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Het verhaal van Jaap
Ik begin dit verhaal in 1982. De hele familie was op bezoek vanwege het
12½ jarig huwelijksfeest van Miep en Nico. Dat herinnert mij aan 23
maart 1923. De dag dat mijn ouders 12½ jaar getrouwd waren. Het
gedicht dat ik voordroeg, kan ik niet meer uit mijn hoofd opzeggen, maar
voor die inktvlekken die er op zitten, zal ik wel een standje gehad
hebben. Het dienstmeisje, Bets Schakman, heeft ’t gedicht gemaakt.
Haar verloofde maakte de mooie letters op de voorkant. Of er feest
gevierd is toen? Ik weet ‘t niet meer. We woonden toen vier of vijf jaar in
Haarlem. We hadden wel kennissen: Oom Jo en Tante Alie Zwart (vader
en moeder van Gré en Uut). De familie Sluis, (ook dochter Geertje had
een gedicht gemaakt) woonde tegenover ons aan de Schalkburgergracht
81, zal ook op bezoek zijn geweest. Moeder zal wel een mooie jurk gehad
hebben. Had ze toen die zuster van Wim Zoon (de verloofde van Bets
Schakman) al als naaister? Of was dat later pas, in onze goeie jaren,
toen vader er zelfs over begon te denken een auto te kopen? Ik stop over
die bruiloft. Laat ik maar bij het begin beginnen.
Mijn moeder kwam van Krommenie. Ze heette Marie Hendrika Schotte. Ik
heb wel eens gehoord, dat de Schottes uit Hoorn kwamen en
oorspronkelijk uit Duitsland, maar daar moet wel een groot vraagteken
bij gezet worden. M’n grootmoeder heette van Eden en ik dacht Marie.
M’n grootvader, nee, opa Schotte zeiden we altijd, heeft eens een molen
gekocht. De molen heette De Mol. Hij zal gestaan hebben aan de sloot,
die nu Molkade heet. Eén dag maar, want de koop was laat in de middag
gesloten en de verzekering zou de volgende dag geregeld worden. ‘s
Avonds sloeg de bliksem in en brandde de molen totaal af. Ook had hij
een bakkerszaak in de Zuiderhoofdstraat, waar vroeger bakker Willem
Woud woonde. Later werd het een Jamin-winkel. Mijn herinneringen aan
Krommenie zijn er zoveel, dat ik er een schrift mee kan volschrijven. Ik
zal ze eens op een rijtje zetten.
Opa Schotte was de grote trekpleister. Opoe Schotte heb ik vrijwel niet
gekend. Ze is jong gestorven. Ik zal vier of vijf, misschien zes of zeven
geweest zijn. Ik weet, dat het gebeurd is en dat de familie Hille bij opa
Schotte in huis kwam om het
huishouden te doen.
Kermis was zeer belangrijk voor
opa Schotte. Hij wou dan ook
met
Pinkster
noo it
van
Krommenie. Mijn vader en
moeder bleven liever in
Haarlem om te fietsen in de
mooie omgeving. Maar opa was
met geen stok van Krommenie
te branden met Pinkster. Ik
geloof dat wij één keer niet met
De Mol
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Het gedicht voor het 12½
jarig
huwelijksjubileum.
Rechts, in de cirkel, de
genoemde vlekjes.
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Pinksteren gingen, maar op het laatste weekend van de kermisweek. Is
opa toen nog met Pinkster bij ons geweest? Nee natuurlijk, want dan
konden we nog niet fietsen. Het jaar daarop zijn we maar weer op het
Pinksterweekend gegaan. Als het even kon, gingen we op de fiets van
Haarlem naar Krommenie. Vond ik wel leuk hoor. We fietsten langs het
Spaarne, door Spaarndam. Dan langs Zijkanaal C en zo kwam je bij
Buitenhuizen en moest je met de pont over. De eerste jaren meestal met
een roeibootje. Dan werden de fietsen tegen elkaar aangezet, of, als er
meerdere waren, plat op
elkaar op het achterdofje
gelegd. Moeder vond het altijd
maar angstig. Ze hield me stijf
omklemd vast. Vader moest de
fietsen vast houden en helpen
ze in- en uit de boot tillen. Als
er een boot langs kwam, ging
je
lekker
schommelen.
Moeders angst werd dan nog
groter. Als er auto’s waren,
ging je met de pont, die langs
Op de kabelpont bij Buitenhuizen
een kabel ging. Dan door
Assendelft, met al die bruggetjes. Eerst het Zuideind, dan de Kerkbuurt
met kerk en Gemeentehuis, een paar winkels en café’s en daarna de
tweede Kerkbuurt. Dan werd ik onrustig. Hoeveel bruggetjes moesten we
nog, voordat we in Krommenie zouden zijn? Even voor de Lange Heit kon
ik, als ik goed naar links in het fietsmandje hing, tussen een paar huizen
door soms een trein zien rijden met een dikke stoompluim. Het waren
toen nog stoomtreinen. Dan het laatste bruggetje over en je was in de
Heit. Aan het einde van de Heit links het oude station, de bomen langs de
weg van het station naar het Vlietsend en.........de kermiswagens. Zijn er
meer wagens als vorig jaar? Is de stoom er weer? (Zo’n ding staat nu in
de Efteling) De zweef, de schommelschuitjes? De draaimolen met een
echt orgel, echt paard en een plank waarop de draaimolenman ging staan
als de molen weer moest stoppen na het luiden van een bel! De prijs
voor een rit was twee cent, drie cent of al een dubbeltje? Een keer is Bets
Schakman ook mee geweest.
Het mooiste was alleen met opa
naar de kermis. Dan kon hij mij
o nge limiteer d
verw enne n.
Moeder vond het wel goed. Ze
ging meestal naar oude
kennissen of familie. Soms
moest ik mee, bah. Naar tante
Sijb, ze woonde achter de
winkel van oom Nico Aten en
tante
Alie
Schots,
een
kruidenierszaak (Nu schoenVlietsend (toen nog) Assendelft
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winkel Heine in de Zuiderhoofdstraat). Ook herinner ik mij nog de
meelhandel van de Atens. Die was waar nu de Coöperatie is. Voor was
een woonhuis, daarnaast een doorgang voor paard en wagen naar de
meelmaalderij. Ik denk, dat ze niet alleen meel verhandelden, maar ook
maalden. Niet met een molen. Misschien elektrisch? Ik weet het niet
meer. Wat ik nog wel weet is de telefoon van huiskamer naar maalderij.
Een buistelefoon. Zowel in de kamer als in de maalderij was aan de wand
een, laat ik maar zeggen, spreekkom van hout. In het midden zat een
fluitje. Als je nou iemand in de maalderij moest hebben, dan haalde je
het fluitje uit dat houten kommetje, je blies er in en het fluitje in de
maalderij ging fluiten. Daar werd dan ook het fluitje er uit gehaald en je
kon, omdat de praatbakjes door middel van een buis met elkaar
verbonden waren, met elkaar spreken. Wanneer dat pand afgebroken is,
weet ik niet. Wel weet ik, dat ik één van die fluitjes heel lang heb gehad.
Het is helaas weggeraakt.
Terug naar de kermis: Toen ik een jaar of zes was mocht ik alleen in de
draaimolen en in de “stoom”. Ik mocht bij Mol koek draaien. Het was de
koek”hak”tent, maar de kinderen mochten alleen draaien. Dat was niet
zo gevaarlijk. Bij koekhakken, moest je met een bijltje een koek
doorhakken in de lengterichting. Wie het met de minste slagen gelukte,
had gewonnen (Je speelde dus met z’n tweeën). De kop van Jut vond ik
ook prachtig. Het knalde en
de sterke mannen kregen
voor hun prestatie prachtige
dingen
opgespeld.
De
“lichies”-kermis, die zag ik
pas toen ik ongeveer acht
jaar was. Dat was pas kermis.
Dat
was
grote-mensenkermis. Die verlichting was
natuurlijk prachtig en je
mocht laat naar bed! Je wilde
dan niet naar bed, maar je
moest toch. Waar sliep ik?
Heb ik nog in een bedstee
De stoomdraaimolen op de kermis.
geslapen? Die was er wel in
het huis van opa Schotte. Of
sliep ik in het achterkamertje? Boven heb ik ook geslapen en daar hoorde
je de muziek uit het café van Noom naast het huis van opa. Ik vond het
prachtmuziek en wou er zo lang mogelijk naar luisteren. Maar je was
moe en viel in slaap.
Genoeg over die kermis. (Eigenlijk niet, maar ik moet ook nog over
andere dingen schrijven) Het huis van opa Schotte! Opa Schotte woonde
dichtbij de oude Rooms-Katholieke Kerk tegenover de oude winkel van de
Ster. (Nu de meubelzaak van Klooster; daarvoor de winkel van
Rouwendaal). Het was een huis met een deur in het midden met een
hoge stoep. Die deur werd vrijwel nooit gebruikt. Wel zaten ze als er iets
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in het dorp te doen was
(bijvoorbeeld kermis) op
de stoep. Je kon dan met
de
buren
praten
en
kennissen
die
langs
liepen begroeten. Alleen
toen
opa
Schotte
begraven werd ging de
deur open. Rechts van
het huis was een poort.
Als je daar doorging
kwam je op een plaatsje
met gele steentjes en een
waterput. De eerste jaren
was er nog geen waterleiding en mijn moeder
stond er altijd op, dat het
water gekookt werd voor
De winkel van Rouwendaal, was vroeger het huis van we ervan dronken. Opa
Opa Schotte (Zuiderhoofdstraat, Krommenie)
lachte
daarom.
“Het
komt zo uit de hemel”,
zei hij: “Wat wil je nog meer?” Soms, ‘s zomers als het lang droog was,
zat er bijna geen water meer in. Dan was ik toch wel blij, dat we thuis
leidingwater hadden. Zowel opa als juffrouw Hille (de huishoudster)
vonden het helemaal niet nodig om waterleiding te nemen, maar het was
verplicht. Er kwam een kraantje in de keuken. Niet boven het aanrecht,
maar ergens tegen de
muur. Er stond altijd een
emmertje onder. Als wij er
waren werd leidingwater
gebruikt, anders werd er
water uit de put gehaald.
Ook weet ik mij nog te
herinneren,
dat
er
in
Krommenie een gasfabriek
kwam. Bij opa werd het
ook aangesloten, maar nog
lang
werden
de
De gasfabriek, naast het kermisterrein.
petroleumstellen gebruikt.
Dat was goedkoper en je kon er lekkerder op koken, zei juffrouw Hille
(vooral “sudderen”). Het was een groot huis. Nou was ik natuurlijk klein
en dan toont het ook groter. De keuken was ruim (vier bij drie meter?).
Links daarnaast was een ongeveer even groot kamertje. De gang was vijf
bij anderhalve meter. Rechts van de gang was een kamertje, waar ik
niets meer van weet. Links van de gang was de woonkamer. Vijf bij zes
meter, schat ik, met een prachtige schoorsteen. Deze was fraai betegeld
met bijbelse voorstellingen. Er was een kolenkachel met een doofpot. Die
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doofpot was van de vader van opa Schotte (geloof ik). Er waren twee
ramen en een zijraam, waardoor je noordelijk de Zuiderhoofdstraat in
keek (vgl. bovenstaande foto!). Twee bedsteden waren er in de kamer.
Toen ik klein was sliep ik daar. Later sliep ik in het achterkamertje.
Moeder kon lekker koken. Juffrouw Hille kookte niet zo erg lekker. Kip
vond ik er verschrikkelijk. Appelmoes met schillen en klokhuizen er in
vond ik ook niet zo lekker. Tijdens de kermis kregen we vaak konijn. Dat
vond ik wel lekker. En natuurlijk
paling tijdens de kermis. Gekocht
bij Luiting of van Cortje Valk. Opa
maakte ze schoon en veegde zijn
handen aan zijn haar af. De wc
was niet in huis, maar helemaal
achter op het erf boven de
Durgsloot. Als het regende ging je
onder een paraplu naar de wc. Als
het ‘s winters vroor en de
Durgsloot dicht lag, stapelden de
hoopjes zich op op het ijs. Er was
De Durgsloot met, vlak voor de kerk,
een mooie bloementuin en een
waarschijnlijk het erf van opa Schotte
haag van kruisbessen. Opa’s huis
was dus vlak bij de Roomskatholieke kerk. Soms kwam er een boer per
roeiboot ter kerke. Het bootje werd afgemeerd aan het steigertje van
opa’s erf. Als vergoeding daarvoor mocht opa er mee varen. Dan mocht
ik mee. Toen ik ouder werd, leerde opa Schotte mij roeien op de Durg- of
Snuiversloot, waar nog geen huizen stonden. Direct over de Durgsloot,
aan de zuidkant van de Snuiversloot was het GVO terrein (voetbalveld).
Opa Schotte heeft mij ook schaatsen geleerd. Vader en moeder waren
liefhebbers en konden goed “zwieren” op hun houten zwierschaatsen met
riempjes en een mooie krul. Vaak ging ik met opa een eind wandelen. We
liepen Molletjesveer om of zo
maar een eind door het dorp. Het
liefst liep ik met opa naar de
Vaartdijk. Opa werkte bij de firma
Knap. Dat was (is) een
expeditiebedrijf. Toen werkten ze
nog met schuiten en paard en
wagen. Met opa mocht ik dan
even op de boten van Knap als ze
er lagen. Even aan het stuurrad
De schepen van Knap aan de Vaartdijk.
draaien. Machtig! Als we in
Krommenie waren gingen we ook vaak op bezoek bij oom Jan van
Leijden en tante Fem van Eden. Ze woonden op het Padlaan nr. 11,
tussen Schut en dokter Labberté (later dokter van de Wiel). Moeder en
tante Fem waren nichten. Ze hadden vier kinderen: Lies, Dik, Han en
Herman. Daar speelde ik dan mee en Dik heeft wel eens bij ons in
Haarlem gelogeerd. Ook waren ze wel eens op vakantie in Aerdenhout en
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dan gingen we met hen de duinen in. Op Diks verjaardag (31 december)
ben ging ik met Dik en andere jongens wel de werf op van de weverij
van van Leijden. We gingen dan met de karretjes rijden. Dat mocht
natuurlijk niet en ik vond het maar eng. Het einde van het liedje was
meestal dat het karretje ontspoorde of ze hadden het nodig voor het
werk. Dan kwam er iemand heel kwaad uit de fabriek aanhollen en werd
je de huid volgescholden (Het maakte niets uit dat de zoon van de baas
er bij was).
Terug naar de kermis. Soms kwamen Oom Henk
(broer van vader), tante Jeanne met hun kinderen
(Joch-heette eigenlijk Henk, Zus-heette eigenlijk
An en Rob) naar Krommenie. Dan was ik vaak al
met vader en moeder naar de kermis geweest,
maar dan ging ik natuurlijk weer mee met Joch.
We kregen dan geld mee van oom Henk en die was
heel royaal. Op een keer, Joch en ik waren een
jaar of veertien, kreeg Joch dorst en stelde voor
wat te gaan drinken. De enige gelegenheid op de
kermis was de ANGOB tent (geheelonthouders).
We namen een kogelflesje met champagne-pils.
Een fraaie naam voor een gazeuse (prikdrank)
Een
kogelflesje,
ge- waar geen druppel alcohol in zat. Maar het kwam
noemd naar de kogel, uit de ijskast! (zo’n kast met brokken ijs er in) en
die als dop gebruikt het was bevroren. Joch vond het maar niks.
werd.
Tweede Pinksterdag moesten we weer terug naar
Haarlem. Tegenover opa Schotte woonde de Groot (de opa van Piet Hein
Groot, de kruidenier). Ik kwam veel bij hem, want hij was net zo’n leuke
man als opa Schotte. Hij had steevast ieder jaar hetzelfde grapje.
“Japie”, zei hij, “Zeg jij maar tegen je vader en moeder, dat jullie niet
terug hoeven naar Haarlem, want ik heb bericht gehad, dat de school
afgebrand is. Dus kun jij niet naar school. Blijf de hele week maar in
Krommenie, dan kun je iedere dag naar de kermis. Je vader en moeder
kunnen je dan de volgende zondag weer ophalen”. Jammer, dat het maar
een grapje was. Om vier uur ging de kermis altijd
draaien. Om kwart voor vier waren opa en ik dan al
op het kermisterrein om zo gauw mogelijk een paar
ritjes in de draaimolen te draaien. Vader en moeder
wilden namelijk zo vroeg mogelijk terug naar
Haarlem. Japie moest op tijd naar bed! Het was nog
een eind fietsen en de wind was tegen. Maar daar
was een oplossing voor, tenminste gedeeltelijk. We
fietsten dan wel door Assendelft, maar bij
Buitenhuizen stapten we op de Alkmaar Packet en
voeren daarmee naar Velzen. Daarna fietsten we in
de luwte van de bomen door Santpoort naar
Haarlem Noord, naar de Schalkburgerweg 81. De
volgende dag moest ik weer naar school (Die niet
8

verbrand was). Het was natuurlijk prachtig om met de boot naar Velsen
te varen. Het was vrijwel nooit druk op het schip. Je kon overal lopen en
kijken. Op de brug, in de machinekamer bij
de stokers, want het was een stoomboot.
Vaak
passeerden
we
zeeschepen.
Ze
kwamen uit alle delen van de wereld. Mijn
vader kwam uit Zaandijk. Zijn vader heb ik
nooit gekend. Zijn moeder wel, heel lang
want ze werd erg oud (80 of zo). Ze overleed,
toen Nel en ik al getrouwd waren. Nel ging
niet mee naar de begrafenis, want ze was in
verwachting van Nico of Marian. Wat opa Kan
deed, weet ik niet. Hij was niet erg sterk en ik
geloof, dat hij aan een longziekte is
gestorven. Opoe Kan had een sigarenwinkel
aan de Lagedijk (Zaandijk). Het is nu een
garen en bandwinkel van Woerdeman, naast
wat nu het Zaans Museum is. Het erf kwam
Het winkeltje van opoe Kan.
uit op de Zaan. Het huis stond op de strook
ten Noorden van de Julianabrug (Die er toen
nog niet was). Men noemt dat de Gortershoek. Ik geloof, dat oom Henk
die sigarenzaak voor opoe Kan gekocht had. Het winkeltje bracht niet
genoeg op en daarom heeft ze ook nog een tijd mensen in de kost
gehad. Commensaals noemde men dat toen. Een van hen was van der
Waal, een broer van het hoofd van de school aan de Zuiderhoofdstraat in
Krommenie (school A), waar Marian op zat. Als we op de fiets in
Krommenie waren, gingen we natuurlijk per fiets naar opoe. Waren we
met de trein, dan gingen we met de bus. Met de fiets moest je tol
betalen. Eerst op de Veerbrug over de Nauernase Vaart (de Provinciale
Weg was er nog niet) en dan nog eens tussen Wormerveer en Zaandijk,
dicht bij het Zaandijker Bad. De bussen bestonden uit twee delen,
ongeveer zoals een trailer nu. Ze waren blauw. Langs de Lagedijk was
nog een sloot en een rij bomen. Het was dus erg smal en dit soort
bussen kon erg goed op zo’n smalle kronkelige weg rijden. Die tollen zijn
later verdwenen.
Vader had nog een broer: Piet. Hij woonde in Lübeck, Duitsland. Hij was
met een Duitse vrouw getrouwd, tante Anna. Oom Piet had op de
Blikfabriek in Krommenie gewerkt. Hij was getrouwd en woonde aan de
Militaireweg in die blikhuizen, waar Janny en Jan ook in gewoond hebben.
Toen er aan de Blik een nieuwe Duitse machine werd geplaatst, waren er
monteurs meegekomen om de machine te installeren en in te werken.
Via deze mensen is oom Piet toen in Duitsland beland. Oom Piet zijn
eerste vrouw heette Mien of Miep. Daar is hij toen van gescheiden (Foei,
toen). Hij is in Duitsland weer getrouwd. Ik weet niet met wie. Wel weet
ik dat ze een zoon kregen: Jaap. Dat was Duitse Jaap en ik was
Hollandse Jaap. Toen die Duitse vrouw is overleden, is hij met tante
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Anna getrouwd. Opoe Kan heeft niet een makkelijk leven gehad. Haar
man is al vroeg overleden. Gelukkig kon oom Henk haar aan die
sigarenzaak helpen, maar ze moest er wel commensaals bij nemen. Haar
middelste zoon ging scheiden, zijn tweede vrouw overleed vroeg en ook
haar oudste zoon (Nicolaas Pieter, mijn vader) overleed al op 53 jarige
leeftijd. Oom Piet is in Duitsland ook nog zonder werk geraakt. Gelukkig
was tante Anna secretaresse aan een school en kon zo de kost verdienen.
Oom Piet is na zijn derde huwelijk al gauw overleden, maar tante Anna
heeft Duitse Jaap verder goed verzorgd. Toen de oorlog kwam wilde hij
“kunstgardner” worden. Hij moest echter in dienst en is in de oorlog in
Rusland vermist. Opoes oudste zoon, Nicolaas Pieter, trouwde met Maria
Hendrika Schotte (die niet zo makkelijk was).
Vader stierf op 53 jarige leeftijd. In de
crisisjaren is hij een tijd werkeloos geweest.
Ik begon dit verhaal met het 12½ jarig
huwelijk van mijn vader en moeder en een
heleboel herinneringen borrelden bij mij op. Bij
leven en welzijn komt er nog veel meer.
Op 15 juni 1916 werd ik geboren. Daar
herinner ik mij dus niets meer van. Het moet
vroeg in de ochtend gebeurd zijn, daar in
Westzaan op Watermolenpad (nu: -straat)
nummer 10. Tante Annie (Voorthuizen en tante
Cor (van ‘t Kaar) hebben me nog gezien, voor
ze
naar
school
gingen.
Zij
waren
onderwijzeressen
van
de
openbare
lagere
Watermolenpad 10
Noorderschool. Zij woonden ook aan het
Watermolenpad. Vanaf de Kerkbuurt woonden zij in het eerste huis
rechts. Zij waren hele goede kennissen van mijn moeder. Zonder dat ik
dat toen al wist, was ik in een aardig nestje terecht gekomen. Ik was
zeer welkom, al zeg ik het zelf. Dat kwam omdat het de bedoeling van
vader en moeder was geweest om het gezin al eerder uit te breiden.
Door een of twee miskramen ging het mis. Toen ik kwam waren ze al
ruim vier jaar getrouwd. Dus waren ze dolgelukkig met mij (Later hebben
ze er wel eens anders over gedacht). Mijn naam werd Jacob, naar mijn
overleden grootvader van vaders kant. Ik weet niet of vader en moeder
er nog over gedacht hebben om opa Schotte te vernoemen. Toen ik
ouder werd en “naambewust” had ik liever Hendrik geheten naar opa
Schotte, die kende ik en die andere opa was een grote onbekende voor
me. Oom Piet Zwaan deelde ook mee in de vreugde. Hij was onderwijzer
op dezelfde school als de tantes (die geen tantes waren). Hij kwam uit
Spaarndam. Met die onechte tantes en die onechte oom hadden ze het
erg gezellig in Westzaan. Ze kwamen veel bij elkaar om te musiceren.
Moeder was voor haar trouwen in Krommenie actief geweest op toneel bij
toneelvereniging “Laurillard”. en ze zong bij de zangvereniging “Johan
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Verhulst”. Of vader muzikaal was, weet ik
niet meer. In ieder geval niet actief. Vader
en moeder hebben elkaar op een uitvoering
ontmoet. Ik geloof, dat Verhulst op de Koog
moest zingen. In ieder geval hebben ze
elkaar ontmoet en zijn met elkaar getrouwd
in november 1911. Volgens zeggen vonden
ze het in Krommenie maar zo zo, dat een
“Sedaijker,
zo’n
gnap
maissie”
uit
Krommenie weg pikte. Ze gingen in
Westzaan wonen in “puur zo’n gnap hoissie”.
Nieuw gebouwd, kamers “en suite”, een
erker met een balkon erboven en een flinke
tuin er achter. Het huis werd gebouwd door
ene Koete uit Beverwijk. Ik kwam hem later in het café van mijn
toekomstige schoonvader weer tegen. Vader en moeder kwamen dus
“vreemd” op Westzaan. Waarom Westzaan? Omdat vader op kantoor zat
bij de chocoladefabriek van Grootes. Iedere dag, weer of geen weer, op
de fiets van Zaandijk naar Westzaan. Het was dus een hele verbetering
voor hem toen ze in Westzaan gingen wonen. Moeder had er wel wat
moeite mee, dat ze haar dorp moest verlaten, maar ze werden goed
opgevangen door die onderwijzeressen en onderwijzer. Die hielden ook
van zingen. Tante Annie of tante Cor speelde ook piano, net als moeder.
Oom Piet Zwaan kon goed zingen. Vader ook wel wat, maar zijn grootste
bijdrage was, geloof ik, het omslaan van de blaadjes van de bladmuziek.
Wat zongen ze? Wel de liedjes van Dirk Witte met ”Mensch durf te leven”
als favoriete nummer:

Je leeft maar heel kort, maar 'n enkele keer
En als je straks anders wilt, kun je niet meer!
Mensch, durf te leven!
Vraag niet elken dag van je korte bestaan:
Hoe hebben m'n pa en m'n grootpa gedaan?
Hoe doet er m'n neef en hoe doet er m'n vrind?
En wie weet, hoe of dat nou m'n buurman weer vindt,
En - wat heeft 'Het Fatsoen" voorgeschreven?
Mensch, durf te leven!
De menschen bepalen de kleur van je das,
De vorm van je hoed, en de snit van je jas
En - van je leven!
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Ze wijzen de paadjes, waar langs je mag gaan,
En roepen 'o foei!' als je even blijft staan, Ze kiezen je toekomst en kiezen je werk,
Ze zoeken een kroeg voor je uit en een kerk,
En wat j' aan de armen moet geven.
Mensch, is dat leven?
De menschen - ze schrijven je leefregels voor,
Ze geven je raad, en roepen in koor:
Zoo moet je leven!
Met die mag je omgaan, maar die is te min.
Met die moet je trouwen, - al heb je geen zin.
En daar moet je wonen, dat eischt je fatsoen En je wordt genegeerd als je 't anders zou doen,
Alsof je iets ergs had misdreven,
Mensch, is dat leven?
Het leven is heerlijk, het leven is mooi.
Maar - vlieg uit in de lucht, en kruip niet in een kooi!
Mensch! durf te leven!
Je kop in de hoogte, je neus in de wind,
En lap aan je laars hoe een ander het vindt!
Hou een hart vol warmte en van liefde in je borst,
Maar wees op je vierkante meter een Vorst!
Wat je zoekt kan geen ander je geven!
Mensch, durf te leven!
Ze zongen ook de liedjes van Manna de Wijs Mouton:

In de donkere straat
Waar het belletje gaat
Komt het kleintje naar binnen gelopen
In het kamertje klein
12

Bij het lampengeschijn
En dat liedje over het freuletje:

Grootmoe wat zal je me geven,
Als ik eens groot zal zijn.
Verder liedjes van Catherien van Nes en natuurlijk Speenhof met zijn
gitaar en zwarte cape en flambard
op
zijn
hoofd.
Ook
een
succesnummer was: Het meisje
van de zangvereniging. Pisuisse
was ook geliefd. Toch was er een
schaduw over het jong geluk. Er
was oorlog: De Eerste Wereldoorlog. (Vroeger, heel vroeger,
hadden oorlogen namen. Bij deze
oorlog wisten ze zeker geen naam
te bedenken, of wisten ze toen al,
dat er nog meer wereldoorlogen
zouden komen en begonnen ze
maar vanaf 1 te nummeren? De
In Westzaan ingekwartierde militairen. Zou tweede
hebben we inmiddels
Cohen er bij staan?
gehad. Ondanks of dankzij de
gebroken geweertjes. De derde
komt niet, dankzij de niet gebroken atoombommen. Dat zeggen
sommigen tenminste). De oorlog van 14-18 was in volle gang. Nederland
deed niet mee, maar er was wel mobilisatie en er was eten op de bon en
de mensen kregen militairen in huis (inkwartiering). Ook op
Watermolenpad 10. Onder andere een officier, die Cohen heette. Het
schijnt, dat ik hem Cohentje noemde. Of werd hij zo door de Westzaners
genoemd, omdat het een klein mannetje was? Hij studeerde voor
tandarts. Toen we later in Haarlem woonden werd hij onze tandarts. Mijn
ouders zullen het echt niet slecht gehad
hebben met het eten, zoals in de steden.
Hadden ze nog petroleumverlichting in dat
huis of was er al gas in Westzaan? Het kan zijn
dat het nog petroleum was en dat Cohen via
de dienst wel eens voor extra aanvulling kon
zorgen. Ik werd groot gebracht door middel
van Molenaars Kindermeel. De fabriek stond
vlak bij: aan het eind van het Watermolenpad
rechtsaf aan de Nauernase vaart tegenover
Vrouwenverdriet. Daar was toen ook een brug
over de vaart, want de tegenwoordige brug bij
de Watertoren was er toen nog niet. Via de
familie Molenaar kregen we wel eens extra
kindermeel. Zou vader dat geruild hebben met
13

cacao van Grootes? Toen we later
in Haarlem woonden gingen we
ook nog vaak naar Westzaan. Ook
wel naar de familie Molenaar. Van
Wil Molenaar en mij is er nog een
foto waar we in hun auto zitten.
Jammer genoeg gingen we niet
een eindje rijden. Verder is er nog
een foto van Buus (Mijn woord
In de auto van Molenaar
toen voor buurvrouw) Huisman.
Die waren toen onze naaste buren
aan het Watermolenpad. Zij hadden, geloof ik, geen kinderen en daarom
waren ze gek op mij. Nog een ‘bewaarde herinnering” is het schilderijtje
van de Westzaanse kerk. Het is geschilderd door Teun Kok, die in
Krommenie woonde. Hij kende moeder goed en hij kwam wel naar
Westzaan. Hij heeft het geschilderd vanaf het balkon van ons huis. Het
was een uitzondering als hij iets weggaf. Toen wij (Nel en ik) getrouwd
waren en aan de Vaartdijk woonden, zijn we nog wel bij hem op bezoek
geweest. Hij heeft toen Nel ook nog geschilderd. We hebben het schilderij
gezien toen het klaar was. Maar wij kregen het niet. We hebben trouwens
ook niet gevraagd of we het konden kopen. Toen hij overleden was, is er
nog een tentoonstelling van zijn werken gehouden, georganiseerd onder
andere door Siem Knijnenberg, die familie van hem was. Maar het
schilderij van Nel was er niet bij. “Jammer”, zei Siem:”Anders hadden
jullie het wel mogen hebben”. Dat kunstwerk is dus verloren gegaan.
Wat weet ik nog meer uit de Westzaanse tijd? Opa Schotte kwam veel.
Hij kwam lopend vanuit Krommenie, want hij heeft nooit een fiets gehad.
We hebben ook een hond gehad, maar die was jaloers op mij. Hij of zij is
een keer, toen ik buiten in de tuin in de wieg lag in de wieg gesprongen
en toen moest hij weg. Dit zijn allemaal dingen, die ik later heb horen
vertellen. Zo ook dat Oom Piet Zwaan als onderwijzer naar Indië vertrok,
naar Semarang.

Fabriek van Grootes, met links het kantoor.

Naar Haarlem.
Vader
zat
dus
bij
Grootes op kantoor. Een
chocoladefabriek.
Een
familiebedrijf al zaten er
later geen leden van de
familie Grootes meer in
de leiding. Het ging er
niet zo erg goed. Ze
konden niet op tegen
Droste,
Ringers
en,
vooral in die jaren,
Kwatta
met
zijn
soldaatjes. Dat waren
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repen met een omhulsel waarop een soldaatje afgebeeld stond. Bij
inlevering van een aantal van zulke soldaatjes kreeg je een cadeau.
Droste was beroemd om zijn verpleegsterscacao en werkte ook met een
cadeaustelsel. Wij hadden er thuis een chocoladestel van. De bonnen,
waarop wij het Droste chocoladeservies hadden gekregen, kwamen
geloof ik van Piet Bakker (vriend van oom Floor), die werkte ergens waar
die bonnen vernietigd moesten worden. Er raakten er dus wel eens een
paar zoek. Maar nu terug naar Ko en Marie. Grootes ging dus niet zo erg
goed. In de (eerste) oorlog hadden ze het moeilijk, maar dat gold
natuurlijk ook voor de andere chocoladebedrijven. Toch ging het Droste
in Haarlem en Ringers in Alkmaar veel beter. Vooral de flikken van
Droste werden een begrip. Ringers was vooral bekend om zijn
kersenbonbons. (Ook Nel kon ik er altijd mee verwennen) Grootes ging
toen een magazijn stichten in Haarlem. Het stond op de
Bakenessergracht. Een groot rood gebouw, aan je rechterhand als je van
het spoor kwam. De verwachting was, dat ze van daar uit de klanten
beter konden bedienen (Zat wel wat in). Vader zag het niet zo erg zitten.
Het kostte een hoop geld en dat was nou net een van de dingen waaraan
het schortte bij Grootes. Bovendien maakten ze bijna geen reclame,
althans niet zoals de anderen het deden. Vader werd voor de keus
gesteld: naar ander werk uitzien of mee naar Haarlem. Dat was in 1919
of 1920. (Zesenveertig jaar later overkwam mij hetzelfde: mee naar
Nijverdal of naar ander werk uitzien) Vader koos voor Haarlem. Ik heb
het idee, dat moeder het verhuizen naar de stad niet zo prettig vond.
Nog verder van Krommenie, nog verder van “huis”. Maar ze ging
natuurlijk wel. Wat had je als vrouw zijnde toen nog te vertellen? Niks
toch zeker! Tegenwoordig is dat gelukkig anders. Of niet? Volgens Nel
moeten de vrouwen de wereld maar gaan regeren. Dan zal het wel beter
gaan. Of niet? Waarom is het een mannenwereld geworden en geen
vrouwenwereld? Zouden we beter af geweest zijn met een
vrouwenwereld? Er zijn er die zeggen, dat het dan nog slechter zou gaan
op deze aarde. Leuk onderwerp voor een verjaarsvisite als niemand meer
iets weet te zeggen. Nu terug naar vroeger. Anders komt er nooit een
eind aan dit geschrijf. Wat weet ik zelf nog van die verhuizing? Niets!
Niets natuurlijk want ik was drie jaar, dus dan kun je er niets meer van
weten. Alles wat ik nu weet, is wat ik later heb gehoord. Nee, niet
helemaal want je hebt ook een geheugen en daar kun je natuurlijk ook
uit putten. Als ik nu de emmer diep in de put van mijn geheugen gooi,
wat komt er dan uit te voorschijn over de verhuizing van Westzaan naar
Haarlem? Moeder wilde niet. Zij vond het heel erg. Vooral ook omdat ze
het zo gezellig hadden met de tantes Annie en Cor en oom Piet Zwaan.
Of was die toen al naar de Oost? Met zijn vrouw? Of was hij al
gescheiden? Erg hoor, in die tijd. Waren er pleisters op de wonde? Hun
mooie huis moest verkocht worden. Maakten ze winst? Ik denk van niet.
Vader wou weer een eigen huis in Haarlem. Dat werd de
Schalkburgergracht nummer 81 in Schoten, Haarlem Noord. Het moest
heel vroeger inderdaad een gracht geweest zijn. Nu was het dus een
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nette straat met bomen en
nette mensen en een net
huis op nummer 81. Klein
tuintje voor, niet te klein
en niet te groot. Tuintje
achter, vestibule, gang en
kamer “en suite”. Dat is
het dan zo ongeveer. Net
als bij Miep en Nico in
Holwerd, maar niet zo
groot. Een keuken, een wc
in huis natuurlijk en een
serre!
Zo’n
glazen
aanbouw achter de woonkamer. Boven die serre was een balkon. Er was
een verdieping met, denk ik, drie slaapkamers en een rommelkamertje.
Het was best een leuk huis. Maar of moeder er nou zo tevreden mee
was?
Op de Schalkburgergracht.
Voor Pasen kwam er een slager door de straat met een paas os. Een
soort koe, mooi versierd, krans om zijn nek. Ik denk dat de slager het
leuker of mooier vond dan het beest zelf. In ieder geval hoopte hij er
klanten mee te winnen. Sterreclame op straat. Ja, wat wil je. Televisie
was er nog niet. Ik vond de versiering mooi. De os was een log beest en
het moest toch ook wel een sterk beest zijn. Maar hij liet zich gewillig ,
een beetje dizzy, aan een touw door de slager in zijn mooiste witte jas
(de slager dus) door onze straat leiden. Zielig vond ik het ook. Morgen,
overmorgen zou hij dood gemaakt worden. Ik hoopte altijd, dat we op
Pasen geen ossenrollade te eten zouden krijgen. Leuker was het
draaiorgel of de Duitse Puppen. Die poepten niet, maar maakten muziek.
Ook kwam er wel eens een man, die Berliner bollen verkocht:”Zes
centen, Berliner bol, Berliner bol”, riep hij dan. Ze zagen er erg lekker
uit, maar ik geloof niet, dat moeder ze ooit kocht van die man. Een
kadetje met pap ertussen. Geen zes cent waard. Maar je kreeg er
misschien wel meer dan één voor zes cent. Op de Schalkburgergracht
werd ik dus ouder en dan krijg je meer contact met de rest van de
wereld. Je begint meer te leven. Je moet natuurlijk dingen en je mag
meer dingen weer niet. Eten was heel belangrijk. Je bordje moest leeg en
dat wilde wel eens moeilijk lukken. Bets Schakman had een mooie
methode. Ik was de tram van het Soendaplein naar Heemstede en bij
iedere halte: Cronjéstraat, Kleverlaan, Frans Halsstraat, station, moest er
een hap eten naar binnen. Dat waren de passagiers. Bij eindpunt
Groenendaal in Heemstede moest het bordje leeg zijn. Meestal lukte dat
wel. Daarna was er altijd nog pap. Griesmeel met flink suiker ging er vlot
in, maar van karnemelkse pap met gort moest ik al gauw kotsen. Wel
fruit toe. Spelletjes gingen we doen. Wat weet ik niet meer. Vader en
moeder gingen sjoelen. Ook met vrienden. Die vrienden waren
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bijvoorbeeld oom Jo en tante Alie.
Zij kwamen ook van de Zaan, uit
Zaandijk. Ze woonden in de
Reitzstraat, vlak bij ons en we
hadden al gauw contact. Ze
hadden twee dochters: Uut en
Gré. Tante Alie was een erg lief
mens. Oom Jo kon wel eens lastig
zijn. Met de buren tegenover ons,
de familie Sluis, hadden we ook
wel contact. Ze hadden een
dochter, Geertje, waar ik veel
mee speelde. Naast ons woonde
Jaap en Geertje
de familie Rol. Hij was leraar. Ze
hadden drie zoons, die ouder waren dan ik. Verder woonde er aan het
eind van de straat nog de familie Partesius, die een jongen van mijn
leeftijd hadden. Hem vond ik niet aardig. Hij was sterker dan ik. Daarom
speelde ik maar met Geertje. Geertje was niet zo’n doetje, want volgens
overlevering kon ik nog zoveel keren zeggen:”Nee, Geertje, nee Geertje
niet doen”, ze deed het toch. Ze liet ook een
putdeksel op mijn handen vallen. Daardoor werd
mijn wijsvinger flink gekraakt. Onze dokter,
Lindenberg heette hij, kon er niets aan doen en ik
moest naar het ziekenhuis. Moeder was van streek
(Vader werkte al bij Krootens in Amsterdam). Bets
Schakman was, denk ik, nog de flinkste. Ik deed
natuurlijk niet anders dan blèren. Ik moest naar
het Diaconesse ziekenhuis, waar ik de kinderzaal
op stelten zette door mijn geblèr. “Kijk eens naar
dat meisje daar, dat ligt hier al een half jaar en die
huilt niet”, zei de zuster. Het kon me geen lor
schelen. Drie of vier dagen heb ik er gelegen. Toen
mocht ik weer naar huis met een groot verband en
mijn arm in een mitella. Er is nog een foto van
genomen in onze achtertuin. Het verband verwisselen was weer een
ramp, want dat plakte vast aan de wond. Het werd losgeweekt in lauw
water. Na een aantal weken moest ik weer terug naar het ziekenhuis,
want de vinger werd stijf. Ik stond er bij, toen vader en moeder met de
chirurg et geval bespraken. De chirurg had maar één oplossing: de
vinger weer breken en opnieuw zetten. Hij kon niet garanderen, dat het
dan goed zou worden. Wat een spanning! Gelukkig besloten vader en
moeder het dan zo maar te laten. Ik heb nooit last gehad van die “stijve”
vinger. Ik kon er alles mee doen, zelfs piano spelen. Door die vinger werd
ik afgekeurd voor dienst. Anders had ik misschien nog tegen de Duitsers
moeten vechten. Misschien heeft Geertje mijn leven wel gered.
Naar school.
Als ik me goed herinner waren vader en moeder eerst wel van plan me
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Met een stijve vinger werd je geen soldaat, maar helaas ook geen piloot.
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naar de Fröbelschool, zoals de kleuterschool toen werd genoemd, te
sturen. Het schooltje was achter in een oud gebouwtje. Benauwde
klassen en het ging niet door. Ik was er blij mee. Maar op vijftien juli
1922 werd ik zes en met het begin van het nieuwe schooljaar, eind
augustus, was het zover. Ik moest naar de Kingmaschool. Dat was aan
het Spaarne, tegenover de molen De Adriaan. Kingma was het hoofd van
de school. Hij had, geloof ik, een aparte methode en de school stond
goed aangeschreven. Het was nog maar kort een Openbare school en
Dhr. Kingma liet niet alle kinderen op zijn school toe. Ballotage is

misschien een te groot woord. Maar toch .......! Hij vond het niet zo leuk,
dat de gemeente hem kinderen uit Haarlem Noord op zijn dak stuurde.
Die waren zijn school niet waardig. Het gebouw had (nee, heeft, want het
staat er nog althans in 1982) twee verdiepingen. De Kingmaschool was
boven. Wij werden eerst naar de verkeerde school gestuurd, maar
uiteindelijk kwamen we toch in de goede eerste klas van juffrouw Rane.
Wij, dat waren Geertje Sluis en Miel (Emiel) van der Elst en ik dan. Van
af de Schalkburgergracht was het wel 20 à 30 minuten lopen langs het
Spaarne. Miel van der Elst had Indische ouders. Zijn vader was oud KNIL
militair en Miel werd min of meer gedrild in zijn opvoeding. Op een keer
sneuvelde pa zijn paraplu op Miel zijn rug. Er zaten wel kinderen in de
klas, waarvan de pa een hoger beroep had als kantoorbediende (zoals
mijn vader). Kees Spoelder zijn vader was rector van het gymnasium,
Frans Struik zijn vader was kapitein op de grote vaart. Veel kinderen
woonden ook in de “betere buurt” van Haarlem, zoals Nico van der Voort,
Dick Holthuizen. Nico van der Voort was een aardige jongen. Na de
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lagere school heb ik nooit meer van hem gehoord. Van de andere
jongens en meisjes, behalve Frits Burmeister, ook niet. Toch hoorde ik
van Marian in 1966 via een meisje, dat uit Den Haag kwam dat Nico nu in
Den Haag woont.
Vrijdag 4 maart 1983 zijn we nog eens op bezoek geweest bij Gré en Uut
Zwart, de dochters dus van oom Jo en Tante Alie. Zij bevestigden nog
eens, dat als je in Haarlem Noord woonde, je eigenlijk niet mee telde.
Oom Jo, die aan de Conrad werf werkte op kantoor, werd het wel onder
zijn neus gewreven, dat het voor een man met zo’n baan (Wat hij precies
deed, weet ik niet) niet paste om in Haarlem Noord te wonen. Veel
mensen praatten toen nog over “Schoten”, zoals de wijk voor annexatie
bij de gemeente Haarlem heette.
De wereld verandert.
Toen we aan de Schalkburgergracht kwamen wonen, was daar wel al
waterleiding en ook gas. Na een paar jaar besloot vader een aansluiting
te nemen op het electriciteitsnet. Een heel gedoe met het aanleggen van
de leidingen, lampen en stopcontacten. In de vestibule kwam een
meterkast. Op een ochtend had men de kast al aan de muur vastgezet
en de leidingen aangesloten op het buitennet, maar de leidingen onder
uit de kast voor de aansluitingen binnen nog niet geplaatst. De monteur
was gaan koffiedrinken in de kamer. Ik bekeek die meterkast eens en
zag het gat onderaan en stak mijn vinger er in. Ik voelde een prikkeling
door mijn vinger en mijn hand en ik schrok me rot. “Ga ik nou dood?”. Zo
roepende kwam ik de kamer binnen. Al heel gauw zal er ook wel een
stofzuiger in huis gekomen zijn. Ook weet ik me nog te herinneren, dat
vader en oom Jo naar vliegdemonstraties gingen. Op een zomeravond.
Het moest mooi weer zijn. Niet teveel wind. Ik mocht niet mee.Wel heb
ik, toen ik naar bed ging, nog achter boven uit het raam gekeken of het
vliegtuig soms te zien was boven de daken, maar dat was niet zo. Het
kon zeker niet boven de huizen uitkomen, of het vliegen ging niet door.
Auto’s waren er natuurlijk al wel. De eerste keer, dat ik er in gezeten
heb, was na een “schoolreisje”. Dat reisje bestond uit een wandeling van
Haarlem naar Spaarndam, langs het Spaarne. We moesten dan van Dhr.
Kingma in kleine slootjes kijken naar watertorren en stekeltjes. In
Spaarndam kregen we limonade bij een cafeetje. Verscheidene
klasgenoten vonden het maar een bar eind lopen en wisten Dhr. Kingma
te overtuigen, dat ze Haarlem alleen maar terug zouden zien als ze per
bus gingen. Daar was ik ook bij. En zo kwam ik voor het eerst in een
auto. Later, toen we aan het Rozehagenplein woonden en tante Clazien
bij ons in woonde, gingen we wel eens per auto naar Krommenie. Vader
kon dan beschikken over de auto (een luxe wagen Chevrolet of Buick?)
van Dhr. Kruiskoop, directeur van Krootens, de zaak in Amsterdam, waar
vader boekhouder was. Anton van Maanen (van de Garage van Maanen
uit Overveen) en chauffeur van Kruiswijk chauffeerde. Tante Clazien ging
dan in Krommenie logeren en ze werd dan per auto gebracht en gehaald.
Verscheidene keren ben ik mee geweest. Fantastisch! Het gebeurde maar
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een paar keer, dat we met de auto van Kruishoop gingen, meestal gingen
we per trein, natuurlijk nog stoom, houten rijtuigen met aparte coupé’s:
1e, 2e en 3e klas kon je reizen. Met vader en moeder reisden we meestal
3e, met tante Clazien 2e klas. D treinen waren er ook. Die gingen erg
ver, daarom waren er restauratie- en slaapwagens in en .... je kon die
hele trein doorlopen. De wagons zaten met harmonica’s aan elkaar. Ze
gingen natuurlijk van Amsterdam naar Parijs, kwamen dan langs
Haarlem, waar ze meestal niet stopten, maar langs het perron daverden.
De lok aan alle kanten stoom uitblazend en een grote walm uit de
schoorsteen. In een flits zag je mensen in het restauratierijtuig achter de
tafeltjes zitten. Zou mij dat ook nog eens gebeuren? In zo’n machtige
trein, zo ver reizen? In die trein eten en slapen en ik weet niet waar naar
toe gaan? In een paar tellen was de droom voorbij, maar de geur van de
stoom en de rook bleef nog langer onder de kap van het Haarlemse
station. Even later kwam het boemeltje voor de richting Bloemendaal,
Santpoort, Driehuis-Westerveld, Velzen, Beverwijk, Uitgeest (de ene keer
overstappen, de andere keer niet, dan kwam er een andere loc aan de
achterkant, die dan voorkant werd) en dan naar Krommenie. Toch ook
wel fijn, een dagje Krommenie. Met opa naar de boot van Knap of
misschien effe roeien of het Molletjesveer omlopen. Of naar de werf van
van Leijden als het kon spelen met de karretjes tot Dirk Luijting kwam en
ons wegjoeg.
Anders werd de wereld ook omdat je meer ging begrijpen en daardoor
ging leven met prettige en minder prettige dingen. Je mocht niet in je
broek drukken en je moest op de po plassen. Een heleboel dingen, die je
leuk vond om te doen, mochten nou net niet van je vader en moeder.
Kliederen met zand en water, je werd er maar vies van. Net of er geen
zeep bestond. Je werd opgevoed (ze probeerden het tenminste) voor
later als je groot zou zijn.
November 1990.
We, Nel en ik, we wonen tijdelijk bij Marian in. Vanaf 82/83 heb ik niet
meer in dit schrift geschreven, maar beloofd is beloofd, dus ga ik er maar
weer eens mee door met hoe het vroeger was, tot aan nu, weer terug in
Krommenie. Ik schreef al, hoe wij door de Firma Grootes van Westzaan
in Haarlem kwamen. Ook dat, na de sluiting van het Grootes filiaal in
Haarlem, vader ging werken bij een
Firma Krootens in Amsterdam. Was ik
toen vier jaar? Ik herinner mij, dat er
een paar heren kwamen, die met vader
en moeder een gesprek hadden. Dat het
geen vrolijk gesprek was, maar wat er
gezegd werd, drong niet tot mij door.
Het zal wel over de sluiting van dat filiaal
geweest zijn. Hoelang vader zonder werk
geweest is, weet ik natuurlijk niet. In
Lunchroom Américain
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ieder geval ging vader werken in Amsterdam.
Hij werd dus forens.
11 juni 1993.
Eindelijk dit schrift weer eens in mijn handen.
Eerst doorgelezen wat ik geschreven heb;
meteen het een en ander verbeterd en nog
wat aangevuld. Verder opschrijven lukte niet.
17 december 1993.
Het was natuurlijk wennen, vader de hele dag
weg. Ook waren er leuke dingen aan. Af en
toe met moeder naar Amsterdam. Op bezoek
bij tante Eva, wat winkelen, eten met vader
bij Américain Lunchroom in de Kalverstraat.
Bioscoop Cinéac
Vader aan de pannenkoek en moeder en ik
aan de hors d’oeuvre. Soms een bioscoopje. Films van de Dikke en de
Dunne in de Witte Bioscoop op het Damrak(later Cineac en nu een
gokpaleis). Stomme films nog met pianomuziek. Aan het eind van de 20er jaren kwam er een grote verandering. Een zuster van opoe Schotte,
tante Clazien, was getrouwd met Klaas van Leijden (geen familie van de
Krommeniese van Leijden). Oom Klaas overleed en hoewel hij notaris
was, was er voor tante Clazien niet genoeg geld om zelfstandig te
kunnen wonen. Er waren wat neven in Den Haag van oom Klaas z’n kant,
maar die, hoewel ze behoorlijk in de slappe was (wat een uitdrukking!)
zaten, wisten geen oplossing. Toen gingen vader en moeder aan het
overleggen, met als resultaat, dat tante Clazien bij ons in huis zou
komen. Dat kon echter niet in het huis op de Schalkburgergracht: dus
verhuizen. Het nieuwe adres werd Rozehagenplein 9. Ditmaal een
huurhuis. Ik vond het een hele verbetering: 1e weg uit Haarlem Noord,
2e een veel mooier huis. Toch was ik nieuwsgierig naar die tante. Hoewel
moeder vroeger wel eens bij haar had gelogeerd, hadden vader en
moeder zolang ze getrouwd waren weinig contact met haar gehad. Ik
kende haar niet. Er werd mij verteld, dat ze erg aardig was, maar ja een
oud mens in huis.... Wij verhuisden eerst; de tante zou een week later
komen. In de nog lege kamer op de eerste verdieping kon ik heerlijk met
mijn trein spelen, maar dat was afgelopen, toen die tante kwam en ik
met mijn trein naar de 2e verdieping verhuisde. Daar sliepen vader en
moeder. Ik had een klein kamertje naast de woonkamer van tante
Clazien. Pas later is die zolderkamer voor mij gemaakt.
14 oktober 1994 (schrijven in het zonnetje op het voorbalkon)
Ben met Gerrit-Jan naar het Gemeentearchief geweest, voor
familieonderzoek. We vonden de trouwakte van vader en moeder. Daarin
werd als getuige vermeld een van Leijden, architect. Dus geen notaris.
Deze van Leijdens, waren geen familie van de Krommeniese van
Leijdens. Zij kwamen uit Den Haag. Tante Clazien had daar nog een paar
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neven wonen en ik denk een schoonzuster, tante Bets. Die staat ook op
de familiefoto.
Tante Clazien had in Amsterdam in een heel groot huis gewoond op een
van de grachten. Ze had in haar kamer bij ons een zwart mahonie houten
kast met bijpassende tafel en stoelen. Eigenlijk te groot voor haar kamer.
Een klein bijzettafeltje en een klein crapaudtje konden er nog bij. Een
voordeel van het wonen op het Rozehagenplein was, dat mijn school nu
veel dichterbij was. Bovendien woonde er een jongen uit mijn klas op de
Kloppersingel, vlak bij ons. Dat was Frits Burmeister.
22 februari 1995
Vandaag maar weer eens een stukkie schrijven, voordat het heden ook
verleden wordt. Nu geen “geschiedenis”, maar iets over hoe die tijd toen
was. Eind jaren 20, begin jaren 30.
Wat een veranderingen in die jaren! Pindakaas op je broodje,
sinaasappelen te koop. Moeder vroeg aan onze dokter of die wel zonder
nadelige gevolgen gegeten konden worden. Dat kon zei dokter. Hij
raadde wel aan de sinaasappelen goed te schillen en vooral het witte spul
er goed af te halen. Die jaren waren ook de jaren van voorspoed. Vader
had zeker een goeie baan, want we konden ons nog al wat veroorloven.
Zo gingen we vele jaren in pension met vakantie. Vader en moeder
waren lid van de Haarlemse toneelvereniging “Cremer”. We lazen twee
kranten: het Haarlems Dagblad en
het Nieuws van de Dag (de goedkope
uitgave van De Telegraaf). Toen we
verhuisd
waren
naar
het
Rozehagenplein en het huis aan de
Schalkburgergracht hadden verkocht,
zal er wel geld overgebleven zijn.
Hoewel er natuurlijk een hypotheek
afbetaald moest worden. Maar
doordat tante Clazien bij ons
inwoonde en mee betaalde aan de
huur, woonden we niet zo duur.
Vader begon er over te denken om een auto te kopen, maar de
beurskrach in 1929 gooide roet in het eten. We kregen telefoon en er
kwam een bureau in de kamer te staan. Vader
kocht maatpakken en we gingen naar België
(Anseremme)
met
vakantie.
Voor
mijn
verjaardag en met Sinterklaas kreeg ik
behoorlijke cadeaus: treinenspul (nog geen
elektrische) en meccanodozen, maar dan van
Märklin. Veel boeken want lezen was goed (o.a.
John Pitt van krantenjongen tot miljonair) (Zou
ik ooit nog eens in Amerika komen? Dat zou ik
geweldig vinden), de Katjangs en het geheim
Jaap en Polly
van oom Duc en Jongensjaarboeken en … een
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hondje: Polly.

Doordat de Fa Krootens, waar
vader werkte in melasse (spul,
afkomstig van suikerriet, dat
gebruikt werd voor veekoeken)
handelde, hoorden we nog wel
eens wat over onze kolonie.
Directeur Kruishaak ging er heen
en collega Stevens. Ze kwamen
terug met prachtige cadeaus (o.a. een koperen rookstel, dat moeder en
ik stom genoeg in de oorlog inleverden bij de Duitsers). Een schilderijtje
van de sawa’s en dat hebben we nog. Misschien was vader ook nog heen
gegaan, als niet de crisis was uitgebroken. We kregen ook enthousiaste
brieven van Piet Zwaan, die onderwijzer was in Westzaan, maar die het
in ons land niet kon uithouden en naar de Oost vertrok. Hij schreef, dat
we zo konden komen. Hij zou wel voor een baantje zorgen. Er was dik
geld te verdienen. We bleven in ons kikkerlandje. Zou ik ooit nog eens in
Indonesië komen?
Het waren dus jaren van voorspoed en geluk en zonder zorgen. Wist ik
veel wat er allemaal in de wereld gebeurde? Nee, belangrijk was het fijne
leven thuis. Fietsen met vader en moeder, of alleen met vader. Kijken
naar de elektrische trein die van Haarlem naar IJmuiden reed.
Ik kreeg een tweepersoons kano! Tweepersoons omdat vader ook wel
eens mee wilde en moeder het (vooral in het begin) veiliger vond als
vader meeging. Vader en ik zijn een keer naar Krommenie gepeddeld:
Spaarne—zijkanaal C– (of we bij Spaarndam via de sluis gingen of dat we
de kano overgedragen hebben , weet ik niet meer) - Noordzeekanaal en
via de Nauernase Vaart naar Krommenie. Ik heb toen een aantal dagen
bij Klaas en Aaf Kuiper gelogeerd. (Aaf was de dochter van de Hille’s, die
bij Opa Schotte inwoonden). Fijn gekanood rond Krommenie op de Ham
en de Krommenije. Terug ben ik per trein gegaan en de kano boven op
de vrachtauto van bode Faas, die reed toen van uit de Zaanstreek “op”
Haarlem
21 februari 1996
1928 De Olympiade in Amsterdam. Via een kantoorrelatie kon vader aan
kaarten komen. Eén keer ben ik mee geweest naar de voetbalwedstrijd
Argentinië(?)-Italië. Italië was de underdog, dus waren wij voor Italië
met de Italianen, die bij ons in de buurt zaten en die ons bijna
omarmden toen wij juichten voor een Italiaanse goal.
1929 De beurscrisis, waardoor de hele wereldhandel in elkaar stortte.
Later vertelde vader, dat hij juist van plan was geweest, als de goede
jaren nog even hadden doorgegaan, hij een auto zou hebben gekocht.
Dat zou dan wel een T-Fordje geworden zijn, denk ik. Omstreeks die tijd,
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nee eerder, moet het geweest zijn, dat oom Jo, tante Ali met Gré en Uut
verhuisd zijn naar Rotterdam. Oom Jo was niet zo’n gemakkelijk type en
had moeilijkheden gekregen met zijn werk op de Conrad en een baan in
Rotterdam aangenomen. Lang duurde het niet, want ze kwamen na een
paar jaar al weer terug. Waar ze toen in Haarlem gewoond hebben, weet
ik niet. Wel weet ik, dat oom Jo met vader besloot om aan de
Zaanenlaan, waar nieuwe huizen gebouwd werden, een huis te kopen.
Naast elkaar! Ik denk, dat vader en moeder niet zo gemakkelijk dit
besluit hebben genomen. Ten eerste was oom Jo niet zo gemakkelijk, ten
tweede moest er een hypotheek genomen worden en ten derde zag de
toekomst er, door de crisis, niet zo florissant uit. Maar ik denk, dat het
toch voordeliger was te om te kopen dan te huren, want het plan ging,
natuurlijk in overleg met tante Clazien, gewoon door. En zo werd voor
vierduizend gulden een nieuw huis betrokken. Toen had ik nog geen idee,
dat het zo vele jaren later, ons (Nel en ik) zo veel geld zou opleveren (nl.
f 28.000). De start van ons kapitalistische tijdperk, terwijl in die jaren het
kapitalisme door een diepe depressie ging en de zorgeloze jaren
voorlopig voorbij waren. Niet zozeer wat het geld betrof al werd het wel
minder. Ik heb nooit goed geweten, hoe het er wat dat betrof voorstond.
Beroerder was, dat het met vader niet goed ging. Hij kreeg
ademhalingsmoeilijkheden, maar dokter wist niet precies wat het was.
TBC? Astma? Bronchitis? Ons hondje Polly werd het slachtoffer. Volgens
de dokter zou vader allergisch kunnen zijn voor dieren. Het hielp niet.
Het roken had vader al lang gestaakt: beter voor de gezondheid en voor
de portemonnee. Toch zijn vader en moeder nog wel met vakantie
geweest naar Duitsland. Vader heeft ook nog niersteenaanvallen gehad.
Door de crisis ging het bij Krootens ook slechter en er dreigde ontslag.
Bovendien ontstond er in de politiek onrust over de gang van zaken in
Duitsland. Na de eerste wereldoorlog overheerste de stemming van
“Nooit meer oorlog”. Vooral toen de Volkenbond werd opgericht, dacht
men dat dat zou gelukken. Valse hoop. Duitsland was in Versailles te diep
vernederd en wou er weer bovenop. Het fascisme, de nazi’s, joegen
Duitsland op naar eerherstel. Ene mijnheer Hitler rook zijn kans, om aan
de macht te komen. Dan denk je:”Die Duitsers zullen wel wijzer zijn”.
Dat waren ze dus niet en waren er Hollanders, die wel gevoelig waren
voor de theorie van Hitler en ze richtten de NSB op. Gelukkig was de
meerderheid tegen het fascisme en fel anti oorlog: de tijd van “Het
gebroken geweertje”. Toch ging het leven gewoon door al zullen vader en
moeder het niet gemakkelijk gehad hebben. Maar als je jong bent en
vrienden en vriendinnen hebt, al zijn de vette jaren dan voorbij, maar je
kunt nog wel naar dansles of af en toe een bioscoopje pikken, dan is het
leven nog niet zo slecht.
Het was gezellig, dat oom Jo en tante Alie Zwart naast ons woonden.
Vader en moeder kaartten veel met hen. Pandoeren! Geen idee meer hoe
dat spel gespeld werd. Uut en Gré gingen de deur uit. Van oom Jo
hadden ze allebei hun onderwijsdiploma moeten halen. Gré ging in het
onderwijs, Uut in de verpleging. De Zaanenlaan jaren, de jaren op de
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HBS aan de Raaks, de Handelsschool.
Zou ik dan later mijn broodje in de
handel moeten verdienen? Geen idee
hoe ik dat zou moeten doen. Van vader
moest ik maar wel het facultatieve vak
Maleis gaan volgen. Stel dat je in Indië
gaat werken, dan is het goed, dat je die
taal spreekt. Ik heb er nooit gewerkt,
alleen twee keer op vakantie geweest.
De toestand in de wereld wordt er niet
Badhuislaan in 1930
beter op. De vette jaren waren voorbij.
Bovendien werd vader er niet beter op. Hij kreeg ook last van zijn nieren
en ook de Fa Krootens ondervond de gevolgen van de crisis. Directeur
Kruishoop werd NSB-er. Vaders collega Stevens, praatte met hem mee,
maar vader kon dat niet en kon het niet verwerken, dat één van de
dames werd ontslagen. Zogenaamd omdat er niet genoeg werk was,
maar de waarheid was, dat ze van joodse komaf was.
6 februari 1996
We deden eigenlijk niet veel aan politiek, maar in deze tijd werd je als
het ware er met je neus opgedrukt. Wat wou die Hitler nu? Zijn die
Duitsers nou zo dom om zich door hem te laten inpalmen? Toen ik
achttien was, moest ik voor de dienst worden gekeurd en ik werd
afgekeurd vanwege die half lamme, half stijve wijsvinger aan mijn
rechterhand. Niet in dienst en dus ook niet de oorlog in als die gekke
Hitler zijn oorlog zou beginnen. Achttien jaar dus en contact met de
meisjes, van school, van dansles of zo maar meerijden met een meisje,
als je de stad in was. Maar vaste verkering was er niet bij totdat op een
dag, nadat we ‘s middags met school gehockeyd hadden, ik aangeroepen
werd door Mary Kuiper (buurmeisje op de Zaanenlaan). Ze was samen
met Frieda Mijné (van school). We stonden met zijn drieën te praten,
totdat Mary zei:”Nou, jullie vermaken je maar, ik moet naar huis”. En zo
kreeg ik “vaste verkering”. Dat heeft twee jaar geduurd.
De oorlogsdreiging werd steeds groter. De ”gebroken geweertjes” werden
weggegooid en nieuw oorlogsmateriaal aangeschaft. Het gevolg was dat
de economie opbloeide. Zo ook bij de weverij van Leyden. Er moest meer
doek geweven worden en op het kantoor kwam ook meer werk. Vader
werd gevraagd om daar te komen werken. Dus: verhuizen naar
Krommenie. Eerst moest ik nog eindexamen doen. Gezien mijn staat van
dienst daar aan de Raaks, zou het een dubbeltje op zijn kant worden.
Ongeveer tien dagen voor het examen verhuisden vader en moeder naar
Krommenie, Badhuislaan 26. Ik ging zo lang in de kost bij tante Alie en
oom Jo Zwart. Uut en Gré waren de deur al uit, dus hadden ze wel een
kamertje over. Gelukkig rolde het dubbeltje de goede kant uit en kon ik
naar Krommenie bellen, dat ik geslaagd was.
23 augustus 1998
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In Krommenie kreeg ik werk bij van Leyden en met Kees Gorter ging ik
uit dansen in de Waakzaamheid, waar ik Nel ontmoette en dat werd de
echte vaste verkering.
30 september 1998
Lang duurde ons verblijf in Krommenie niet. De gezondheid van vader
ging steeds meer achteruit, maar vader wilde blijven werken en ging
zelfs per taxi Woud naar kantoor. Toch moest er raad geschaft worden,
want het kon zo niet doorgaan. Besloten werd om terug te gaan naar
Haarlem; daar een groot huis te huren en daarvan een gedeelte onder te
verhuren. Bij van Leyden werd mijn salaris verhoogd, waar ik niet zoveel
beter van werd, want mijn kostgeld werd verhoogd en ik moest iedere
maand fietsenstalling betalen en een treinabonnement HaarlemKrommenie. Het grote huis werd gevonden in de Westerhoutstraat
nummer 29 (?), een zijstraat van de
Wagenweg in Haarlem-Zuid. Een eind van
het station, vandaar de fietsenstalling.
Hoelang
het
duurde,
voordat
we
medebewoners kregen, weet ik niet meer.
Wel enkele namen: van Breemen, eigenaar
van de brandstoffenhandel. Dat kwam goed
van pas voor onze centrale verwarming, die
op cokes/steenkool werd gestookt. Een huis
met cv was gemakkelijk, dan had je geen
kachels na te lopen. Dhr. Ottens, luitenant
in het gemobiliseerde leger, die liever niet in
de kazerne bivakkeerde en dhr. Wichman,
kandidaat notaris, die notaris was op een
kantoor bij ons in de buurt.
1999 (Ik probeer zo goed mogelijk te
schrijven)
Uit vrijen hoefde ik niet meer per fiets, maar per trein. Dus of met de
laatste trein naar huis of blijven slapen. Zo ontstond “het poppenspul van
Jaap en Nel” (volgens Floor). Later voerde hij zelf met Wies een
poppenspul op. Oma Kleijn dacht, dat er inbrekers waren, die de
brandkast open zaagden.
De oorlogsdreiging werd steeds reëler. De grote vraag was: Blijft
Nederland er buiten? De regering onder leiding van Colijn was paraat.
“Gaat u maar rustig slapen”. Zo gerust waren we niet. Er werd
gemobiliseerd en Jan Kind moest weer in dienst. Oorlog of geen oorlog,
de verkering werd zeer serieus en we gingen ons verloven met recepties
in Haarlem en Beverwijk en ringen. Nee, die verloving gebeurde tijdens
de bezetting, want onze ringen kwamen na de bezetting. Althans vader
was al overleden en zijn ring was zo breed, dat we die hebben laten
halveren. Dit gebeurde in een juwelierswinkeltje in de Anegang in
Haarlem (niet van “Wat Kan Kan Kan Kan alleen”). maar er was nu wel
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een Duitse eigenaar in plaats van een joodse Nederlandse eigenaar.
Tien mei 1940 vielen de Duitsers Nederland binnen. Ik woonde toen in
Haarlem. Dat is ver weg van de Duitse grens, dus waren er in Haarlem
en ook Amsterdam niet direct Duitse soldaten, maar wel vliegtuigen, die
Schiphol bombardeerden en daarvan werd ik wakker. Van de bommen,
die gegooid werden en van het afweergeschut. Ik heb er even van uit
mijn bed naar liggen kijken. Ik moest nog goed wakker worden en vroeg
me af wat daar nou gebeurde. Zou er oorlog zijn? Zou er een vliegtuig
geraakt worden? Naar beneden storten? Mensen gedood worden, terwijl
ik hier lekker in mijn bed lag? Toen ging ik er uit. Ik moest de anderen in
huis wakker maken en zeggen, dat er vliegtuigenwaren, die bommen
gooiden en waarop vanaf de grond geschoten werd. Je kon de wolkjes
van de ontploffende granaten zien. Toen ik de trap afkwam, kwam de
officier, die bij ons in huis was zijn kamer uit en hij zei het:”Het is
oorlog”. De Duitse troepen zijn ons land binnen gekomen. Ik moet direct
weg, geen tijd om te eten. Ik moet naar mijn onderdeel”. Hij deed zijn
riem om, daaraan hing een houder met een revolver. “Zou hij daarna
mensen moeten neerschieten”, dacht ik, “Of zou hij misschien worden
neergeschoten”? Mijn moeder was natuurlijk ook wakker geworden en
samen luisterden we naar de radio, die steeds weer berichten over de
Duitse inval gaf, waar we eigenlijk niet zo veel wijzer van werden. Waar
waren die Duitsers? Zouden ze al gauw hier in Haarlem zijn en zou er
hier of bij Amsterdam gevochten worden? Zouden die vliegtuigen weer
terugkomen? Dat was zo vreemd, opeens wist je niet meer wat er zou
gaan gebeuren. De treinen reden niet, of althans maar gedeeltelijk en ik
werkte in Krommenie. Mijn moeder wou dat ik thuis bleef, maar .........ik
had een meisje in Beverwijk en daar wou ik eigenlijk wel naar toe. Toen
heb ik de fiets gepakt en ben van Haarlem eerst naar Beverwijk gereden.
Tenslotte wist ik mijn moeder ervan te overtuigen, dat ik het moest
proberen om op mijn werk te komen. Als de oorlog lang zou duren kon ik
toch niet altijd maar thuis blijven. Mijn vader leefde niet meer. Ik kon het
me wel indenken, dat ze me thuis wilde houden. Maar goed, uiteindelijk
mocht ik toch weg. Eerst naar het station, maar de treinen reden niet of
onregelmatig. Dan maar op de fiets. Eerst natuurlijk naar Beverwijk, naar
dat meisje. Het was stralend mooi weer. Veel te mooi om oorlog te
voeren, vond ik. In de stad was niets bijzonders te zien. Mensen gingen
naar hun werk, ramen werden gelapt. Alleen bij het station mensen, die
niet met de trein mee konden. Buiten de stad was het nog mooier op
deze lentedag. De vogeltjes hadden het druk met fluiten en nestjes
bouwen. De natuur ging gewoon zijn gang. Is er wel oorlog? Eerst bij de
pont van Velzen merk ik, dat het anders is, dat er wel oorlog is, want er
staan soldaten, geweer op de schouder. Ik moet afstappen. Waar kom ik
vandaan? Waar wil ik naar toe? Is dat werk zo belangrijk? Als ik jou was,
was ik maar thuis gebleven. Het is niet veilig langs de weg, want de
Duitsers komen niet alleen over land, maar ook door de lucht. Bij Den
Haag zij parachutisten geland. Wie weet waar ze nog meer gedropt
worden. Erg prettig voel ik mij nou toch niet, maar de pont vaart en dan
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ben ik al gauw in Beverwijk. Mijn eerste doel is bereikt. Dan zit je meteen
weer midden in de oorlog. Niet dat er gevochten werd, maar iedereen
praat er over. Iedereen weet wat, maar niemand weet het precies. Duitse
parachutisten zitten overal en ze
hebben Nederlandse uniformen
aan, zeggen de mensen. Janny
is wanhopig. Jan is soldaat. Hij
lag bij Amersfoort, maar waar is
hij nu? Aan de grens? Aan de
Grebbelinie? Niemand kan het
haar zeggen. Café en winkel zijn
gesloten. In oorlogstijd mag er
geen drank verkocht worden.
Niet helemaal “ons Dafje” want die was blauw Eigenlijk zou ik wel in Beverwijk
willen blijven, maar ik heb
moeder gezegd, dat ik naar mijn werk zou gaan, dus na het afscheid van
Nel fiets ik door naar Krommenie.
25 september 1985
Al een paar jaar heb ik niet meer in dit schrift geschreven, maar nu ga ik
weer verder. Alleen ga ik het nu anders doen. Geen aansluitend verhaal,
maar dingen van vroeger, die me zo af en toe te binnen schieten. Dan
wou ik beginnen met wat te vertellen waarom we in 1966 naar Nijverdal
verhuisden. Eenvoudig gezegd: van Leyden ging dicht, Nijverdal ten Cate
nam het over. Om op vijftig jarige leeftijd nog een andere baan te
krijgen, viel in die tijd ook al niet mee en van Leyden wou me wel
hebben. Bovendien zouden we dan in Nijverdal kunnen gaan wonen, wat
ons wel aantrekkelijk leek, gezien de mooie omgeving. In 1962 hadden
we er met de ANWB gekampeerd. We wisten dus wat een natuurschoon
ons daar opwachtte. Toch had ik mijn bedenkingen. Weg van
Krommenie, waar ik zo goed was ingeburgerd. Van jongs af aan, mijn
ideaal om daar te wonen. In één klap weg het werk wat je deed in
diverse verenigingen. Wel een rust toch ook. Geen vergaderingen meer,
geen dingen, die verkeerd konden gaan. Zoals kwaaie winkeliers, die
kwaad waren omdat ik iets in een circulaire had geschreven, dat hun niet
aanstond. Geen slager Pels, waarmee ik op moeders kamertje een
gesprek had, dat een beetje uit de hand liep, waardoor voorbijgangers
verwonderd naar boven keken, met de vraag in hun ogen:”Wat is daar
aan de hand”.
Lekker veel vrije tijd om de Sallandse heuvelrug per fiets te doorkruisen.
Per fiets? Nee per auto! Want als we verhuizen zouden we ons huis
moeten verkopen en misschien konden we dan wat geld overhouden om
een autootje aan te schaffen. En de kinderen? Hoe dachten die er over?
Eerlijk gezegd: Ik weet het niet meer. We zullen het wel gevraagd
hebben en Nico zal meteen wel voor geweest zijn. Marian zal ook wel ja
gezegd hebben, maar ik denk, dat ze er in haar hart toch wel tegen op
zag. Alleen al om het feit, dat ze nog een jaar ULO moest doen. Ger?
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Ger, die is van 1953 en toen dus 12. Hij kwam juist van de lagere school.
Ik denk, dat het Ger niet veel uitmaakte. In ieder geval heb ik gezegd,
dat ik mee wou.

Vijfenzeventig jaar De Ham
De herinneringen spoken door mijn hoofd en wat moet je daar nou van
opschrijven? Dat het een gezellige club was en nog is. Dat weet iedereen.
Nee, laat ik maar eens vertellen over die polowedstrijd, die niet doorging.
We moesten tegen een Amsterdamse club in het Mirandabad. Een
Kringwedstrijd of voor de beker. Want Amsterdam hoorde niet tot de
Kring waar de Ham in zat. Het was nog niet zo lang na de oorlog en ik
weet niet of de elektrische treinen al weer reden of dat we met een
stoomtrein moesten. In ieder geval was de spoorbrug
weer berijdbaar. Anders hadden we niet in Amsterdam
kunnen komen. De wedstrijd werd ‘s avonds gespeeld,
dus broodje mee voor na het duel, anders kreeg ik er
last van, want mijn maag is op dat punt nogal gevoelig.
Na een vlotte trein en tramrit waren we ruim op tijd aan
het Mirandabad, waar we door het badpersoneel werden
aangestaard of we uit de derde wereld kwamen. Wat of
de heren wilden? Poloën? Tegen wie? Er staat helemaal
geen wedstrijd op het programma. Zal wel een fout van
de competitieleiding zijn. Gaan jullie maar weer naar
huis. Naar huis? Als je in Amsterdam bent? We gaan statten. jongens of
naar de......., nee niet de Walletjes. Laten we het netjes houden. Op de
Nieuwedijk is wel een gezellig kroegje. Nou dat was er, bij ene tante
Sjaan. En daar werd het echt gezellig. In die tijd dronken sportmensen
wel eens een borreltje, vooral als je de pest er in had, dat je voor niets
naar Amsterdam was gegaan. De aanwezige Amsterdammers vonden het
ook jammer voor ons, dus gaven ze een rondje. Gelukkig bleven we nog
wel zo nuchter, dat we op tijd het café verlieten voor de laatste trein. Nel
verwelkomde met:”Dat was een lange polowedstrijd zeker?”. Welnee er
is niet eens gepolood. We zijn de stad in geweest. Zo, zo, commentaar
van Nel, Laten we dan maar koffie nemen.
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