op een avond naar huis en ik

Pa had achter de touwfabriek een stuk grond

voelde iets vreemds in mijn jaszak zitten. Ik kon in

gekregen om groenten en aardappelen te ver-

het donker niet zien wat het was. Ik dacht: ‘Gewoon

bouwen. Daar ging ik ook dikwijls mee naartoe.

naar huis lopen en in het licht van de huiskamerlamp

Spitten en harken en als het meezat ook oogsten. Er

zie ik wel wat het is.’ Ik kwam thuis en haalde het

zaten daar ook veel ratten die regelmatig aan het

geval uit mijn jaszak. Het was een dooie spreeuw.

gewas zaten te vreten. Soms, als je aan het spitten

Ik vond het een goede grap, maar ik repte er de

was, schoot er zo’n kreng onder je schop vandaan.

volgende avond natuurlijk niet over.

Was je in zijn hol aan het spitten.

Ook de lichtschakelaar in de hal van de school was

Samen met Adrie hadden we ook nog konijnen.

zo’n grap. Iemand had het omhulsel eraf gedraaid.

Dat was ook nog een hoop werk. Je moest gras

Dus je kwam binnen, greep naar de schakelaar, en

gaan snijden langs de weg of op de Laan. Ook nam

kreeg dan een flinke schok. In het donker stonden er

ik weleens gedroogd gras mee uit Maasland. Daar

dan een aantal jongens en die kregen een rolberoerte

stond bij de Maaslandse Dam een grasdrogerij

van het lachen. Vanzelfsprekend ging je dan ook in

waar ik voor mijn werk veel kwam. Daar nam

die groep staan om mee te lachen over het volgende

ik dan steeds wat mee met goedvinden van die

slachtoffer.

mensen.
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Dat ik niet altijd even netjes was, daar heb ik een

drinken. We kregen dan twee bakkies troost die kort

mooi voorbeeld van. Ik moest een keer een spitschop

na elkaar werden opgediend. Het moest ook weer

wegbrengen bij een tuinder in de Westgaag. Ik

niet te lang duren. Maar op een gegeven ogenblik

kwam daar aan, maar kon niemand vinden. Kwam

werd er gezegd dat het niet meer ging. De koffie

ik bij een kas vol met heerlijke druiven. Ik kon de

was er niet meer, dus de dagelijkse bakkies werden

verleiding niet weerstaan en stapte naar binnen.

niet meer geschonken. Dat vonden we heel erg,

Ik koos een mooie tros uit en smikkelde hem op.

maar we hadden begrip voor de situatie. Alleen als

Daarna ging ik weer naar buiten en vond de tuinder.

er iemand jarig was werd er nog geschonken. Maar

Ik gaf de schop af en ontving toen twee grote appels.

ja, dat was dan ook nog maar een paar keer per jaar.

Bij het teruggaan naar de smederij had ik spijt dat ik
die aardige man besodemieterd had. Maar het was

Begin oktober kreeg ik bericht dat ik mij in

gebeurd en ik kon het niet meer terugdraaien.

Vlaardingen moest melden om gekeurd te worden.
Toen begon de grote lijdensweg. Om te zien

Intussen vermaakten die rotmoffen zich uitstekend,

hoe dat verlopen is verwijs ik naar het werkje:

getuige deze foto. Zij hadden het goed van eten en

‘Mijn verhaal, over de periode 1942-1945’.

drinken, terwijl de Nederlandse bevolking op een
houtje moest bijten. Wij hoopten allen dat het tij
zich eens zou keren. En dat natuurlijk ten gunste
van ons. Maar zover was het nog lang niet.
Bij Van Beurden was het de gewoonte dat iedereen
om halfelf uitgenodigd werd om binnen koffie te
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