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Voorwoord.
Ja, waarom een voorwoord?
Als je een boek(je) wilt maken begin je toch gewoon.
Maar waarom een boekje?
Je denkt toch niet dat je iets belangrijks te vertellen hebt? Iets
waarop de wereld of de mensheid zit te wachten? Nou, nee, dat
zeer beslist niet! Ik moet mezelf zelfs moed in praten om eraan te
beginnen. Tegenwoordig heb ik het idee dat ik helemaal niet gezellig
overkom. Ik draag geen onderwerpen aan daar ik de woorden vaak
niet kan vinden. Mijnheer Parkinson remt me dusdanig af dat,
voordat ik een gedachte gevormd heb, het gesprek al een eind
verder is aangekomen en mijn verhaal dus als mosterd na de
maaltijd komt.
Daarom is dit wel de reden van een boekje schrijven: hier kom ik
niet te laat! De computer bromt en wacht geduldig tot ik de toetsen
aanraak.
Dus, toen Marjanne zei: “U hebt toen een aardig verhaal gemaakt
over uw vader, kunt u ook niet zoiets over uzelf maken?” dacht ik,
waarom niet? Tijd heb ik voldoende, tenminste, een mens is
geneigd te denken dat hij nog lang niet dood gaat. (Soms!)
Maar nogmaals: iets zinnigs vertellen staat met een vraagteken,
beslist in ieder geval geen literaire hoogstandjes. Ook het niveau
van het verhaal van Cornelis zal ik waarschijnlijk niet halen.
Voorlopig blijft de belangrijkste reden: tijdverdrijf !
Ik moet nog opmerken dat ik ter wille van de sfeer de oude
nederlands-indische plaatsnamen gehanteerd heb.
Piet de Kwaasteniet
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Zomermiddag.
Het pad lag groenomzoomd vooruit.
Aan beide kanten stond het hoge koren.
Het was zo hoog, dat we de plaats verloren:
we waren met z'n twee, alleen 't gefluit
en tureluur van vogels was nu nog te horen.
En heel de korenzee was goud,
het was als bij een oud verhaal van school
waarvan, als ik alleen was, weleens droomde.
Van middeleeuwen, ridders en een woud,
en deze landweg, waar de halmen over loomden.
Maar in die droom was jij nu echt!
En jij was blij, ik zag het aan je ogen.
Ze lachten als ik naar je keek en je vertelde
van de zwaluwen en het speels gevecht
van jonge hazen, dat ik zag in roggevelden.
Toen gingen we dwarsweg van 't pad,
want 'k wist daar ergens diep een klaverwei,
en even later was je in je bloemjapon
één kleurensymfonie daar aan mijn zij,
met 't groene gras en bruin je benen in de zon.
En hoog de stralend blauwe lucht
met statig, grote witte wolkenvlokken.
En in een klaverbloem vlakboven nog een bij,
een kievit scheerde in een snelle vlucht,
maar 'k zag hem niet, want eensklaps kuste jij
mijn voorhoofd, nog hoor ik de zucht
van zaligheid, van ik bij jou en jij bij mij
en op een zomermiddag in een klaverwei!
Batavia, Mei 1949.
Ali
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PERIODE LAGERE SCHOOL
1931 - 1938
Het woord “Tijdverdrijf”speelde al vroeg in Piet’s leven. Een goed stel
hersens gaf hem al snel een voordeel ten opzichte van zijn
klasgenootjes. Het feit dat hij in de lagere-school-periode van 7 jaren
volgens de rapportboekjes slechts 5 verzuimdagen had, was een
bewijs dat hij het goed naar zijn zin had daar. Het onderwijzend
personeel had geen moeite met het mannetje. En dat leverde Piet
nogal eens iets leuks op. Bijvoorbeeld: boodschappen doen in het
dorp, leerlingen met leerproblemen helpen, tekeningen maken voor
naderende ouderdagen, de tuin verzorgen van de hoofdonderwijzer,
enz. Kortom, het leven was plezierig.
Dat is waarschijnlijk ook de reden dat er geen uitspringende dingen
zijn blijven hangen. Het leven was spelen, zowel in school als
daarbuiten. Piet was een Zondagskind. En zo werd hij ook
beschouwd door broers en zusters. Waarschijnlijk speelde daar ook
wel eens jaloezie in mee. Zo is er de herinnering aan een mooie
groene speelpersonenauto die hij na lang zeuren zomaar kreeg van
zijn moeder.

Herinneringen zijn er over de eerste 4, 5 schooljaren niet. Piet was
geen wonderkind. Hij was geen jongen die kon lezen en schrijven
toen hij voor het eerst naar school ging: leren deed je op school,
thuis speelde je. Daar had hij o.a. een “kros” voor. In zijn verbeelding
was het een auto met een deur erin en 4 wielen waarvan de voorste
twee draaibaar waren wat als besturing gebruikt kon worden. Een
aandrijving was verder niet nodig want de afrit van het erf gaf
voldoende energie om het hele erf en de tuin tot aan de dijksloot te
bereiken. Oudere broers hadden de beschikking gehad over een
bokkenwagen maar daar had Piet geen herinnering aan. Later kwam
er een echte fiets, een afdankertje van Jacob. De nodige lekke
banden vormden een goede leerschool voor zijn verdere leven.
Niet mag worden vergeten de voetbalclub “De Witte Meeuwen”. Er
werd gespeeld op het land van Roodenburg. Maup Roodenburg was
daar het jongste kind en hij was 2 jaar jonger dan Piet. Maup werd
echt verwend. Hij had echte voetbalschoenen. En een echte leren bal!
De overige spelers, dus ook Piet, scharrelde een paar schoenen bij
elkaar op de vuilnisbelt tussen Oude Wetering en Leimuiden. Zo gauw
je twee schoenen had voelde je jezelf pas een echte voetballer. Zoals
ik al zei werd er gespeeld bij Roodenburg. Dat gebeurde op een
weiland naast de boomgaard. We hadden daar 4 doelpalen maar
slechts 1 deklat. Dat leverde nogal veel verschillen op bij het
vaststellen van een doelpunt. En dus winst of verlies. De contributie
was vastgesteld op een dubbeltje per week. Werd er een officiële
wedstrijd gespeeld tegen bijvoorbeeld “Blauw-zwart”, de roomskatholieke tegenhanger of “Vios”, de club van Nieuwe Wetering, dan
moest eerst het veld van koeienvlaaien gereinigd worden,nadat de
koeien naar een naastgelegen veld geleid waren. De koeien mochten
beslist niet verjaagd worden met het oog op de melkproductie. Dit was
o.a. in een reglement vastgelegd. Er was een bestuur en er moest dus
ook soms vergaderd worden. Dat gebeurde in het tuinhuisje van de
familie Roodenburg.
Om op het voetbalterrein te komen moesten we door de boomgaard
lopen, waarbij het ten strengste verboden was om fruit mee te nemen.
Ook geen afval! Ook dit was geregeld in het reglement. Ook in die tijd
was Ajax al het grote landelijke voorbeeld. Dit werd o.a. tot voorbeeld
gebracht in de shirtkleuren: een wit veld met een rode streep. Ook
Piet kreeg zijn moeder zover dat er een bloes aan opgeofferd werd
met dien verstande dat Piet alleen aan de voorkant een rode streep
kreeg. Maar dat mocht de pret niet drukken. Lang niet alle leden
hadden een dergelijke professionele uitmonstering.

Piet en Fie
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Bekend geworden is het verhaal van de verdwenen beker.
“Blauw-zwart, onze evenknie van de Rooms-katholieke school, had
de beschikking gekregen over een echte beker. Hoe ze daar aan
gekomen waren vermeld de historie niet. Maar zij stelden ons voor
dat “Blauw-zwart” en “De Witte Meeuwen”samen om het bezit zouden
strijden. Won Blauw-zwart dan hadden ze in ieder geval het gevoel
dat zij hem echt gewonnen hadden, waar zij natuurlijk ook van
uitgingen.
De wedstrijd verliep echter anders, ze gingen er in als koek. De
aanvoerder van Blauw-zwart zag de bui al hangen en nam een van
de toeschouwers terzijde en gaf hem de opdracht de beker mee naar
huis te nemen. Hij stond in eerder genoemde tuinhuisje. Aldus
geschiedde. Toen dan ook de wedstrijd afgelopen was en de Witte
Meeuwen dus gewonnen hadden, was er geen beker meer om uit te
reiken. Grote verontwaardiging, niemand wist waar het ding gebleven
was en hij is nooit meer boven water gekomen. Alleen is jaren later
de toedracht wel bekend geworden....
Ongeveer 70 jaar later zit uw verslaggever in het Spaarne-ziekenhuis
te Heemstede in een wachtkamer te praten met een voor hem totaal
onbekende man uit Santpoort die in het gesprek ineens zegt “daar
heb ik nog een aardig verhaal over…..”. En toen bleek ik naast de
“dief” te zitten.

Naast de voetballerij speelde Piet ook graag op de boerderij, want er
was bijvoorbeeld ook een “vliegende hollander”, een vierwielig
voertuig dat met een pompende handbeweging aan het rijden kon
worden gebracht.
Ook kon er gevaren worden in de houten varkenstroggen,
voerbakken dus. Daar kon je in zitten en met peddels je
voortbewegen. Het was echter een risico-vol bestaan, want de
troggen lagen heel wankel op het water. En Piet is dan ook
verschillende keren kopje-onder in het slootje terecht gekomen. Dat
water was niet zo erg, dat droogde wel weer, maar je stonk een uur in
de wind door de modder.
We hebben ook nog een keer een zeilwagen gebouwd. Het was een
driewielig geval dat als belangrijkste onderdeel bestond uit een
fietsframe dat een stuurinrichting leverde, terwijl aan de achterzijde
een derde wiel een zitplaats leverde. Het geheel was niet zo solide,
maar het reed erg licht. Door een staander, waar een groot laken aan
bevestigd was, werd de aandrijving gevormd door de wind. Prachtig,
maar het had als nadeel dat je altijd de wind in de rug moest hebben
en terug moest lopen.
Goed, dat accepteerden we. En op een Zaterdag was het zo ver. Er
was een stevige noordwestenwind. Er kon dus richting Weteringbrug
gereden worden. Maar we moesten eerst de bolide met handkracht
naar boven, naar de weg, de Ringdijk trekken.Daar nam Kees plaats
op zijn auto. Maar op datzelfde ogenblik kwam er een rukwind waar
Kees niet op berekend was. Het laken bolde zich en met een vaartje
reed Kees regelrecht de ringvaart in. Het liep allemaal goed af, maar
het is bij die ene poging gebleven.
Ook is er een herinnering aan een donderbus.
Daar gebruikten we een lege verfbus voor. In de bodem werd een
gaatje gemaakt. Er werd wat carbid in de bus gedaan en een beetje
water, deksel erop, een voet op de bus, een brandende lucifer voor
het gat en met een donderende knal vloog het deksel van de bus. Dat
was leuk natuurlijk, het gevaar zagen we niet, en daarom was het
nog leuker om het in een lege stal te doen, dat gaf meer knal. We
hielden er echter geen rekening mee dat Maups vader achter de stal
buiten, aan het melken was. De knal was geweldig en het betreffende
koebeest schrok dusdanig dat zij de kont omhoog wierp waardoor
Roodenburg van zijn krukje gegooid werd en de melk vanuit de
emmer in het gras stroomde. Jammer van die melk! De reactie van
Roodenburg beperkte zich tot “dat moeten jullie niet doen jongens”.
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Een aparte plaats in het boerderijgebeuren was de
suikerbietencampagne. De bieten werden in september - oktober per
schip naar de fabriek in Halfweg vervoerd. Dat vervoer per schip hield
in dat de boer moest zorgen
a. dat er een schip voor de steiger lag,
b. dat het schip geladen werd.
Elke boerderij beschikte dus over een steiger waar de bieten
overgegooid werden van de wagen in het ruim. Bij die handelingen
kwamen er regelmatig bieten tussen wal en schip in het water
terecht. Zo gauw het schip vol was en vertrokken, ging Piet “bieten
prikken”: met een lange riek de bodem aftasten om de bieten omhoog
te halen. Dat was een extraatje voor de koeien van vader Cornelis.
En daar kreeg Piet dan ook een zakcentje voor.

katholieke school veel meer met het katholieke geloof te maken
kregen.
Toch was ook het leven op een christelijke school doortrokken van
geestelijke betrokkenheid. Bij aanvang van de lessen en bij het einde
werd er gebeden. Iedere week werd er een psalmvers geleerd. Dat
e
gebeurde voor het eerst bij de lessen in het 3 schooljaar. Zo
herinner ik me dat het eerste psalmvers wat ik thuis moest leren
psalm 36:3 was. Nu denk ik hoe kon men het in zijn hoofd halen om
een kind van 7 jaar zo’n vers te leren:
“Bij U Heer is de levensbron
Uw licht doet klaarder dan de zon
Ons ’t heuglijk licht aanschouwen.
Wees die U kennen mild en goed
En toon d’oprechten van gemoed
Uw recht waar ‘ze op vertrouwen.
Dat mij nooit trotse voet vertrap
Noch boze hand in ballingschap
Ellendig om doe zwerven!
Daar zijn de werkers van het kwaad
Gevallen in een jammerstaat
Waarin zij hulp’loos sterven.

Dat de school in Oude Wetering een “school-met-de-bijbel”was
betekende dat alles wat niet Katholiek was naar de school met de
bijbel moest, er was geen openbaar onderwijs, dus moesten de
kinderen van ouders die niet tot een kerk behoorden, naar de school
met de bijbel. Zover ik me herinneren kan werden deze kinderen niet
naar een katholieke school gebracht. Als kind lette je daar niet erg
op. Het zal echter wel betekend hebben dat kinderen op een

Ga er maar aan staan!
Een jongetje van 7 – 8 jaar!
En toch: het sprak de oudergeneratie van toen heel erg aan. Na de 2e
wereldoorlog getuigden ex-gevangenen uit de concentratiekampen
meermalen dat ze er zo gelukkig mee waren geweest dat ze zoveel
psalmen uit hun hoofd konden zingen. Die gedachten zullen er echter
bij Piet zijn leraren niet bij geweest zijn. Het erin stampen van zulke
liederen was een probaat middel om de 2 uur durende kerkdiensten
te overleven. Want van wat daar verteld werd begreep Piet toen ook
niets. Met kinderen werd gewoon geen rekening gehouden. Dat
gebeurde maar eenmaal per jaar: bij het Kerstfeest. Dan werd er een
kerstverhaal verteld en kregen we een sinaasappel. Daar moesten
we dan weer een jaar op teren. Voor godsdienstige opvoeding
moesten we op school zijn. Natuurlijk, bij iedere maaltijd bad vader
voor en na de maaltijd. En ook werd er bij iedere maaltijd een
bijbelgedeelte, liefst een bijbelhoofdstuk gelezen. Maar er werd nooit
verteld over hoe en waarom, er was geen ruimte voor kinderen om te
vragen. Bovendien was het boek waaruit vader las een vreselijk saai

e

Piet onderste rij 3 van links
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boek. Een zogenaamde bijbelverklaring van ene Mathew Henry, een
Engelsman. En dat duurde soms wel een kwartier, twintig minuten.
En al die tijd stond Kees dan voor het zijraam in de keuken te
wachten tot ik naar buiten kwam om te voetballen. Voor een
onderwijzer of schooljuffrouw was het daarom een groot pluspunt als
de bijbelse verhalen op boeiende manier verteld konden worden. En
van bijbelse naar vaderlandse verhalen was slechts een kleine
overstap. Er was altijd wel de mogelijkheid om aan een bepaalde
gebeurtenis een bijbels kaartje te hangen. En daarom waren al die
namen die daarin voor kwamen helden te land of ter zee. Dat dit
kaartje er vaak beduimeld uit zag moesten we later in het leven zelf
maar zien uit te vinden. Het is Piet nooit duidelijk geworden of de
meester de vaderlandse verhalen niet toetste aan de bijbelse
waarden of dat het gewoon onkunde was: wie zal het zeggen. We
leerden van de slavenhandel dat het veel opleverde, maar niet van
de gruwelijke dingen die daaraan verbonden waren. We zongen
vaderlandse liederen over bijvoorbeeld “een heilige vlag”. We zongen
uit Valerius Gedenkklank over Spaanse legers” die in hun bloed
versmoorden”. We wisten ook niet dat op de Rooms Katholieke
scholen andere verhalen verteld werden dan op onze school. Van de
martelaren van Gorkum hadden wij nooit gehoord. Ook de koloniale
verhoudingen werden niet bekritiseerd. Toen Piet 20 jaar later naar
Indonesië gestuurd werd moest hij door een heel andere bril leren
kijken.

LEIDSE SCHOOLJAREN 1938 - 1941
Door bemiddeling van het hoofd van de lagere school werd er
besloten dat Piet moest “doorleren”. In hoeverre zijn ouders bij dat
beslissen betrokken zijn geweest heeft hij nooit geweten. Achteraf
bezien was er natuurlijk de financiële betrokkenheid, maar het
initiatief kwam waarschijnlijk niet van Huigsloterdijk 87. Ja, financieel
kwam er natuurlijk wat kijken. Er moest een nieuwe fiets gekocht
worden. Geen “grote-mensen-fiets” meer waar je tussen de stangen
door de trappers moest proberen te bereiken. En die nieuwe fiets
kwam er. Voor vijfendertig gulden reed Piet op een splinternieuwe
fiets naar Leiden. Iedere dag 15 kilometer heen en dus ook 15
kilometer terug. Er moest ook kleding aangeschaft worden, er werd
niet meer aan afdankertjes gedacht. Er moest een leren tas komen
en er waren boeken nodig. Terwijl de oudere broers en zusters
moesten helpen het gezinsinkomen op te schroeven ging Piet alleen
maar geld kosten. Hij heeft er nooit geen kwaad woord over gehoord.
Of heeft hij het nooit aangevoeld?
Iedere dag verzamelde zich de groep van een man of 6 bij het huis
van de Kwaasteniet ’s morgens om uiterlijk kwart over zeven, weer of
geen weer.

De Leidse fietsgroep
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En vaak was het geen weer maar we beschouwden het als een
erecode om niet met de bus te gaan, dat viel ook buiten de begroting.
Overheersende winden in het vlakke polderland kwamen uit het
westen. Dat betekende pal tegenwind in de morgen. Via Nieuwe
Wetering, Rijpwetering, Oud Ade naar Leiden waarbij we halverwege
vaak al zeiknat waren. Die natte kleren moesten dan aan je lichaam
in de loop van de dag drogen. Echte fietskleding bestond nog niet. De
veelal winterse kledij werd bij aanhoudende regen alleen maar
loodzwaar.
Een andere hindernis was dat we ook door Rijpwetering moesten
rijden. En hoe het was ontstaan is niet bekend, maar daar werden we
altijd uitgescholden voor “rijke stinkers!”. De fietsen werden dan
ergens onder bewaking van een van ons ergens geparkeerd en de
rest probeerden dan op de vuist te gaan waarbij we de achtervolging
soms tot in het lagere schoolgebouw voortzetten.
Een nieuw begrip waar we ook mee kennismaakten was het woord
“vakantie”. Vanzelfsprekend hadden we op de lagere school ook
vakantie gehad, maar dat was toch van een andere orde. Dat werd
meer geassocieerd met het woord “vrij”. Nu hadden we echt 6 weken
vakantie. Midden in de zomer zomaar 6 weken thuis lopen! Van
ergens naar toe gaan was natuurlijk geen sprake. Maar van
ingeschakeld worden in het huiselijk gebeuren, nee, daar werd
blijkbaar niet op gerekend. Hooguit werd er gezegd dat Piet op
Zaterdag het grind op het erf moest “klauwen”, aanharken zogezegd.
Of er moest een hoekje in de groentetuin gewied worden. Of Piet
moest een keer met de geit naar de bok te Nieuwe Wetering.
En zoals ik al zei: uitgaan was er niet bij. Dat beperkte zich tot een
paar daagjes naar zuster Marie in Vijfhuizen. Of een dag met
Verbrugge, de strorijder met een T-Ford. Daar herinnert Piet zich van,
dat als hij reed in die auto, Piet de straatstenen onder zich door kon
zien gaan en dat, als de auto van rijrichting ging veranderen, je aan
een touwtje moest trekken waardoor er een oranje armpje naar
buiten kwam waardoor andere weggebruikers gewaarschuwd
werden. Snelheden van 25 of 30 kilometer waren normaal. Zeker
toen in de oorlogsjaren de autobussen van Maarse en Kroon (later
hardnekkig door onze kinderen “bus-macroni” genoemd) als
brandstof gevoed werden met een gasgenerator. De chauffeur van
de bus moest dan ook optreden als stoker van zijn kacheltje dat op 2
wielen reed en achter aan de bus gekoppeld was. Als het enigszins
mogelijk was probeerden we als wielrijders zoveel mogelijk gebruik te
maken van bus of auto door òf vastklampen òf door meezuiging naar
Leiden gebracht te worden. Er waren echter chauffeurs die
15

probeerden te verhinderen dat je aanklampte door zoveel mogelijk
rechts te rijden, waardoor de fietsers in de grasberm belandden.
De Leidse schoolgang heeft voor Piet 3 jaar geduurd. Het hoofd van
de lagere school te Oude Wetering slaagde erin bij de eerste
rapportcijfers van Piet, te bemiddelen bij de directeur van de ULOe
school dat Piet wel naar de 2 klas kon gaan. Aan Piet werd niets
gevraagd. Die kreeg alleen te horen op de eerste maandagmorgen
na de herfstvakantie dat hij naar klas 2 ging. Volkomen overdonderd
e
schoof Piet aan bij de 2 klassers die hem natuurlijk bij diverse
vakken ver vooruit waren. Dit temeer omdat de stadse leerlingen
voorbereid waren in Franse lessen. Frans stond toen nog hoog
aangeschreven. Die verschillen moest Piet maar zien in te halen. De
leraren van Duits en Engels waren zo vriendelijk om hem daarbij te
helpen, maar de leraar Frans dacht daar heel anders over met het
gevolg dat Piet geen enkele voldoende meer gehaald heeft voor
Frans gedurende zijn verblijf daar op die school. Behalve bij zijn
eindexamen toen hij tot zijn grote verbazing een 6 behaalde.
Al met al heeft Piet deze bevordering altijd als een handicap ervaren.
Gelukkig heeft Piet zich een beetje kunnen wreken op de leraar
Frans. Want in de oorlogsjaren hadden stadse leraren natuurlijk ook
honger. En konden ook niet rondkomen met hun distributiebonnen.
Diverse leraren begrepen dat die jongens van buiten best voor wat
extra voedsel konden zorgen. Vooral Jaap van Wieringen (een van
onze fietsclub) wist dit financieel uit te buiten. En zo gebeurde het dat
onze Jaap en onze Piet ’s morgens om half zeven te Oud Ade over
de weg kropen om de aardappels bij elkaar te rapen die ze tijdens het
rijden door een stukke zak verloren hadden. Ook kaas was zeer
welkom. En zelfgebakken brood van moeder Jannetje was luxe. ’t
Heeft Jaap overigens niet geholpen. Hij heeft 3x geprobeerd de
overgang van klas 1 naar 2 te halen maar het lukte hem niet. En
hoewel zijn vader zei “Japie moet en Japie zàl leren” moest hij de
school verlaten. Er zullen echter weinig kinderen in Nederland zijn die
zo betreurd zijn door hun leraren.
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heeft geleerd, heeft zijn diploma gehaald en is dus klaar. Wisten zij
veel dat Piet ideeën had om marconist te worden. Marconist,wat is
dat voor werk, kun je daar je brood mee verdienen? Want daar
draaide het om! Dat was in hun leven altijd het belangrijkste motief
geweest. Marconist, hoe komt zo’n jongen er bij. Voor alle
duidelijkheid, ik wil hen hierbij niet tekort doen, het lag gewoon buiten
hun gezichtskring. En ja, hoe kwam zo’n jongen aan het woord
marconist? Misschien speelde de ramp met de “Titanic” een rol. Die
gebeurtenis had Piet heel erg gefascineerd. Ook de functie van
marconist bij de vliegtocht van het K.L.M.-vliegtuig “de Uiver”in de
Melbourne-race sprak tot zijn verbeelding. En mogelijk ook het tot
e
zinken brengen door de Duitsers van het 1 Nederlandse zeeschip
“de Simon Bolivar” speelde een rol.

VOORJAAR ZOMER 1941 – MEI 1945.
We zitten dan midden in de oorlogsjaren. Die oorlog overviel ons.
Plotseling in Mei 1940 konden we ’s morgens niet naar school. We
gingen naar de oorlog kijken! ’t Was spannend!

Maar na 5 dagen was
het weer over en
gingen we gewoon
ons werk weer doen,
dus fietsen…..
Doordat Piet zo vlot
naar de 2e klas was
verhuisd had hij
weleens een andere
aanvangstijd en dan
moest hij soms alleen
rijden. Later werden die aanvangstijden nog meer gevarieerd doordat
het schoolgebouw gevorderd werd door de Duitse Wehrmacht zodat
diverse locaties ingeschakeld werden. Gelukkig vond dit al in het
begin van de bezetting plaats, er werden nog geen fietsen gevorderd
en ook waren er nog steeds banden te koop, weliswaar van inferieure
kwaliteit, er moest veel geplakt worden, maar we konden nog steeds
fietsen.
Onder die omstandigheden deed Piet in Mei 1941 examen en
slaagde voor het A-diploma met wiskunde. Ook hier speelde de
versnelde overgang naar klas 2 een rol, want Piet had liever het Bdiploma gehaald.

Hoe het zij, Piet was nog veel te jong om daarvoor een studie te
beginnen. Maar gelukkig, daar komt het hoofd van de lagere school
weer om de hoek kijken. Die heeft relaties met een ambtenaar in Den
Haag van het ministerie van Waterstaat. Deze man kon er voor
zorgen dat Piet ingeschreven werd voor een cursus waterbouwkundig
opzichter voor de provincie Zeeland. Maarrrrr…… Piet was weer te
jong, weer wreekte zich het 2e klas-syndroom. Er werd echter wel
geadviseerd voorbereidende cursussen te gaan volgen. Dat
betekende privé-lessen wiskunde (B-diploma!!!) tekenlessen in
bouwkundig tekenen. Dus aldus gebeurde. Voor de tekenlessen werd
de MTS in Leiden ingeschakeld op de avondschool. En voor de
wiskundelessen de leraar van de Mulo waar Piet iedere
Zaterdagmorgen terecht kon mits hij op gezette tijden mee kon
werken aan de voedselvoorziening van de man (en zijn vrouw). Dat
kostte natuurlijk allemaal geld.. Ook daar had het hoofd lagere school
een oplossing voor: Piet werd jongste bediende op het kantoor van
de veevoederfabriek Alberts te Oude Wetering.

Ja, wat nu? Hoe nu verder?
Natuurlijk had hij erover nagedacht wat hij wilde “worden”. Dat hing
echter van diverse factoren af. Bijvoorbeeld: wat was financieel
haalbaar. Wat was er vanuit Oude Wetering bereikbaar. Wat was er
door de oorlogsomstandigheden nog mogelijk. En tenslotte, maar het
belangrijkste, hoe dachten zijn ouders er over? Die dachten : Piet
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“Alberts” producten naar Zuid Limburg. Dat kwam voor een groot deel
door de eerste eigenaar van de fabriek ing.Rijsdijk. De man was
NSB-er en leverde zijn producten onder de naam “Muskator”, een

“DE JONGSTE OP EEN KLEIN KANTOOR”
”WAAR DIENT DIE AL NIET VOOR?”
Nou, daar waren veel mogelijkheden voor. Dat begon met iedere
morgen de post op te halen op het postkantoor voor de
procuratiehouder. Die was de baas op het kantoor met daarnaast een
boekhouder, en een typiste. Vervolgens moest Piet naar een boer in
het dorp voor een liter melk voor de koffie en voor de middagpauze
van de boekhouder en de typiste. U ziet, de secondaire

naam die over de grens in Duitsland goed lag. Daarnaast leverde hij
ook o.a. een kattebrood onder de naam Felix, een naam die het ook
in het jaar 2004 nog doet.

Observatorium met daarachter de Muskator fabriek
arbeidsvoorwaarden waren goed geregeld. Vervolgens was de
jongste bediende verantwoordelijk voor de postzegelkas. Iedere
postzegel moest in een schrift verantwoord worden en gaf dus iedere
dag de spanning of de zaak klopte, eerder gingen we niet naar huis.
Dan moest afgehandelde post in het archief opgeborgen worden en
je moest leren omgaan met een stencilmachine die vele vuile handen
veroorzaakt heeft. De typiste zorgde voor de koffie want dat moest
door een vrouw gebeuren.

Al met al was deze werkvloer nu net niet de plek waar een Mulodiploma voor nodig was. Gelukkig was er weleens iemand ziek in de
fabriek, waardoor Piet naar de fabriek verhuisde en een dag aan de
koekjes-persmachine stond. Of hij moest helpen bij het lossen van
een rijnaak met baaltjes graszaad via de transportband. Dat gaf een
beetje afwisseling. En soms kwam er een meisje op de fiets in het
gezicht dat ook voor afwisseling zorgde. Ze zorgde niet alleen voor
afwisseling maar ook voor een warm en gelukkig gevoel Dat was Ali
Kapteijn.

Er werkten ook mannen, maar dan in de fabriek. Eén chef, een
technische man die de machines moest draaiende houden en 3
magazijnbediendes. Er moet gezegd worden dat de fabriek op de
meest moderne manier geoutilleerd was. Transportbanden liepen er
van voor naar achter zodat sjouwwerk praktisch niet voor kwam.
Diverse machines, mengmolens, koekpersmolens, hamermolens enz.
zorgden ervoor dat Alberts veevoederfabriek bij handelaren en
boeren goed aangeschreven stond. Onder andere gingen veel
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ZOETERMEER-TIJD
Tante Fem was weduwe en woonde daar met 2 dochters waarvan er
e
èèn thuis was en de 2 kleuteronderwijzeres. “Thuis”betekende dat zij
e
een zeker inkomen had door het verrichten van naaiwerk. De 2
dochter gaf onderwijs in Zoetermeer, genoot dus ook inwoning bij
haar moeder. Voor Piet was dit een hele verandering. Achteraf
bezien was het niet zo verstandig om op die plek hulp te zoeken.
Tante Fem was bang. Bang dat er iets ontdekt zou worden.

oproep arbeidsbureau
Er kwamen echter ook minder prettige gevoelens. Op zekere dag
werd er op Piet’s thuisadres een oproep gebracht waarin stond dat
Piet zich moest melden voor de Arbeidsdienst, een semi-militaire
instantie waar de bezetter een mogelijkheid in zag om de nazi-ideeën
ingang te doen vinden bij de Nederlandse jeugd. Voor Piet stond vast
dat daar maar èèn antwoord voor gold: ONDERDUIKEN” Maar ja,
waar doe je dat? Vaag was er enige bekendheid van organisaties die
daarin behulpzaam konden zijn. Dat was echter allemaal
ondergronds werk, daar liep men niet mee te koop. Gelukkig schoot
vader Cornelis toen iets te binnen: zijn zuster in Zoetermeer. Er vond
briefwisseling plaats, daarna pakte vader zijn fiets en trapte naar
Zoetermeer.

Tante Fem met dochter
En de nichtjes in mindere mate ook. Heel begrijpelijk, want de
bezetter was niet misselijk in het bestraffen van dergelijke zaken. Dat
betekende echter dat niemand mocht weten dat Piet daar ook
woonde.
Dat mocht de bakker, die daar brood aan de deur bracht niet weten.
Dat mocht de melkboer niet weten die wekelijks een bepaald
assortiment leverde. Dat mochten kennissen niet weten die weleens
aan kwamen waaien. Het is Piet meermalen overkomen dat er ’s
avonds iemand aan de voordeur was die, hoorbaar in de kamer, naar
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binnen wilde komen. Piet schoof dan de slaapkamer van tante in,
wachtte dan even tot het bezoek in de kamer was en schoof dan
geruisloos door naar de bijkeuken die ijs- en ijskoud was want daar
was geen verwarming en daar moest hij blijven zitten tot het bezoek
weer vertrokken was Het hield ook in dat Piet het huis niet uit mocht.
Zo zat Piet daar geheel geïsoleerd te leven. Hij bracht de tijd door
met wat muziek maken of te tekenen. Een boek lezen was er niet bij.
Tante Fem was lid van een “zwaar” kerkgenootschap waardoor er
literair weinig te beleven was. Daar kwam dan nog bij dat Piet
zondags natuurlijk niet naar de kerk kon gaan. Tante Fem vond
echter dat Piet wel wat geestelijk voedsel moest hebben en daarom
werd er Zondagsavonds speciaal voor hem een oude preek van
vader Comrie of Smijtegeld door tante voorgelezen. Daar moest je
dan wel een ontzettend uithoudingsvermogen voor ontwikkelen om
dan wakker te blijven. Piet kon het er dan ook niet lang volhouden en
na een bezoek van broer Jacob waarbij Piet heimwee voorgaf, werd
er besloten dat Piet maar weer naar huis moest omdat, werd er
gezegd, er thuis net zoveel risico was als in Zoetermeer. Bovendien
was er inmiddels een delegatie van de Arbeidsdienst aan huis
geweest om te zien of Piet niet thuis was. En deze mensen was
verteld dat men aan de Huigsloterdijk ook niet wist waar die jongen
gebleven was. Zodoende beperkte het onderduiken zich tot èèn
winterperiode.
De privé – en tekenlessen waren reeds eerder stopgezet wegens
gevaar voor arrestatie c.q. in beslagname van de fietsen tijdens de
tocht van Oude Wetering naar Leiden. Dus kwam er van studeren
niets terecht. Er zat niets anders op dan de zinnen helemaal te
verzetten en gewoon ergens aan het werk te gaan. Aan enkel opeters was geen gebrek.
Gelukkig bracht
de buurman
uitkomst. Piet
werd weer jongste
bediende maar nu
op de boerderij
van de Marel.
Jongste bediende
heette hier
STALJONGEN.

Dat betekende dat Piet ‘s morgens, afhankelijk van het jaargetijde,
om 6 of 7 uur op de boerderij moest zijn en de paarden, die die dag
dienst moesten doen, moest helpen inspannen en, als die naar het
land vertrokken waren, de stal moest gaan schoonmaken. De mest
moest eruit en met een onwijs grote kruiwagen naar de vaalt
gebracht worden, de ruif moest gevuld worden met hooi. Er moesten
bieten worden gesneden met de machine en in de voerbakken
gegooid worden. Alle drinkbakken werden gevuld met water dat
opgepompt werd uit een ondergrondse bron. Dat gebeurde met
houten emmers waar 20 liter water in kon. Als laatste klus restte er
dan nog het inbrengen van schoon stro. Als dat dan allemaal gebeurd
was, was het inmiddels 9 uur en kwamen de veldarbeiders naar de
boerderij om te “schaften”. De rest van de dag werd dan gevuld met
diverse voorkomende klusjes zoals het vloerkleed kloppen uit de
voorkamer van de boerderij, of bijvoorbeeld in het najaar fruit plukken
in de boomgaard, enz. En soms, als het nodig was bijspringen in de
wiedploeg. Dit alles gebeurde in een 60-urige werkweek. Er werd
gewerkt tot 6 uur ’s avonds, alleen Zaterdags tot 5 uur, want dan
werd van 5 tot 6 uur het loon uitbetaald. In het personeelsbestand
waren 2 vaste arbeiders opgenomen tegen een afgesproken loon op
basis van een jaarcontract dat liep van 1 Maart tot 28 Februari. In de
regel was daar vrij wonen bij inbegrepen en soms ook nog een liter
verse melk per dag. Dit waren de VASTE DAGGELDERS.
De overige werknemers vielen in het tarief “losse arbeiders”, d.w.z.
van iedereen werd in de week genoteerd wanneer er gewerkt was. en
tegen een afgesproken uurloon. En daarbij kon het dan gebeuren dat
de boer zei, “nou Jan, je bent volgende week niet meer nodig”.
Daartegenover had de arbeider het recht om te zeggen, “nou baas,
volgende week ga ik naar die of die”. Begrijpelijk was dat een
arbeider niet zo vaak gebruik maakte van dit recht. Voor een arbeider
was het wel verstandig om een goede naam te behouden, er moest
het volgende jaar ook weer wat verdiend worden. Er waren dan wel
geen c.v’s in het spel, maar de boeren spraken elkaar bijna iedere
week op de Beurs in Hoofddorp waar gegevens konden worden
uitgewisseld.
En tenslotte waren er dan nog de SEIZOENARBEIDERS. Dit waren
in de regel jonge mensen in de kracht van hun leven die een
bepaalde klus tegen een bepaalde prijs aannamen te verrichten.
Bijvoorbeeld : slootschieten, akkers draineren, graan- of grasmaaien,
bieten dunnen, bieten rooien. Dit ging dan tegen een moordend
tempo om zoveel mogelijk meters te kunnen verwerken.
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Het is te begrijpen dat die loonberekening Zaterdags wel een poosje
in beslag nam. Dat verliep dan bijvoorbeeld als volgt: “Willem,
maandag ben je om 6 uur begonnen tot het om half tien ging regenen
en toen is er daarna niet meer gewerkt, Dinsdag de hele dag
gewerkt, Woensdag zijn we om 11 uur begonnen tot “s middags 4
uur. En zo werd de hele week afgewerkt. Het zal nu duidelijk zijn dat
de arbeiders zo lang mogelijk in het land bleven tot ze doornat waren
en dan pas teruggingen naar de boerderij, want dan stond het salaris
stil.
Gedurende deze hele ceremonie stond de boer in de deuropening
van de stal achter een geïmproviseerd tafeltje en stonden de
arbeiders soms in de regen buiten.

DE AKKERSTUDENT
Piet bleef niet altijd de staljongen. Op een goede dag werd hij
ingeschakeld in het veldwerk.
Dat begon in het voorjaar met wieden. Er waren boeren die het zo
organiseerden dat er op ieder stuk land èèn arbeider bezig was
omdat er anders teveel gepraat zou worden. Die boeren hadden
geen beste naam. Boer de Marel vond dit echter geen bezwaar en zo
stonden we met 6 man naast elkaar. En daar stond Piet ook tussen.
Onzinverhalen en geroddel stonden bovenaan. Soms benauwde het
hem. Hij voelde het dan aan dat het helemaal verkeerd met hem ging
maar de oorlogsomstandigheden dwongen hem in een bepaalde
richting. De gedachten aan een bevrijding waarin het allemaal veel
beter zou worden moest de hoop levend houden. Maar die oorlog
duurde zo lang en dat Duitsland de oorlog zou verliezen was lang niet
altijd een zekerheid.
Die omstandigheden werden nog scherper aangevoeld toen we op
een middag bij de pauze van 12 uur met de paarden terug naar de
boerderij liepen en er plotseling een Duitse soldaat te voorschijn
kwam en ons sommeerde van dat paard af te komen en onze
“Ausweis” te tonen. Een Ausweis was namelijk verplicht om te
kunnen laten zien dat je vrijgesteld was van arbeid in Duitsland. En
wij hadden geen Ausweis.

Piet mompelde iets dat er op neer kwam dat zijn Ausweis thuis lag,
waarbij hij wees naar het ouderlijk huis. Daar de Duitse politieman
geconfronteerd werd met meerdere personen tegelijk beduidde hij dat
Piet dat moest gaan halen. Piet nam de kuierlatten en kwam buiten
adem thuis aan waar hij een fiets pakte en er vandoor ging richting
Nieuwe Wetering, zonder achterom te kijken. Na 3 of 4 kilometers
kwam hij bij een huis waar mensen woonde die hij kende en stapte
daar meer dood dan levend van zijn fiets. Die mensen begrepen wat
er aan de hand was en vingen hem op. Piet mocht binnenkomen en
is daar tot de avond gebleven tot men uitgevonden had dat de kust
weer veilig was. Die razzia was goed afgelopen, de Duitsers waren
weer ingerukt, maar wel met arrestatie van enkele personen.
Dergelijke situaties hebben zich meerdere malen voorgedaan, zij het
dat het zich beperkte tot dreigingen. Regelmatig gebeurde het dat er
gewaarschuwd werd voor op handen zijnde razzia’s en Piet dan niet
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thuis kon slapen maar op de hooizolder van de boerderij waar een
werkelijk onvindbare schuilplaats was. Eén nadeel was echter dat je
de hele nacht niet slapen kon door de vlooien in het hooi.
Spannend was ook het moment dat de dorsmachine kwam om de
oogst te dorsen.Er waren toen nog geen combines, het koren of de
erwten werd op het land gemaaid, dan verzameld in een tas of
hooiberg en werd daarna gedorsen. Dat dorsen gebeurde echter ’s
nachts omdat er zo’n honger in ons land was dat de mensen in staat
waren om met geweld wat koren te krijgen. Er zwierven iedere dag
mensen uit Amsterdam of Leiden door de Haarlemmermeer met
fietsen, handkarren of kinderwagens waarop soms doodzieke oudere
mensen vervoerd werden om aan wat eten te komen. Doordat de
Duitsers een “Sperrzeit” ingesteld hadden mocht men ’s avonds na 8
uur niet meer naar buiten waardoor er dan rustig gedorsen kon
worden.
Het grote voordeel van dat werken op de boerderij was, dat Piet de
hele oorlog er voor kon zorgen dat er steeds eten in huis was.
Daarnaast was Gijs er ook nog die ook via zijn baas voor eten kon
zorgen. Zodoende hebben wij altijd voldoende kunnen eten.
Naarmate de oorlog vorderde en de Duitsers in een steeds moeilijker
positie kwamen te zitten, werden de maatregelen die ze namen ook
steeds moeilijker te ontduiken. Aan het eind van de oorlog was er
geen verkeer meer op de weg. Alle auto’s waren gevorderd, benzine
was niet meer te krijgen, alle fietsen werden in beslag genomen, en
buiten deze Duitse maatregelen, alles wat vanuit de lucht gezien
bewoog, werd door Engelse jachtvliegtuigen beschoten. Alles moest
te voet gebeuren. In het dorp waren we allemaal op elkaar
aangewezen, nieuwsberichten moesten illegaal opgespoord worden
doordat er geen radio’s meer gehoord mochten worden, kranten
verschenen er niet meer. Het leven was samengebald tot het
allernoodzakelijkste.

Maar Piet zou Piet niet zijn als hij soms zijn sombere buien had. Zo
ver kwam het dat hij in de onderduikperiode in Zoetermeer aan Ali
een brief schreef dat hij het niet meer zag zitten. Iets waar hij Ali erg
mee bezeerde, dat hij dit per brief wilde afdoen en daardoor een
gesprek uit de weg ging. Gelukkig werden de verhoudingen in een
later tijdstip ook weer genormaliseerd en kroop het bloed waar het
niet gaan kon.

En toch……!!!!!!
Toch kon er nog van geluk gesproken worden.
Want ondanks alle narigheid waren er soms momenten dat Piet een
gelukkig gevoel door zijn lichaam voelde stromen. Dat was als Ali
Kapteijn in zijn buurt was. Dat kon zijn ’s Zondags in de kerk, of als
we bij het uitgaan van de kerk samen in een vlet over de ringvaart
getrokken werden. De veerpont was namelijk ook gevorderd door de
Duitsers. Stond je dan op het vlet zo dicht mogelijk bij elkaar, dan
werd er geknipoogd. Dan voelde je dat je wangen rood werden, en
dan voelde je dat de ander die verlangens ook had.
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EN TOEN KWAM DE BEVRIJDING.
We hadden het al lang aan zien komen, de Duitsers gingen het
verliezen. Stegen er eerst op een avond honderden Duitse
bommenwerpers op om doelen in Engeland (hoofdzakelijk Londen) te
bombarderen, van lieverlede werden die aantallen steeds kleiner, tot
ze geheel verdwenen.
Weliswaar kwamen de Duitsers nog op het laatste moment met hun
geheime wapen, de V-1 en V-2, onbemande vliegende bommen,
maar het bleek al spoedig dat de inzet van dit wapen te laat gekomen
was. Het stond nog teveel in de kinderschoenen en er waren geen
voorraden van.
Daar stond tegenover dat de aantallen geallieerde vliegtuigen steeds
groter werden. We realiseerden ons geen moment wat het betekende
dat op een avond twee- of drieduizend bommenwerpers op grote
hoogte over onze hoofden trokken. Enkele uren later zwelde dat
specifieke geluid weer aan als de vliegtuigen weer richting Engeland
terug vlogen. In het begin stegen er van Schiphol Duitse
jachtvliegtuigen op om de geallieerde plannen te verstoren,
zoeklichten priemden met strakke bundels door het luchtruim om een
vliegtuig in zo’n lichtbundel te vangen waarna alle geschut zich op de
gevangen vogel richtten.
In Piet’s herinnering speelde zich zo’n luchtgevecht af toen hij een
weekend bij Co en Marie logeerde. Piet stond in die donkere avond
buiten met Co te kijken naar al dat oorlogsgeweld toen ze zagen dat
èèn vliegtuig, gevangen in de lichtbundels, zich losmaakte van de
groep waarbij alle granaten op dat vliegtuig geconcentreerd werden.
Vermoedelijk was het vliegtuig door een of meerdere projectielen
getroffen en zag de bemanning geen kans meer om terug te gaan
naar Engeland. Het cirkelde met grote bogen over onze omgeving
waarschijnlijk om de bemanning gelegenheid te geven het vliegtuig te
verlaten daar ze anders in de Noordzee terecht zouden komen. En
we waren er zo door geboeid dat we er niet aan dachten dat het
vliegtuig steeds lager kwam. Tot we plotseling granaatscherven op
het dak van ons huis hoorden vallen. We schrokken ons lam en
holden naar het portiek van ons huis waar we een beetje veilig
stonden. Tot het vliegende fort met donderend geweld voor de laatste
keer over ons hoofd kwam en een paar honderd meter verder zich in
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de grond boorde met een onbekend aantal gebleven
bemanningsleden aan boord.
De hele nacht kwamen er steeds Duitse vrachtauto’s met lallende en
joelende soldaten naar de plek waar het vliegtuig neergekomen was
om hun succes te vieren. En waarschijnlijk hun frustraties af te
reageren.
We stonden dan weliswaar niet op de wereldkaart, maar zo af en toe
kwam de oorlog ook bij ons dichtbij, vooral in het laatste deel. Zo
werden er 3 mensen doodgeschoten toen een Engelse jager een
zeilschip onder vuur nam.
Een andere schipper had zijn schip vol met zand geladen om
vordering door de Duitsers tegen te gaan. Maar doordat hij het schip
zo vol geladen had, kon het niet tegen de walkant afmeren omdat het
te diep lag. Vanuit de lucht gezien lag het schip in het vaarwater, en
daarom werd het regelmatig beschoten. Op verzoek van de
omwonenden moest de schipper steeds naar een andere plek
uitwijken. En zo gebeurde het dat bij èèn van die aanvallen de W.C.
van de buurman in de vuurlijn lag. Gelukkig was hij niet bezet, want
ze schoten er dwars door heen.
Het waren echter de laatste stuiptrekkingen van de oorlog.
Heel verwarrend kwam toen eerst nog “de Dolle Dinsdag”.
En de mislukte luchtlandingen op de Veluwe bij Arnhem en
Oosterbeek vroegen veel van ons incasseringsvermogen.
En, om nooit meer te vergeten: de laatste hongerwinter. De
afschuwelijkste beelden kwamen voorbij. Bijvoorbeeld, kinderen die
uit Amsterdam kwamen lopen met een handkar om wat eten te
verzamelen met een zieke vader of moeder en aan het eind van de
dag met een dode vader of moeder terug moesten naar Amsterdam.
Desondanks voelden we het………het gaat naar het einde!
En plotseling was het daar, de Duitsers capituleerden.
Onbeschrijfelijke gevoelens, uitzinnige vreugde, het is over……..! Nu
wordt alles goed………
Die gedachten hadden Piet en Ali ook, ze zoenden, en ze rolden door
het gras.
Maar ja, na de vreugdevuren en de bevrijdingsfeesten werden we
weer nuchter. Wat gaan we het eerst aanpakken?
Het winkeltje van oma, toen nog moeder Kapteijn, was en bleef
voorlopig nog leeg. Alles bleef nog gedistribueerd worden en de
surrogaatartikelen bleven volop meedoen.
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Er moest ontzettend veel gebouwd worden. Duizenden huizen,
fabrieken en magazijnen. Maar er waren geen materialen. Waar
begin je dan het eerst? Wegen?….Scholen?…..
Schepen?…..Huizen?….
Nee, natuurlijk, er moeten eerst plannen komen.
En waar halen we het geld vandaan?
Gelukkig kwam er een Marshallplan!
Maar voor dat je daar iets van merkt in Oude Wetering……

En zo gebeurde het dat op de avond van 7 Oktober 1946 Ali alleen
achterbleef op het station van Leiden, terwijl die trein voor het laatst
richting Utrecht reed. Toen Piet dat figuurtje steeds kleiner zag
worden dacht hij: daar staat ze, met die wil ik mijn leven delen.
Ongelofelijk! Het is nu 60 jaar later en ik zie ze zo nog staan, en ik
proef die gevoelens nog zuiver.

Gelukkig had Piet zijn eigen plan: waterbouwkundig opzichter!
Dat kon nu eindelijk van start gaan. Iedere Zaterdag met de bus naar
Leiden, als er een bus reed en dan met de Blauwe Tram naar den
Haag, want treinen waren nog zeldzaam.
Maar aansluitend werk te vinden viel niet mee. En zolang dat er niet
was bleef de benaming AKKERSTUDENT op zijn plaats.
Maar……Ho….Ho..!
Nederland was dan wel vrij, maar Nederland is groter dan die elf
provincies aan de Noordzee. Zestienduizend kilometers verder ligt
Nederlands Indie en dat is nog niet vrij. Dat moet nog vrijgemaakt
worden. En wie moet dat doen?
Juist ja, onder andere Piet. Dus vergeet die studie maar. Ga eerst
maar eens leren hoe je een handgranaat scherp stelt en hoe je die
moet gooien. Naar wie?
Nou niet zeuren. De bevolking van Nederlands Indië heeft te maken
met een stel terroristen. En die bevolking rekent er op dat de oude
toestanden weer hersteld worden. Want ze hadden het zo goed
onder Nederlands bestuur. En ook hun Koningin Wilhelmina had het
op 7 December 1942 beloofd dat we hen niet in de steek zouden
laten. Ja, er waren dan wel mensen die het met die ideeën niet eens
waren.
Die zeiden dat de Indische bevolking vrij wilde zijn, zelfstandig!
Maar die dat zeiden waren communisten, die moesten hun mond
houden. En als ze niet goedschiks naar Indië wilden gaan dan gingen
ze maar kwaadschiks naar Nieuwersluis voor net zo’n langdurige
periode als hun onderdeel naar Indië ging.
Nee, wij hadden onze verantwoordelijkheid tegenover de Indische
bevolking.
Zo dacht Piet ook, zo was hij opgevoed. Gezag moet gehoorzaamd
worden, anders wordt het een chaos. Als gewoonlijk waren Liberalen,
K.V.P. en A.R.P. het roerend met elkaar eens. We waren daar al 300
jaar de baas, dat geef je toch zomaar niet weg?
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VAN GELUK SPREKEN
Gelukkig wilde Ali dat ook.
Ze konden echter geen van beiden beseffen wat dat inhield.
Ze leefden van dag naar dag.
En ze hadden erover gepraat, wat dat betekende: naar Indie!!
Twee jaar!!
Elkaar twee jaar niet zien. Twee jaar niet aan een toekomst bouwen.
De minister van Oorlog, mijnheer Meynen kon dan wel zeggen:
“Twee jaar, wat is nou twee jaar in een mensenleven”. Dat is praat
van een man van een andere planeet. Wij zijn jonge mensen, die
elkaar nodig hebben, die van elkaar houden.
Even was er een vlammetje van hoop toen Piet voor een week naar
Nieuwersluis moest om een test voor een officiersopleiding te
ondergaan. Wie weet…..? Maar een uitslag bleef achterwege en
iedere dag bracht ons dichter bij een afscheid. Tot het
inschepingsverlof, een week nog bij elkaar. Verlangen naar elkaar
beheerste ons. Ze lagen samen op zolder van Huigsloterdijk 87 op
bed. Piet voelde haar warme lichaam onder zich, en zijn hand gleed
onder haar truitje over haar blote bastje……….Zou hij, nu…….?

Toen was daar plotseling de stem van zijn moeder: “Piet, er is thee
hoor!!
Weg spanning.!
Ze moesten nog 3 jaar wachten om het vervolg te beleven.

Alles moest kapot. Het werd tot een kunst verheven om ’s avonds de
verlichting met schoenen uit te gooien. En toen er de volgende avond
geen verlichting meer was werd de vuilnisbak op tafel in de brand
gestoken wat natuurlijk met brandslangen geblust moest worden.
Maar het hielp allemaal niets, we moesten weg.
Met de trein naar Rotterdam waar de “Volendam” lag te wachten.
Ook de treinreis verliep chaotisch, doordat er steeds aan de noodrem
getrokken werd. Toen de trein in Rotterdam aankwam zat er geen
raam meer in. En iedere keer als de trein stilstond werd de trein
rondom bewaakt door de M.P. die controleerden of er geen soldaten
ontsnapten.
Het nam natuurlijk heel wat tijd in beslag alvorens 2400 soldaten
allemaal een plaats gevonden hadden, en het werd pas rustig toen,
laat in de avond het schip de Noordzee bereikte; de lichtjes op de
vaderlandse kust steeds minder en kleiner werden, en er een
langzame deining voelbaar werd.
Het was vanzelf een ontzettende beleving. Zo uit de klei getrokken.
Door de oorlogsomstandigheden nooit ergens naar toe geweest, laat
staan de grens over. Zo in een uniforme massa ondergebracht en op
weg naar een ver land dat in een oorlogssituatie verkeerde.
We kregen voldoende tijd om aan deze situatie te wennen. Het schip
deed er 4 weken over voordat we in Tandjoeng Priok van boord
gingen. We deden ontzettend veel ervaringen op. Allereerst was er
de legering aan boord. De Volendam was een oud schip dat de hele
2e wereldoorlog troepen vervoert had, daarbij 2 maal getorpedeerd
was.

Zo gingen ze uiteen. Verward en bedroefd.
Ze werden nog meer beproefd, want het inschepen werd vertraagd.
Piet kwam nog een keer terug. Maar het intieme moment kwam niet
meer terug. Het officiële afscheid was al achter de rug en deze extra
dagen deden wat onwezenlijk aan.
Terug dus naar de kazerne in Utrecht waar in een chaotische korte
tijd de kazerne bijna afgebroken werd. Waar de Militaire Politie met
getrokken pistolen probeerden de gemoederen in bedwang te
houden. En achteraf vroeg Piet zich af ”deed ik daar ook aan mee?”
De gamellen met eten werden naar boven gesjouwd maar gingen
leeg zo door de ramen van driehoog terug naar het kazerneplein.
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We konden ons daar geen voorstelling van maken. Benedendeks
waren de ruimen verdeeld in slaapzalen en eetzalen. En deze ruimen
moesten we delen met 2400 man. In de slaapruimen waren
hangmatten aangebracht die overdag opgebonden waren. We
sliepen met 3-hoog boven elkaar. Dat betekende o.a. toen we na 2
dagen in een vliegende storm in de golf van Biskaje terechtkwamen
dat alle patrijspoorten dicht gedraaid werden (logisch, want anders
zouden we zinken) Maar een nevenverschijnsel van die storm was
dat driekwart van de mensen zeeziek was en maar èèn wens
hadden: in de hangmat blijven, overgeven en doodgaan. Gelukkig
bleek Piet zeebenen te hebben, hij werd niet ziek.
De dekken bleven zo goed als onbezet. Indrukwekkend om de
geweldige oerkrachten van zo’n storm te ervaren. Dapper dook de
neus van het schip iedere keer in de golven, die stuivend uiteen
sloegen over het dek.
Onbegrijpelijk zagen we dan ineens een kleine vissersboot
(sardines!) door zo’n golf opgetild worden en weer aan ons oog
onttrokken worden doordat het in een gat achter een golf gesmeten
werd. Een broodwinning waar we nog nooit over nagedacht hadden.
Twee dagen hield de storm ons bezig. En iedere avond stond Piet op
het achterdek en realiseerde zich dat de afstand tussen hem en zijn
Ali steeds groter en onherroepelijker werd.
Vermeldenswaard is nog dat in de oorlogsjaren de Volendam 4000
militairen tegelijk vervoerde waarbij men door ruimtegebrek 8 uur aan
dek, 8 uur in de eetzaal en 8 uur in de hangmat moest blijven. En het
zal toen ook weleens gestormd hebben. Ik heb me nooit meer in mijn
leven zo diep vernederd gevoeld als op dat troepenschip. Echt
kanonnenvlees!
Een volgend punt dat onze aandacht vroeg was de Straat van
Gibraltar. Hij bleek echt te bestaan en hij bleek ook echt niet zo breed
te zijn. Helaas passeerden wij dit punt bij avond zodat we genoegen
moesten nemen met de verlichting aan beide zijden dat de illusies
wekten van gezelligheid en vrede. Maar we realiseerden ons ook dat
daar de samenleving van Europeanen en Afrikanen gescheiden werd
door een diepe watermassa.
Het was een hele oversteek naar Port Said, daar waren we wel
enkele dagen mee bezig. Veel te beleven was er niet. We zagen een
glimp van Sicilië en Malta, afgewisseld door een enkel punt van de
Afrikaanse kust.
Dienstdoen beperkte zich tot wat corvee en ochtendgymnastiek,
maar daar was eigenlijk onvoldoende ruimte voor.
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Een emotionele ontmoeting was toen we in alle verlatenheid de
Sibajak ook een vaderlands schip, ontmoette. Dat betrof een lading
KNIL-militairen, soms met gezin, die de Japanse gevangenkampen
overleefd hadden. Daar wij een militaire kapel aan boord hadden
klonk daar het Wilhelmus over een spiegelgladde Middellandse zee
en dat ontroerde me.
Ondertussen moesten we ook voor het eerst zelf zorgen voor het
wassen van de kleding. Als je dat nog nooit gedaan hebt en je
beschikt alleen over zo goed als koud water dan zal het duidelijk zijn
dat de eisen niet al te hoog gesteld moesten worden. Het viel meer
onder het hoofdstuk “experimenteren”. Gelukkig werd de
temperatuur, naar mate we in het oostelijk deel kwamen aangenaam
warmer zodat we niet zoveel kleding nodig hadden. Bovendien
zouden we spoedig overgaan op tropenkledij.
Dat gebeurde in Port
Said, daar kregen we
ook voor het eerst
iets van een Oosters
gevoel, waarbij het
KLM-gebouw dat
boven de stad
uittorende nog een
beetje aan thuis
herinnerde. Daar in
de haven werden alle
voorraden van eten,
water en olie aangevuld en daarom gingen we 24 uur voor anker.
We mochten niet van boord, maar er werd volop zaken gedaan. Het
krioelde van kleine bootjes rondom het schip van handelaren met
allerlei onnutte voor de toeristen bestemde artikelen. Prijsafspraken
werden gedaan mondeling van boven naar beneden of andersom en
de handel werd via een mandje weer van beneden naar boven
afgewerkt. Alles gebeurde in een goede en vrolijke harmonie en een
Amsterdamse marktgrap werd soms in goed Amsterdams
beantwoord. Er werd gekocht of we nooit meer in de gelegenheid
zouden komen om iets aan te schaffen.
Veel succes had ook een goochelaar die toestemming kreeg om aan
boord te komen en vanuit zijn wijde boernoes al maar kleine
kuikentjes tevoorschijn toverde.
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Maar toen moesten we weer verder. Langs het standbeeld van
Ferdinant de Lesseps, de ontwerper van het Suez-kanaal, voeren we
het beroemde kanaal in. Aan de Arabische kant alleen zand, woestijn
dus,met in de verte een wazig gebergte, en aan de Egyptische kant
langs het water een brede groenstrook met aan de horizon ook weer
woestijn. Ook zagen we voor het eerst Bedouinen met en op
kamelen.

Ik was ondertussen voldoende hersteld om het laatste gedeelte van
de reis weer staande langs de railing mee te maken. Zodoende zag ik
nog net de laatste vliegende vissen over het dek springen en de
laatste haaien achter ons aan zwemmen om te kijken of de koks nog
etensresten over boord gooiden voordat we Straat Soenda invoeren,
langs de Krakatau en de Anak-krakatau. De Krakatau is de vulkaan
die de vorige eeuw de laatste uitbarsting heeft gehad, waarbij de
Anak-krakatau is ontstaan. (Anak is het Maleise woord voor Kind) Bij
deze uitbarsting is heel West-Java door een vloedgolf overspoeld dat
duizenden mensenlevens heeft gekost.
Toen nog een eindje Java-zee tot we de haven van Tandjoeng Priok
binnenvoeren. Hoera!!

We passeerden Suez en gleden de Rode Zee in tot we ter hoogte
van Djibouti naar links afbogen de Golf van Aden in en toen lag de
Indische Oceaan voor ons.
Maar Piet vond het daar te erg worden. Met de warmte dan. Op een
gegeven moment werd het hem allemaal zwart voor de ogen en werd
hij het hospitaal in gedragen. De medische informatie stond nog niet
op zo’n hoog peil in die tijd, of ze wisten het gewoon niet want ze
waren ook nog nooit in de tropen geweest. Het scheen iets met de
bloeddruk te maken te hebben en met een beetje een voorzichtige
benadering van de klimaatswisseling zou het allemaal wel goed
komen. Nou, het moet gezegd worden: de Rode Zee was barbaars.
In ieder geval van dit deel van de Indische Oceaan kan Piet niets
vertellen want hij heeft er niets van gezien.
Dat duurde tot Ceylon om precies te zijn de haven van Colombo.
Daar kreeg Piet voor het eerst van zijn leven een banaan te eten.
Wat we daar verder nog moesten doen weet ik niet. Maar ik vermoed
dat het wel om water gegaan zal hebben. O, ja, er werden ook nog 4
drietonners ingeladen. Zeker een koopje op de markt geweest. En u
moet ook nog weten dat we in de Rode Zee onze tropenuitrusting in
ontvangst moesten nemen.
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ONTSCHEPING in TANDJOENG PRIOK
De ontscheping ging in een bepaald vlot tempo.
Voordat we het in de gaten hadden zaten we in drietonners en
werden we vervoerd naar het vliegveld Kemajoran. De weg van Priok
naar Batavia (Kemajoran) was een mooie geasfalteerde weg en we
keken onze ogen uit naar de drukte op de weg. Wij hadden de laatste
tijd alleen maar wegen praktisch zonder auto’s gezien in Nederland,
en in vergelijk daarmee was het hier hartstikke druk.
En kijk!! Moet je zien !!! Daar rijdt een elektrische trein!!!!!!
Moeten wij die mensen hier nog wat leren?
Ze leven hier toch nog in hutjes met een stel zendelingen achter zich
aan?
Dat is natuurlijk overdreven neergezet. Maar we kwamen wel tot de
ontdekking dat we totaal verkeerde beelden met ons meedroegen
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ANDIR-periode November 1946 - Maart
1947.
We begrepen wel dat we daar op het gras van het vliegveld niet
konden blijven zitten. Het duurde dan ook niet lang tot de eerste
Dakota voortaxiede. 24 man met bepakking werden er ingeladen en
even later hadden we een nieuwe belevenis: we gingen de lucht in!
Op, naar Andir, het vliegveld bij Bandoeng. Dat moest wel door de
lucht omdat de weg van Batavia naar Bandoeng nog niet veilig was.
Het was natuurlijk een hele sensatie voor ons om daar zomaar te
vliegen, maar echt genieten was er niet bij. We zaten met 12 man op
een rijtje, dan, in het midden alle kidbags en dan tegenover ons nog
eens 12 man. Uitzicht was er praktisch niet, we zaten er met onze
ruggen naar toe. En van de enkeling die zo gelukkig was iets naar
buiten te kunnen zien hoorden we alleen dat het net leek of we over
een veld boerenkool vlogen.
De vliegtocht duurde ongeveer een half uur en we vonden het
helemaal niet erg om weer uit te stappen. Er waren er toen ook al bij
die als verzopen katjes naar buiten kwamen.
Toen het laatste reisje: in de drietonner naar ons logement, twee
barakken, onderverdeeld in kamers van 6 personen. Organisatorisch
zat het allemaal wel goed in elkaar, er was voor ieder van ons een
plaatsje beschikbaar.
En er werd ook al een warme maaltijd geserveerd. Dat bleek echter
niet zo’n succes. Uit een grote drum werd er een schep puree in je
mess-tinns geschept,daarnaast kwam een lepel jus en dat kon je
gerust 24 uur naast elkaar laten staan, het vermengde zich niet, het
was net beton. Van de kampleiding werden er meteen al excuses
aangeboden: het was een eerste examen van het keukenpersoneel.
En het bleek dat die nog veel moesten leren. Dat leerproces kreeg de
andere morgen meteen alweer een vervolg toen we bij het ontbijt
getrakteerd werden op blikken haring in tomatensaus als enig beleg.
Ook de volgende dagen steeds haring in tomatensaus tot het na een
maand onze neuzen uitkwam. Inmiddels was ons wel verteld dat ons
keukenpersoneel geen debet hadden in de haring. Het was
waarschijnlijk de Oudhollandse koopmansgeest die er in geslaagd
was overgebleven magazijnvoorraden van het Amerikaanse of Britse
leger tegen een zacht prijsje over te nemen.
Waar we waarschijnlijk ook tegen een zacht prijsje waren opgelopen,
waren de bedden, onze tampatjes. Zo in de loop van de avond en
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nacht hoorde je hier en daar wat kraken en zuchten. De andere
morgen kregen we daar een betere kijk op, verschillende latten en
poten bleken gesneuveld. Voor onze jongens bleek het beste nog
weer niet goed genoeg. Voor de eerste en hardste schreeuwers was
er nog wel een vervanging maar voor de rest was er alleen een
belofte dat er aan gewerkt werd.
Het trof nog dat we de eerste week vrijgesteld waren van dienst,
zodoende kon er buiten in het gras nog wat gepit worden. Piet werd
voorlopig nog helemaal niet ingeroosterd op advies van de
garnizoensarts: 14 dagen vrijgesteld van dienst. Al met al was de
eerste kennismaking met ons tweede vaderland nou niet direct
aanleiding om opgewekte brieven naar Holland te sturen.
En daar was natuurlijk voldoende tijd voor.
Buiten de verplichtte ochtendgymnastiek en nog een uurtje
marcheren waren we vrij.
Maar dan?
Een krant lezen was er niet bij. We hadden natuurlijk van thuis wat
lectuur meegenomen maar dat had de hele batterij op het schip al
doorgenomen. Bandoeng gaan bekijken was er niet bij want we
hadden geen vervoer.
Dus wat gingen we doen?
Juist ja! Denkend aan Holland zagen we brede rivieren traag door
oneindig laagland gaan.
En toen we dat gedaan hadden zag je steeds meer jongens stilletjes
met een blocnote onder de arm een plekje zoeken om zich te kunnen
afzonderen van de rest. De een ging het daarbij wat gemakkelijker af
dan de ander. Als er met een wazige blik naar buiten gekeken werd
kon je vermoeden dat het niet iedereen gegeven was om de situatie
duidelijk voor het thuisfront op papier te zetten. Daarbij kwam dat de
èèn een zorgelijker thuisfrontsituatie achter zich gelaten had dan de
ander. Bovendien hadden we niet de vrolijkste gedachten
meegenomen van thuis. Het politieke klimaat in Europa was aan het
verkillen, de koude oorlog begon grimmiger trekken te vertonen. En
onze geallieerde vrienden stonden niet te juichen over de
Nederlandse koloniale politiek. Het belangrijkste was echter dat je
elkaar niet kon bereiken, je kon je hoofd niet op een schouder leggen.
In dat schrijven ging vanzelf veel tijd zitten..De ene keer rolde het er
makkelijker uit dan de andere keer. Het prettigst was natuurlijk als er
net post uit Holland was binnengekomen. Soms waren er wel 5
brieven tegelijk. Dat kwam dan bijvoorbeeld omdat KLM-vliegtuigen in
bepaalde landen geen landingsrechten kregen vanwege politieke
omstandigheden, en er kon ook op het veldpostkantoor iets misgaan.
Maar die schrijverij heeft me er wel doorheen gesleept.
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Allerlei onderwerpen werden er behandeld. Een bezwaar was soms
wel dat je soms een brief zat te schrijven op een moment dat je er
goed de pest in had, maar ja, die brief had er een week en soms
twee weken voor nodig om bezorgd te worden op Huigsloterdijk 32.
Daar zat Ali dan met een rotbrief in haar handen die ze ’s avonds
weer gebruikte om wat terug te schrijven. Haar brief deed er echter
ook weer èèn week of twee weken over en dan las Piet een lief
antwoord op zijn probleem en dan dacht hij: “waar ging dat ook weer
over?”. Piet had met het schrijven echter geen moeite. Hij zette er ’s
nachts om 12 uur een punt achter omdat er van diverse kanten
geklaagd werd dat het licht uit moest, en dacht ”ik ga morgen wel
verder”.
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En om op de zaken vooruit te lopen: Piet heeft dit de volle drie jaar
volgehouden, en het moet gezegd : 16.000 kilometers verder
fabriceerde Ali eenzelfde hoeveelheid post.
Dan is de dag echter nog niet gevuld.
Zodoende kwam na 2 dagen de wachtmeester Laman naar Piet met
de vraag of hij zin had om een eindje te gaan lopen.
“Natuurlijk”, zegt Piet.
En zo stappen even later de twee mannen als doorgewinterde
tropengangers, argeloos de tropen in.
Voor alle duidelijkheid moet worden vermeld dat de omgeving van het
vliegveld Andir nog niet geheel “vrij”was. Dat was dan ook de reden
om de drie batterijbemanningen op Andir te plaatsen om de veiligheid
van het vliegveld te handhaven. Maar daar wisten onze wandelaars
nog niets van af.
Het vliegveld ligt wat laag tussen wat bergen o.a. is daar de krater
Tangkoeban Prahoe een onderdeel van, en onze mannen dachten
als we wat hoger komen hebben we een beter uitzicht.
Maar ja, om wat hoger te komen moet je in de bergen vaak eerst een
eindje naar beneden. En de wachtmeester Laman is een gezellige
verteller, bijvoorbeeld over zijn opleiding in Engeland. Hij stamt af van
een militaire reeks belangrijke hooggeplaatsten., en het was de opzet
dat de jonkheer deze traditie zou voortzetten Helaas dreigt er nu een
knik in de lijn te komen Wachtmeester Richard mist de fijne militaire
gevoelens. Hij heeft zich al eens onsterfelijk belachelijk gemaakt
toen, bij de opstelling van zijn batterij bij een
bevorderingsplechtigheid, hij er door zijn superieuren op gewezen
werd dat zijn afdeling niet goed in het totaalgelid stond.
Jonkheer Richard salueert, keert zich om en stapt terug naar zijn
mannen en zegt tegen hen:”Jongens, allemaal een stappie naar
voren, ja!” Dat was vloeken in de kerk en werd op zijn C.V-.staat met
rood potlood onderstreept.
Onderwijl stappen de mannen al pratend door. Tot Piet in een
onbewaakt ogenblik eens achterom kijkt en, geschrokken, zegt “We
moeten eens aan de terugweg denken”.
Richard staat stil en ziet hetzelfde als Piet: je kunt helemaal niet zien
waar ze vandaan gekomen zijn. Ze zien alleen een groene muur, en
ze kunnen helemaal niet van hoog naar laag kijken. Laat staan dat ze
ergens een vliegveld kunnen zien. In wiens nest nu gekropen? Ze
krijgen allebei een onbehaaglijk gevoel dat er weleens iets fout kan
zitten. De jonkheer voelt als wachtmeester zijn verantwoordelijkheid,
maar dat gevoel helpt hem niet verder. Maar goed, als we ons eens
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180 graden omdraaien gaan we terug, of hebben we dit inmiddels al
gedaan? Helaas, ze hebben geen voetstappen achtergelaten.
Plots zijn daar stemmen naar het lijkt, rondom ons. En daar nog èèn,
en verderop nog èèn. Automatisch zoeken ze naar wat dekking maar
meer dan een klein greppeltje is er niet. Ze duiken er in en maken
zich zo klein mogelijk. De stemmen klinken dichterbij. Als ze dan
voorzichtig hun hoofd een beetje opheffen zien ze een stel jongens
die verbaasd naar hen staan te kijken. Piet ziet tot zijn geruststelling
dat er geen wapens te zien zijn.
Ze komen uit hun schuilhouding omhoog en de wachtmeester zegt
”nou Piet, jij kent maleis, vraag eens hoe we terug moeten lopen.
Maar Piet kan alleen tot tien tellen in het maleis en het lijkt hem niet
de situatie waarin dat hoge ogen zal gooien.
Hij stamelt : Ändir?…..”
Dat schijnt een bekend geluid te zijn. “Andir…..jaaah!!
Ze trekken het groene gordijn weer open en beduiden ons dat wij hen
moeten volgen.
Waar zouden ze ons heen brengen vragen Piet en Richard zich af.
Zijn ze te vertrouwen?
Ze rekenen dat ze een driekwartier van huis gelopen zijn dus dan kan
het ook niet veel langer duren om terug te komen. Ze zijn nu ruim een
uur op de terugweg.
En dan, na weer een dalletje, wijzen de jongens ineens naar voren
“Andir…jah? En er schijnt nu opeens ook een voetpad te zijn.
Dan moesten we nu eerst maar een sigaretje opsteken.
“Sigaret!!……jaa…sigaret!!
Ze hebben allebei een pakje bij zich, ze halen er allebei èèn sigaret
uit, en geven de rest aan de grage handen.
Dan scheiden hun wegen zich.
Achteraf blijkt dat ze op een heel andere plaats het vliegveld weer
bereiken dan vanwaar ze vertrokken zijn, vandaar dat tijdsverschil.
De jonkheer en Piet kijken elkaar aan en zeggen zonder woorden:
”Daar zijn we goed terecht gekomen, daar moeten we maar niet
teveel meer over praten.”
Er wordt nog wel hier en daar een opmerking gezegd ” waar waren
jullie toch, we hebben jullie gemist”. Maar er worden geen dwingende
vragen gesteld.

Ondertussen was Piet nog onder doktersbehandeling, maar hij
voelde zelf wel dat dit eigenlijk flauwekul was. Hij voelde zich goed en
toen de batterijcommandant bij hem informeerde zei Piet dan ook dat
hij wel mee kon draaien, waarmee hij de luitenant een plezier deed
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want die kwam steeds een wachtcommandant tekort. Voorlopig
betekende dat een reserveplaats. Maar het duurde niet lang of Piet
draaide volop mee. En dat betekende dan ook echt VOLOP!!
Rondom het vliegveld waren 5 mitrailleurstellingen waarvan de wacht
’s middags om 4 uur begon tot de volgende middag 4 uur. ’s Avonds
en de nacht vrij, de andere morgen om 7 uur op patrouille tot 12, 1
uur, ‘middags vrij, die avond om 6 uur op patrouille tot 12 uur ’s
nachts of van 12 uur tot de volgende morgen 6 uur langs de
spoorbaan van het slachthuis te Bandoeng tot aan Tjimindi, halfweg
Bandoeng-Tjimahi, de volgende dag vrij tot 4 uur want dan gingen we
weer op wacht voor 24 uur, enz. Dat was dus een tamelijk overladen
programma. Voor Piet hield dat bovendien ook in dat hij als
wachtcommandant eigenlijk 24 uur wakker moest zijn. Het laat zich
begrijpen dat daarmee weleens de hand gelicht werd. En dit
betekende ook dat er weinig ruimte was voor “vrije tijd”. Vooral het
patrouillelopen was vermoeiend. Het eerste patrouilleblok liepen we
in het vrije veld naar een bepaald kaartpunt maar dat viel in de
praktijk weleens langer uit dan de 6 uur die er voor stonden en de
tweede serie liepen we langs de spoorlijn naar Tjimahi waar we
helemaal niet gek op waren. Ten eerste liep de spoorlijn in een ravijn
waardoor je een prachtig schietschijf vormde en ten tweede werden
we aan het eind opgewacht door een post Ambonnezen die maar èèn
keer het wachtwoord wilden horen en wel direct en in het negatieve
geval werd er direct geschoten. We liepen dus scherp te luisteren of
we een kreet hoorden om in dat geval onmiddellijk “te bevriezen”. Dit
programma hebben we een half jaar gevolgd en waren toen
opgebrand. Piet heeft verschillende keren bij zijn
wachtcommandantrondje jongens slapend aangetroffen, iets waarop
zowat de doodstraf staat bij een leger te velde. En we vonden het
daarom helemaal niet erg dat de geruchten, die de laatste tijd
rondgingen dat we overgeplaatst zouden worden werkelijkheid
werden. Er was echter wel een vervelende consequentie aan
verbonden: ons onderdeel werd opgeheven en we zouden over
verschillende onderdelen verspreid worden. Van huis-uit waren we
natuurlijk een afdeling luchtdoelgeschut maar dat was zinloos: De
vijand had geen vliegtuigen en wij hadden geen geschut. De helft van
de bezetting verdween dan ook als een afdeling veldartillerie en de
rest werd verdeeld over diverse diensten zoals Legertechnische
dienst LTD., Leger vaartuigendienst LVD, Leger materieeldienst
LMD. We werden na enkele formele aangelegenheden
ondergebracht in het kamp Kebon Sirih, gelegen tussen Koningsplein
Zuid, laan Holle, Kebon Sirih en gang Museum. Een gewoon
stadscomplex maar door de Japanners na de ontruiming door de
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Hollandse bewoners tot kamp ingericht door om het geheel een grote
muur afgewisseld met prikkeldraad te zetten. Nadat de tijd die hier
aan vooraf gegaan was, was deze legering in echte huizen met 4 of 6
man op echte kamers een luxe die ons wonderlijke ideeën gaf. We
voelden ons weer burger worden, er waren er zelfs die dadelijk weer
met vork en mes gingen eten. En na verloop van een week kon men
zelfs hier en daar een kleed op tafel zien liggen. We lagen daar met
ongeveer 250 man bij elkaar. Ons gevoel van op de drempel der
vrijheid te leven werd nog versterkt toen we na een paar dagen wat
ingeburgerd waren. We begonnen te begrijpen dat we hier een
vrijheid hadden zoals in militaire dienst nooit voorgekomen is voor
zo’n grote groep. De kampleiding bestond uit èèn Onder-Luitenant,
Deze man kon door de verspreide ligging over zo’n uitgestrekt
huizencomplex nooit geen discipline handhaven. Waartoe hij dan ook
geen enkele poging deed. Later werd hier nog een KNIL-kapitein aan
toegevoegd, maar van deze man ging te weinig initiatief uit om deze
toestanden te veranderen.
Appèls werden er niet gehouden. ’s Morgens om 7 uur werd je
gewekt door de baboe die dan al eten gehaald had in de keuken
zodat we alles op ons gemak konden doen. De kantoren begonnen
op papier om half acht maar dit werd niet zo nauw genomen, dus
wandelden we om kwart voor acht het kamp uit, vaak blootshoofd,
iets wat in militaire dienst ondenkbaar was, naar het kantoor dat
ongeveer 500 meter verderop langs Koningsplein West stond. Zoals
we al zeiden, na de kantooruren waren we vrij, niemand keek er naar
ons om, het enige contact dat we hadden met de kampleiding was
een gewoon blauw schrift, deftig omgedoopt tot klachtenboek dat in
de kantine lag en waarin we onze grieven of onze aanmerkingen
konden schrijven betreffende de algemene gang van zaken,
bijvoorbeeld over een kapotte lichtleiding of wateraanvoer enz. Een
eigen dokter hadden we niet, alleen een hospitaalsoldaat hield ’s
avonds zijn smeerrapport. Was er iets ergers aan de hand dan waren
we aangewezen op de garnizoensarts waar je gerust een dag voor
kon uittrekken als je daar op bezoek moest. We begrepen
ondertussen wel dat we hier “profiteerden” van de afbraak van het
Koninklijk Nederlands Indisch Leger. Het waren allemaal oudere
militairen die de gruwel van de Japanse interneringskampen
overleefd hadden, en die nog maar kort daarvoor tot de ontdekking
waren gekomen dat ze hun geliefden nooit meer zouden ontmoeten.
Het was wreed dat van deze mensen nu verwacht werd dat zij hier
ook nog weer hun krachten zouden geven En deze mensen moesten
wij gaan aflossen, maar die aflossing ging niet zo snel..
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BATAVIA - periode Maart 1947December 1949.
En zo kwam Piet bij de Legeraanschaffingsdienst in Batavia terecht.
Dit was vergelijkbaar met een handelskantoor waar
vertegenwoordigers van wereldwijde bedrijven “zaken” kwamen doen
om hun spullen te slijten. Dat kon over pindakaas gaan en over
drietonners. Vanzelfsprekend waren de inkoperposten allen bezet en
kwamen wij er wat kruimelwerk doen. Daar de bureaubezetting voor
de helft uit burgerpersoneel bestond kwam Piet op de
personeelsafdeling terecht waar zijn werk voor een groot deel opging
in salarisuitbetaling.

Ik herinner me dat op de dag toen we ons kwamen voorstellen op
kantoor, en we ons werk toegewezen kregen, er èèn van ons met de
opdracht weggestuurd werd "Wat heb je? O, HBS 5 jr., ga jij hier dan
de zaak maar eens reorganiseren". Dat deze jongen wel een beetje
raar stond te kijken is wel duidelijk. Mijn chef was een kerel van
plusminus 45 jaar en planter van beroep. Had nog nimmer op kantoor
gezeten, praktisch geen opleiding in die richting, een geweldig grove
kerel met een hangbuik waar een dun riempje overheen gespannen
stond om zijn broek op de gewenste hoogte te houden, een
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verdachte rode neus (ik verkocht ook iedere maand mijn bierrantsoen
aan hem à f 2,50 per fles) en een grote tropenhelm in de nek.
Kortom, typisch een man van buiten van de plantage, die vroeger
jarenlang achtereen op de onderneming achter een stel koeli's zijn
keel schor geschreeuwd had en die de combinatie van hard en
handig wel onder de knie gehad zal hebben. Deze man was na de
bevrijding door de Nederlandse regering uitgezonden als kapitein in
Nica-verband, hij was immers een Indié-kenner (en dat heeft zeker
de doorslag gegeven) als Chef Personele Zaken met een 450 man
onder zich. Hij was ook wel de meest karakteristieke persoon die ik
daar ontmoet heb in die beginperiode, maar ik durf hem wel aan te
duiden als verpersonificatie van de L.A.D. in die dagen. Ik heb hem
een maand of 8 meegemaakt waarna hij ontslag nam omdat hij een
goede betrekking kon krijgen op Timor. Het bleek later dat hij daarin
door een paar chinezen voor de gek gehouden was want op Timor is
hij niet lang gebleven. Het kan ook zijn dat hij dat verhaal maar

verzonnen heeft omdat de grond hem te warm onder de voeten werd,
want nog een poosje later werd hij opgepakt wegens verdenking van
smokkel van wapens en leveranties aan de republikeinen. In die
omgeving heeft Piet bijna 3 jaar doorgebracht en werd daarvoor
gehonoreerd met de een bevordering tot wachtmeester.
De kantooruren waren van ‘s morgens 7 uur tot ‘s middags 2 uur
zonder pauzes, zodat er voldoende tijd overbleef om na de siësta aan
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allerlei sporten deel te nemen zoals: voetbal, volleybal, badminton,
tafeltennis, zwemmen.

gereformeerd; als gereformeerde was je politiek antirevolutionair. Je
leerde er niet debatteren.
Heel ongezond!

Doordat we in het centrum van de stad gelegerd waren was er ook
ruimte voor een sociaal leven. We konden uit eten gaan bij de
chinees, of in het AMVJ-gebouw of in een militair tehuis. Ook was
Piet lid van een jeugdclub bij de gereformeerde kerk. Daarnaast
bezochten we bioscopen of we woonden een voorstelling in de
schouwburg bij. Ook brachten we bijvoorbeeld een bezoek aan de
plantentuin in Buitenzorg. Als je het allemaal zo op een rijtje ziet
staan zou je gaan denken dat Piet daar maar een bruin leventje had.
Dat was ook zo. Alleen werd er constant aan dat gevoel geknaagd:
Ali was er niet bij. En dat verlangen bepaalde alle gevoel van welzijn
gedurende die drie jaren.
Desondanks heeft die schrijverij Piet er wel doorheen gesleept.
Allerlei onderwerpen werden er behandeld. Om elkaar niet te
ontgroeien. Want we veranderden natuurlijk. In Nederland was het
allemaal inteelt. In het dorp ging je alleen met gelijkgestemden om.
Op de jeugdclub sprak je allemaal dezelfde taal zowel op
godsdienstig als politiek terrein. Je was gereformeerd dus sprak je
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Maar dat veranderde in Indië. Je kwam tot de ontdekking dat er veel
mankeerde aan de verhouding Nederland-Indië. Uitsluitend
Nederlandse belangen werden gediend, hetzij direct of indirect. Java
was het belangrijkste eiland, dus de infrastructuur beperkte zich
hoofdzakelijk tot dit eiland. Dat de Dajaks op Borneo nog
koppensnellers waren vonden we niet zo erg. Ook onderwijs werd er
stiefmoederlijk behandeld. Dat na 300 jaar Nederlands bestuur het
grootste deel nog analfabeet was was ook geen probleem. En de
bevolking van Nieuw Guinea ging nog gekleed in peniskokers. Wij
wisten niet eens wat een peniskoker was. Java, ! daar moesten we
zijn. Java was rijk en vruchtbaar, de cultures rolden over elkaar heen.
De bevolking mocht zelfs ook wat beheren, mits maar voldaan werd
aan de eisen van herendiensten. Het Nederlandse bestuur beperkte
zich tot de Nederlandse belangen.Voor de show was er de Volksraad
ingesteld om de happy few van de inlanders koest te houden en hen
het gevoel te geven dat zij ook iets in de melk te brokkelen hadden.
Om de Nederlandse belangen in de specerijencultuur te behartigen
werd er bepaald dat specerijen alleen geteeld mochten worden op
Ceram en Ambon. De specerijenarchipel was echter veel groter en
om smokkel tegen te gaan werd van de overige eilanden de hele flora
door de marine op regelmatige tijden vernietigd.
Het was dus ook een ontdekking voor ons dat dus lang niet de hele
bevolking zat te wachten op de terugkomst van het Nederlands
bestuur. We begonnen een beetje te begrijpen dat de bevolking
zelfstandig wilde zijn. Voor de oud-Indiëgangers een belachelijk idee,
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maar voor ons als jonge mensen die net een bevrijdingsoorlog
hadden meegemaakt, heel begrijpelijk. Naarmate de tijd groeide
kreeg Piet steeds meer het gevoel dat hij er niet thuis hoorde. Dat hij
daar rondliep als een Duitse soldaat in Nederland.
Allemaal punten om over te discussiëren.
Nog een belangrijk discussieonderwerp was het geloof in God en in
de bijbel. Voor het eerst kwam Piet in aanraking met mensen voor
wie die begrippen van geen waarde waren. Er werd aan de poten van
de stoel geknaagd en voor het eerst bemerkte hij dat niet overal een
antwoord op te geven was.
Allemaal problemen om in brieven naar Nederland over te schrijven.
Vooral dat laatste onderwerp was moeilijk voor Piet. Zijn gedachten
circuleerden nog zo in dat oude patroon, dat hij er niet zo maar
afstand van kon doen. Daar werkte vooral het verblijf in Batavia aan
mee. Zondags ging hij, gewoontegetrouw naar de kerk. Een
gereformeerde kerk nog wel, de Kwitangkerk, een enkele keer
afgewisseld met de Willemskerk van hervormde snit. Afhankelijk van
de dienstdoende predikant en hoe laat hij was opgestaan, want de
Willemskerk stond wat dichterbij.
Waarschijnlijk omdat hij voelde dat men hem te dicht op de huid
kwam en hij zich beter wilde wapenen ging hij naar de
belijdeniscatechisatie van ds.Oranje en deed hij het jaar daarop
belijdenis. Hij werd steeds heen en weer geslingerd. Politiek gezien
was er geen probleem. Om van ARP te switchen naar SDAP/PvdA
lag, gezien de dagelijkse praktijkervaring min of meer logisch. Al
kwam Jan Schouten-himself in de Kwitangkerk oproepen: “Maak
geen fouten, stem Jan Schouten”, dat schudde hij als een
moessonbui van zich af.
Nee, geloofsvraagstukken gingen dieper. De belijdenis-zondag was
heel verwarrend. Met nog een soldaat die ik niet kende en twee
jongenlui van Chinese afkomst, stonden we daar voor in die kerk en
ik voelde me er warm van worden. Maar ik miste Ali heel erg. Ik
twijfelde of ik er goed aan gedaan had. Of ik oprecht was geweest.
En die twijfel heeft me niet meer losgelaten.
Daartegenover heb ik ook positieve momenten gekend. Soms
benauwde het toekomstbeeld me dusdanig, dat ik op de kade van
Priok stond om een schip met afzwaaiers uit te zwaaien dat ik dacht
ik kom hier nooit meer vandaan en me dan gerust voelde worden
door de gedachte dat er Iemand was die naar me omkeek. Zo
kinderlijk kon het geloof ook over me komen. Tenslotte leefden we in
de koude oorlog periode en toen was 16000 kilometers een heel
eind.
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Maar ja, bespreek zulke gevoelens nu eens in een brief. Dat red je
niet als iedere komma meetelt. Gevoelens moet je mondeling
bepraten, anders wordt je een brokkenpiloot. Zelfs nu voel ik me
hierin nog tekortschieten. Gelukkig constateerde Piet dat ook de
denkwereld van Ali langzaamaan veranderde.
Al met al konden we tussen de stemmingen door een vrij normaal
leven leiden. Zeker in de beginperiode in Batavia waren alle militaire
gebruiken en gevoelens van ondergeschikt belang. Daar de
demobilisatie van de KNIL-militairen niet zo snel ging zaten we vaak
met een dubbele bezetting op kantoor wat de prestaties niet
bevorderden. Een presentielijst werd niet gebruikt en zo kon het
gebeuren dat jongens overdag naar de bioscoop gingen.
e
Dat kon natuurlijk niet zo blijven en dat was dan ook over toen de 2
Divisie uit Nederland arriveerde en er weer kader beschikbaar kwam.
Er kwam weer een commandant met bijbehorend aanhang die
diverse maatregelen uitvaardigden. Dat leek op papier eenvoudig
maar de praktijk lag moeilijker. Want wij stapten iedere morgen naar
kantoor en de kampcommandant bleef met een leeg kamp achter.
Daar wij als soldaat geen groentjes meer waren bleef discipline een
moeilijk begrip. En dat begrip werd steeds moeilijker doordat we bijna
allemaal op ons kantoor bevorderd werden. Er was een schreeuwend
gebrek aan goed, Europees personeel. In het verleden was er een
regelmatige aanvoer geweest vanuit het moederland, maar die
stroom was door de oorlogssituatie drooggevallen. Het oude bestand
was uitgedund door overlijden en die de kampen overleefd hadden
waren of gingen naar Nederland terug. Daar onze dienst om twee uur
’s middags eindigde zochten en vonden veel jongens een burgerbaan
waarmede zij een maandsalaris extra verdiende. Daar heeft Piet zich
nooit mee beziggehouden. Met zijn groep, een man of zes, hadden zij
de stilzwijgende afspraak om daar niet aan mee te doen. Wij gingen
sporten en hadden plezier. Bovendien, wat moest je met dat geld
doen? Als soldaat hadden wij de mogelijkheid om 25% van ons
salaris naar Nederland te kunnen sturen via de administratie waarbij
we voor iedere gestorte roepia in Nederland een echte gulden
bijgeschreven kregen. Maar meer dan 25% mocht niet. Een
kamergenoot van Piet was een goede saxofonist en speelde ieder
weekend op personeelsfeestjes van multinationals en verdiende geld
als water. Maar hij wist niet wat hij er mee moest doen. Er was
natuurlijk altijd nog wel ergens een zwart kanaal te vinden maar dan
kwam je toch wel weer in ander probleemwater terecht.
Nee, wij deden ons spel en speelden tot er een plasje in onze navels
stonden en dronken hete thee.
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We gingen een week naar Bandoeng met een luxe auto die we
versierden van een klant van de LAD die daardoor dacht een order te
kunnen krijgen. We vonden onderdak bij het Leger des Heils voor
twee rupia per nacht en iedere morgen stond de wagen met
chauffeur en een volle tank weer voor de deur
Onder andere brachten we een bezoek aan de Tangkoeban Prahoe
tot aan de rand van de krater. Dat gaf een indrukwekkend gevoel. We
konden er echter niet in afdalen, want we hadden de chauffeur
moeten beloven dat we niet te lang weg zouden blijven. We hadden
hem de laatste 200 meter achter moeten laten daar de weg niet
verder berijdbaar was. Maar daar het gebied niet veilig was en wij
onze wapens meenamen, voelde de man zich niet zo gelukkig om
daar alleen achter te moeten blijven. De krater had een middellijn van
een kilometer en was 150 meter diep. In èèn hoek kon je zien dat het
een nog levende krater was, daar kon je wat zien pruttelen en daar,
werd ons verteld, kwamen zwaveldampen vrij die je bij inademing niet
zou overleven. We geloofden het grif want een diep gerommel in de
aarde gaf een unheimisch gevoel.
Met de jeugdclub brachten we een bezoek aan de zwavelbronnen
van Dèpok, daar waren in de loop der jaren door het overlopende
water heuvels ontstaan waar constant warm water uit overliep en
waar bassins in uitgespaard waren waar je in bad kon nemen wat
heel heilzaam was tegen huidklachten. Het ging hierbij niet om
bergachtig gebied. De heuvels lagen gewoon tussen de sawahs.
Een typisch verschijnsel voor Batavia was het overtrekken van
kalongs iedere avond en morgen. Kalongs zijn zogenaamde
vliegende honden. Dat overvliegen kwam door de ligging van de stad.
Het terrein naar de Java-zee was moerasachtig en daar vonden deze
vogels hun voedsel.
Een ander natuurverschijnsel waren op gezette tijden de vliegende
mieren. Het kon gebeuren dat je ’s avonds je krant zat te lezen en die
krant ineens overvallen werd door een vlucht van die mieren. Dat lijkt
griezelig maar dat was het niet, ze deden niets en ze vormden het
voedsel voor weer andere diertjes zoals Tjitjaks muur-salamanders
bijv. Grappig daarbij was, daar het hier om vliegende mieren
ging en de salamanders die overvloed niet ineens konden verwerken,
zij eerst de vleugeltjes van de mieren afbeten zodat zij niet meer
konden wegvliegen, en ook grappig was dat de inlanders ook die
mieren verzamelden in een busje of blikje om ze later ook op te eten.
(Look-a-like Joh.de Doper, al ging het daar om sprinkhanen)
We moeten natuurlijk ook nog even stilstaan bij het vervoer in
Batavia. Want je moet in Batavia natuurlijk vervoerd worden. Een
mens heeft dan wel twee benen maar die zijn niet bedoeld voor
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Batavia. Het is er te warm en de afstanden zijn te groot. Het centrum
van de stad werd gevormd door het Koningsplein en dat was ruwweg
een kilometer in het vierkant en was begroeid met alang-alang, een
hoge grassoort. In het midden was een fontein en dat was prettig
voor de prostituees die daar hun werkterrein hadden. Dat
Koningsplein mocht niet bebouwd worden. Het was rondom bezet
door regeringsgebouwen o.a. was het paleis van de Gouverneurgeneraal er aan gevestigd. Dat had niks te maken met die
prostituees, want die waren onzichtbaar door de alang-alang.
Wilden wij naar de stad dan reed door diverse hoofdstraten een tram.
Daar werd echter in hoofdzaak gebruikt gemaakt door de inlanders
die met alle mogelijke bagage tot kippen aan toe zorgden dat de boel
goed bezet bleef. Verder krioelde het van taxi’s met het uiterlijk van
jaar 0 maar te duur voor ons. Nee, HET vervoer voor ons waren de
bedjah’s, de trap-taxies. Die werden bereden door inlanders, die ze
huurden van in de regel Chinezen. Het was een zeer ongezonde
bezigheid. Wilde je er gebruik van maken dan hield je hem aan, je zei
waar je naar toe wilde en sprak een prijs af. Volgens de Europese
planters bedierven wij de markt door veel te veel te betalen maar
daar deden we maar niet moeilijk over. Het was altijd prettig als ’s
avonds de bioscoop bijvoorbeeld uitging er zo’n 50 bedjahrijders
klaar stonden om het publiek af te voeren. En tot slot, er reden ook
nog militaire vrachtwagens door een bepaalde route maar ja, die
reden niet op vaste tijden zodat je maar moest afwachten of er iets
kwam. Het meeste bezoek ging naar de pasar. Voor ons waren de
pasar Baroe, pasar Senen en pasar Ikan de belangrijkste. Daar kon
je voor alles terecht. In die drie jaren ben ik èènmaal in een
middenstandswinkel geweest. Kopen deed je op straat, zelfs je haar
knippen gebeurde langs de weg met een spiegel in de boom.
En dan was er natuurlijk ook nog de mogelijkheid om te vliegen. Maar
dat deden we niet in Batavia maar duiken we even terug naar Andir.
We (Frans en Piet) zaten samen in de Luchtbelcantine toen er
iemand naar ons toekwam die vroeg of we zin hadden in een
vliegtochtje. Andir was de luchthaven waar de machines uit de hele
Oost gereviseerd werden. Was zo’n toestel klaar dan werd er een
proefvlucht gemaakt.
En daar werden wij voor uitgenodigd.
Dan wil je je niet laten kennen, die leeftijd hadden we toen nog, en
zeg je “Ja!”. We moesten nog even wachten en toen hoorden we een
gesprek tussen twee monteurs “we zijn gisteren met die kist door een
oog van een naald gegaan, er zat een ontsteking los in de
linkermotor”.
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Dat kwam niet zo prettig over, maar ja, het onderwerp gaan of niet
gaan kwam niet meer ter sprake, dus gingen we.
Het toestel dat ons verwachtte was een Mitchell tweemotorige
bommenwerper en die had geen portieren. Er ging een luik open in
de buik van het toestel en daar moesten we inkruipen. Er was geen
stoel om te zitten.

Toen weer terug richting Bandoeng. We maakten een paar cirkels en
zagen toen een klein wit vierkantje in het groen liggen. Dat bleek het
vliegveld te zijn en we waren heel verbaasd dat die piloten kans
zagen om met zo’n snelheid precies op dat vierkantje terecht te
komen Een vlucht om nooit te vergeten!
.

We zaten op de grond met onze benen in een geschutskoepel,
ongeveer in het midden ter hoogte van het bommenrek. Dat rek was

Het was ook omstreeks deze tijd dat Piet werd uitgenodigd om op het
kantoor van de directie te komen. Daar werd hem een brief van de
minister van oorlog overhandigd. Piet werd er volledig door
overvallen, er werd hem in die brief verteld dat hij, anderhalf jaar
geleden, goedgekeurd was voor de officiersopleiding op de K.M.A. in
Breda. En of hij er voor voelde deze opleiding alsnog te volgen. Dat
was een heel verleidelijk aanbod want het betekende: terug naar Ali.
Natuurlijk werd het probleem diezelfde avond ook op Ali’s bordje
gelegd. Maar ja, dat ging vanzelf drie weken duren voor dat Piet daar
antwoord op kon verwachten en de minister verwachtte diezelfde
week nog antwoord. Toen Piet er goed over ging nadenken bedacht
hij wel ”t’s leuk, maar het betekent een opleiding van minstens een
jaar en dan zeker weer terug naar Indië?. En daar voelde hij geen
fluit voor. De minister had gezegd 2 jaar, en daar was nu al 1 jaar van
voorbij, nee, dat lokte hem helemaal niet aan. Daar kwam nog iets
anders bij: Piet ging steeds meer bezwaren voelen tegen het militair
gedoe. De onderlinge discussies dreven hem in de richting van het
antimilitarisme. Zeker ook de gesprekken hierover met de
batterijcommandant in het verleden. Hoe vervelend ook omdat hij er
niet met Ali over kon spreken, Piet besloot om voor de eer te
bedanken. Uit de latere briefwisseling bleek wel dat zij het erg
teleurstellend had gevonden.

gelukkig leeg. Twee piloten kropen naar voren, en die kregen we niet
meer te zien.
De motoren werden gestart, stonden een poosje warm te draaien en
toen, plotseling, stoven we weg over de baan waarop wij op ons
achterwerk in het toestel naar achteren geschoven werden. We
trokken vrij snel omhoog en we waren juist weer in de zithouding
gekomen toen opeens prutte-prutte-prut de linkermotor stopte. Even
later werd er weer gestart en ja hoor, hij deed het weer! Maar toen
kwam hetzelfde geluid prutte-prutte-prut maar nu aan de andere kant
Gelukkig kwam dat ook weer goed, en wij begrepen dat die twee
piloten dat allemaal veroorzaakten om het toestel te controleren.
Want dit hadden we net tegen elkaar verteld of wwhhiiieeep!…..dook
het toestel met z’n neus naar beneden. Wij beseften dat het een
duikbommenwerper was en even later, ja hoor, daar klom hij ook
weer naar omhoog. Ik wil niet zeggen dat het groen onze broek
uitliep, maar het was niet prettig. Als toegift vlogen we toen ook nog
een poosje normaal en zagen de Java-zee en de Indische oceaan
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Ja, er was inmiddels een jaar voorbij. En dus was het logisch dat zo
af en toe het rekensommetje gemaakt werd 2 jaar – 1 jaar = 1 jaar.
Als altijd was Piet de pessimist. Zo gauw het gesprek of gedachten
die kant uitgingen stond Piet klaar met “ho-ho, wacht even, er is nog
niets vastgelegd”. Helaas kreeg hij gelijk. De politionele actie die door
de legerleiding opgezet was werd internationaal niet toegejuicht. We
werden gedwongen de opmars te staken maar kwamen daardoor
logistiek in de problemen, met als gevolg dat het opperbevel met een
dagorder kwam waarin ons gevraagd werd ons verblijf met een half
jaar te verlengen. Begrijpelijk werd dit verzoek ironisch ontvangen,
we hadden geen stem in het verhaal. En het werd shockerend toen
deze situatie zich op een later tijdstip nogmaals herhaalde, in plaats
e
van 2 jaar werd het dus 3 jaar. Maar in het 2 gedeelte van 1949
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werden de geruchten dan toch bewaarheid. Er kwamen bijvoorbeeld
nog weer verse troepen uit Nederland die ons moesten aflossen, er
gingen afdelingen ons voor. Regelmatig kwamen er onderdelen uit de
hele archipel voor retournering naar Nederland. Een speciaal
kampement hiervoor was de KW3-school in Meester Cornelis een
buitenwijk van Batavia. En op een gegeven moment kwam er een
dagorder waarin we met naam genoemd werden om voor repatriëring
in aanmerking te komen. In alle drukte waarin we verzeild raakten
hadden we er bijna geen oog voor dat de situatie bij de LAD en bij het
KMG chaotische vormen begon aan te nemen. Diverse
hooggeplaatste personen verdwenen uit de picture en allerlei wilde
verhalen deden de ronde. Maar dat had onze belangstelling niet
meer. We hadden onze eigen sores, we moesten bijvoorbeeld onze
bagage die we mee terug wilden nemen in kisten opbergen. Die
kisten moesten geadresseerd worden wat een hele klus was. Toen
volgde ook voor ons de verhuizing naar de KW3-school en kregen we
te horen dat we op 19 December zouden inschepen. En zo gebeurde.
Ons schip was de “Asturias”, een Engelse boot die emigranten naar
Australië gebracht had.

We hadden natuurlijk de ervaringen met de Volendam van de
heenreis en keken daarom onze ogen uit toen we op de Asturias
terecht kwamen. Niks geen troepenschip meer, we vonden gewoon
dat we als mensen behandeld werden. Geen overvolle ruimen, maar
comfortabele hutten met 6 mensen. En nu maar 600 passagiers in
plaats van 2400. Dat verschil kwam in diverse plaatsen tot
uitdrukking. Vooral bijvoorbeeld door de Engelse keuken waar we
aan overgeleverd waren. Dat begon dezelfde eerste middag al toen
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we tot de ontdekking kwamen dat Engelse een theetraditie onder alle
omstandigheden handhaafden. Iedere middag gingen de eetzalen
open en werd er thee met cake geserveerd om 4 uur.
De samenstelling van het “diner” om 6 uur ’s middags gaf
aanvankelijk nogal wat problemen. Iedere soldaat kreeg namelijk 2
gekookte aardappels en 1 gebakken, voor een stevige soldaat
betekende dat absoluut “honger”! Die jammerklachten verdwenen
echter naarmate we langer aan het engelse menu werden
blootgesteld. ’s Morgens begonnen we met toast en ham and eggs of
porridge of corn flakes. Daarvoor hoefden we niet zoals gebruikelijk in
de rij te gaan staan, nee, we werden aan tafel bediend en keken met
verbazing naar de obers die als volleerde goochelaars tijdens een
stormwind met armen vol plateaus door de eetzaal jongleerden. En
dus hoorden we na een week niet één klacht meer. Er werd zelfs
geapplaudisseerd toen we op eerste kerstdag voor anker lagen in de
haven van Colombo en de Plumpudding naar binnen gebracht werd
nadat we ons tegoed gedaan hadden aan de turkeys Het was dus
geen wonder dat Piet bij de debarkatie 90 kg woog.
De dagen verliepen vrij saai aan boord. Van militaire zijde werden er
geen eisen meer gesteld, we waren echt afgedankt. Brieven schrijven
had niet zoveel zin want er vertrokken geen vliegtuigen vanaf het
schip en er gebeurde gelukkig niets bijzonders. Het ging alleen niet
snel genoeg, terwijl onze thuisvaart maar drie weken bedroeg tegen
de vier weken van de heenreis. Dus bleef er weinig anders over dan
eten, slapen en in de zon liggen, dit dan afgewisseld met
klaverjassen en sigaretten roken. De sigaretten vormden ook de
prijzen bij het klaverjassen. Echt spannend!.
Alle havens die we aan deden veroorzaakten geen problemen.
Voordat we in Priok aan boord gingen waren we allemaal weer
ingeënt tegen pokken daar we anders in veel havens niet welkom
waren omdat we uit een land kwamen waar de pokken nog niet
overwonnen waren.
Nieuws was er vanzelf ook niet veel. Het wereldgebeuren ging een
beetje aan ons voorbij. Er werd iedere dag een summier berichtje
samengesteld en gepubliceerd, maar we misten de kranten toch ook
niet erg. Het gaf de indruk dat we wat apathisch waren voor nieuwe
berichten. Er heerste een sfeer van een verloren oorlog. We waren
inmiddels allemaal 25 jaar geworden en hadden onze buik vol van
opgezweepte verhalen.
Het enige verzet dat ons nog wat in beweging zette was het feit dat
we een bezoek bij een psychiater moesten brengen. Want het was
ons inmiddels wel verteld dat er in het moederland nogal veel
werkloosheid heerste. Begrijpelijk dat de bewindslieden wel zagen
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aankomen dat de arbeidsmarkt grote moeite zou hebben om ons een
plaatsje te bieden. Dus zou onze zielknijper ons even doorlichten om
te zien waar we ons het beste op konden voorbereiden. Het werd een
opmerkelijk onderzoek met een heel bijzondere uitslag. We waren
bijna allemaal geschikt om ons op de bouw te storten. Het onderzoek
ging zelfs zover dat 1/3 geschikt was voor metselaar, 1/3 voor
timmerman en 1/3 voor huisschilder. Heel interessant!
We gingen ons wel steeds meer realiseren dat onze thuiskomst ook
wat problemen met zich meebracht. We werden wat meer
onzeker.We hadden qua leeftijd voor een richting in de maatschappij
gekozen moeten hebben maar daar waren we door de 10 jaar
oorlogsomstandigheden nog niet aan toe gekomen.Hoe dichter we bij
het vaderland kwamen zo veel te meer kwamen de gedachten dat het
niet allemaal rozengeur en maneschijn was. Het langdurig soldaatzijn ging zich wreken. Het waren jaren zonder eigen initiatief geweest.
Er werd voor je gedacht. Bovendien had er rond dat soldaat-zijn de
euforie gehangen van dat zijn mensen die wat beleefd hebben die
hebben meer meegemaakt dan de mensen die thuisgebleven waren.
En die gevoelens brokkelden wat af. Desondanks hunkerden we naar
het moment dat we vaste grond onder de voeten zouden voelen.
Maar tot besluit moesten we eerst nog een proeve voor de titel van
ware zeeman afleggen: met zware mist voeren we Het Kanaal in,
alleen het schip was realiteit, voor de rest moesten we maar gissen
en raden. We voeren van brulboei naar brulboei, afgewisseld met de
waarschuwingsgeluiden die ons schip produceerde, terwijl nog een
aantal andere schepen lieten horen dat zij er ook waren. We hadden
weleens van radar gehoord, maar wisten nog niet in hoeverre je daar
op vertrouwen kon.
Het was een hele opluchting toen we op 12 Januari 1950 bij het
wakker worden door de patrijspoorten keken en de Nieuwe Waterweg
voorbij zagen glijden. Het was een ontroerend ontwaken: we waren
thuis! Tenminste bijna! De ontscheping ging vrij vlot., alle
Amsterdammers, alle Hagenezen, alle Groningers werden bij elkaar
gegroepeerd en vertrokken. Niet zo eenvoudig was dat voor Piet. Hij
kwam in een autobus met restanten, reed om elf uur weg uit het
havengebied en kwam 's middags om 4 uur aan op Huigsloterdijk 87
te Abbenes na kriskras door Zuid Holland gedwaald te hebben om
overal 1 soldaat te bezorgen. Natuurlijk was de vlaggenstok aan het
hek gebonden en was er een ereboog. De eerste zoen kreeg hij van
schoonzus Nel, daarna van vader en moeder broers en zusters. En
toen stapte hij naar binnen en vond daar, alleen gelaten, zijn liefste.
EINDELIJK!!.
59

Hoe lang die omhelzing geduurd heeft is niet bekend gebleven. Wel
weten beiden dat er geen moment van vervreemding gevoeld is.
Alles was weer als vanouds, en er kon weer van geluk gesproken
worden. Daar kwam die dag natuurlijk niet zoveel meer van. Het huis
was vol en moeder Jannetje moest er nog wat van zien te maken.
Van het eten bedoel ik. Tot aan haar dood toe heeft ze een naar
gevoel overgehouden dat de soep waar ze kosten nog moeite voor
gespaard had, juist die dag bedorven was door een verkeerde
handeling. Maar gelukkig waren de peertjes mooi rood. Daar hield
Piet zo van begrijpt U. En daar tussendoor liepen er steeds mensen
in en uit. En iedere keer moest Piet vertellen hoe heet het daar
geweest was. En of het eten goed was. En daar was weinig
gelegenheid voor Piet om Ali in haar oor te fluisteren dat hij van haar
hield en dat hij gelukkig was. Ze zag er zo ontwapenend lief uit. En
Jacob wilde alles weten over de politieke toestanden daar. En Gijs
verontschuldigde zich dat hij in die drie jaren maar 2 brieven
geschreven had en dat 1van die 2 brieven in zijn jas was blijven
zitten. Die vond hij na een half jaar en omdat er toen al over
gesproken werd dat wij met een half jaar naar huis zouden komen
vond hij het niet meer nodig om die brief te versturen. Na zo'n verhaal
zeg je dan "Ja, dat is Gijs"
Hoogtepunt van de avond was de aanbieding van een cadeau!! We
zaten in de kamer rond de tafel en toen werd de keukendeur open
gedaan en toen stond daar een piksplinternieuwe fiets ! Er werd even
gekeken of het zadel op de juiste hoogte stond en daar ging Piet,
helemaal weer opgenomen in de vertrouwde sfeer. Maar toen om elf
uur eindelijk iedereen weer opgekrast was gingen Piet en Ali samen
stijf gearmd lopend naar Huigsloterdijk 32. En onderweg spraken ze
af dat ze de volgende morgen samen naar Leiden zouden gaan om 2
ringen te kopen. Ze vonden dat ze dat wel verdiend hadden.
Wonderlijk, zo voelden ze het beiden aan, drie-en-een half jaar
scheiding en toch meteen weer die zelfde intimiteit.
Dus naar Leiden! Piet moest in de kleren gezet worden, hij had niets
meer om aan te trekken. Om daaraan tegemoet te komen had iedere
soldaat bij de debarkatie een enveloppe met f 300,-- gekregen van
het Koninkrijk en daar moest de hele plunje voor verzameld worden,
zoals 2 costuums, werkkleding, 2 paar schoenen, overhemden,
ondergoed, sokken. De legerleiding dacht waarschijnlijk niet dat we
de Bijenkorf de klandizie zouden gunnen. Het was een
geruststellende gedachte dat we een brief meekregen van prins
Bernhard waarin hij beloofde dat, als we problemen hadden wij altijd
een beroep op hem konden doen. Achteraf begrijp ik nog niet dat we
het allemaal slikten, dat zou nu, 50 jaar later niet meer mogelijk zijn
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geweest. Het klootjesvolk is toch wel wat mondiger geworden.
Daarbij speelde, ik zinspeelde daar al eerder op, de gedachte dat we
terugkwamen van een verloren oorlog, we hadden niets om ons op
de borst te slaan. We mochten op die borst nog wel een ''ereteken
voor orde en vrede'' spelden, maar daar ben ik me maar niet aan te
buiten gegaan. Het was eind Februari 1950 dat ik uit dienst ontslagen
werd. Vanaf 7 Mei 1946. Toen nog niet vermoedend dat ik nog 5 jaar
achtereen voor ''herhaling'' zou worden opgeroepen.
Laten we niet op de zaken vooruitlopen. Het belangrijkste was
voorlopig voor Piet wat hij zou gaan doen. Broer Jaap kwam toen met
het idee om samen te gaan werken. Jaap was inmiddels een
aannemersbedrijf begonnen in Kamerik en Jaap stelde voor dat Piet
het metselaarsvak zou leren zodat ze van elkaar gebruik konden
maken. Tenslotte had Piet een cursus bouwkundig tekenen gevolgd.
Het dorp bood verder geen mogelijkheden, een metselaarscursus
kon in Leiden gevolgd worden. Begin maart kon Piet aan de slag.
Tekenwerk dat aan de cursus verbonden was hoefde hij niet te doen
zodat hij zich helemaal aan het metselen kon overgeven. Hij leerde
van halfsteensverband, kettingverband, vlaams verband,
kruisverband, enz. enz. Hij leerde van een klezoor en een
drieklezoor, van een porringpunt om een boog te metselen kortom, hij
plakte alles aan elkaar en hij slaagde cum laude. Maar toen hij zover
was kon hij geen steen meer zien. Hij zag zichzelf al staan driehoog
op een stelling en als een beginneling opwerken tegen een paar
duizendpoten. Het kwam dus als een opluchting aan dat kruidenier
Meyer van Oude Wetering vertelde dat er een kantoorbaan vrij was
bij de groothandel in levensmiddelen Door Eendracht Sterk te
Aalsmeer. En Ali was gelukkig dat het experiment in Kamerik van de
baan was, omdat zij zich niet zag opwerken tegen haar toekomstige
schoonzuster.

Dus vanaf dat moment ging Piet iedere dag op de fiets naar
Aalsmeer. Het kantoorwerk was een simpele klus voor hem en het
fietsen iedere dag deed hem goed.
En toen kwam plotseling het gerucht over EEN HUIS !!!
Het bedrijf kreeg van de gemeente Aalsmeer 5 huizen aangeboden
voor het personeel, onvoorstelbaar! Nieuwbouw! Er was wel een
addertje onder het gras. De gemeente vereiste dat de bedrijven een
bijdrage zouden geven van f 700,-- per woning. Daar het bedrijf daar
niet aan mee wilde werken was het even moeilijk daar Piet en Ali hun
geld hard nodig hadden, maar toen schoot vader Cornelis te hulp.
Het is te begrijpen dat dat voorjaar en die zomer er slechts een
onderwerp te bespreken was. En al die beraadslagingen en
besprekingen liepen uiteindelijk samen in de datum van 3 September
1952. In de periode van 20 Augustus tot 3 September werd de hele
gebruikelijke ceremonie afgewerkt, heel vermoeiend, iedere avond
was er wel wat aan de beurt.

Van het versturen van uitnodigingen en besprekingen met de
dominee tot het ontvangen van een presentje in de vorm van een
stukje toiletzeep "om Piet z'n smoel te wassen". De buurtschap
leverde het vervoer zoals altijd, alleen voor het bruidspaar werd een
auto gehuurd, omdat er in Hoofddorp in het gemeentehuis getrouwd
moest worden. Daarna ging het terug naar Oude Wetering naar het
kerkgebouw van de gereformeerde kerk waar de inzegening
plaatsvond.
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Wapen van Alkemade
Tenslotte vond het feest zijn einde in de rit per auto naar het
wachtende huis in Aalsmeer waar de bruidegom zijn bruid niet over
de drempel kon dragen daar hij met een pannetje gehaktballen in zijn
handen stond, een overschot van het feest. Ons bint zuunig
nietwaar?
En toen begon het!!

Na afloop van de dienst ging het hele gezelschap lopend naar het
hotel "het Wapen van Alkemade"waar het diner wachtte en het
bruidspaar een gezellige avond met de gasten beleefden onder
leiding van de ceremoniemeester Dick Brouwer.
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SEPTEMBER 1952 - HEDEN.
Naar mijn gevoel zouden we er nu een streep onder kunnen zetten.
Het hierboven vermelde tijdperk is eigenlijk geen historie meer. Maar
het is misschien toch beter om een paar markante punten te noemen.

Zou het lukken?
In ieder geval liep hun hart over van geluk Een huwelijksreis was niet
nodig. Er waren zoveel nieuwe dingen te beleven. Ze waren nog zo
onervaren.
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Daar is dan als eerste December 1952. We waren 3 maanden
getrouwd toen de eerste verschijnselen van Piet's minder goede
gezondheid naar voren kwam. Piet werd met een ambulance naar
huis gereden met een aanval van niersteen. En daar zou hij de
eerstkomende jaren regelmatig mee geconfronteerd worden. Dat wil
zeggen: natuurlijk niet alleen Piet maar ook Ali. Het gebeurde in die
tijd regelmatig dat Ali te hulp snelde als oma geen winkelmeisje tot
haar beschikking had. En dan kwam het regelmatig voor dat wij
enkele dagen aan de Oude Wetering logeerden. Daar wij nog niet
over eigen vervoer beschikten moest Piet dan 's morgens met de bus
naar Aalsmeer. Het was dan spitsuur in die bus. Er waren nog geen
bushaltes, dus de bus stopte voor ieder huis waar iemand aangaf te
willen meerijden. Dus stopte die bus soms om de 100 meter. En dat
werd dan fataal voor Piet, steeds dat optrekken en weer stoppen. Hij
kon dan wel uitstappen, maar ja, dan stond hij daar halverwege en
wat dan? Het is verschillende keren gebeurd dat hij geradbraakt in
Aalsmeer uitstapte en dan moest hij nog naar huis gaan lopen. Daar
heeft hij diverse jaren last van gehad tot een arts in het ziekenhuis
hem adviseerde geen rabarber te eten. Die man bleek goud waard
want sindsdien was deze kwaal verleden tijd.
Er waren trouwens al spoedig belangrijker zaken die de aandacht
vroegen. Want januari/februari nestelde Ali zich in Piet z'n schoot en
vertelde hem met rode wangen dat ze zwanger was. De dokter had
haar voorgerekend dat ze ongeveer september een kindje kon
verwachten. Nou, dan wordt de boel wel even op zijn kop gezet. Alle
gedachten en handelingen hadden ergens in de verte met dat nieuwe
mensenkind te maken. Er moest vanzelf allerlei dingen aangeschaft
worden. Daar mochten we dan weliswaar een maand of zes over
doen, maar het moest er dan toch wel zijn.
Gelukkig werd Piet in diezelfde zomer gevraagd door het bedrijf waar
hij werkte of hij er voor voelde om vertegenwoordiger te worden. Nou,
dat leek Piet wel. Er werd een brommer aangeschaft en voortaan
ging Piet 3 dagen per week gemotoriseerd door het leven. Het was
wel een hele omschakeling
66

Daar was allereerst het feit dat hij het hele
levensmiddelenassortiment moest kunnen opdreunen. Hij moest
kennismaken met de winkeliers en een relatie zien op te bouwen. Dat
ging hem wel makkelijk af. Hij had natuurlijk het voordeel t.o.v.
fabrieksvertegenwoordiger, dat hij niet hoefde te soebatten om een
order, de winkeliers waren er bij gebaat om zoveel mogelijk
producten bij hun vereniging af te nemen daar dit hun winstuitkering
aan het einde van het boekjaar kon beïnvloeden. Een nadeel was
daarbij dat de handelsvorm van het bedrijf een coöperatie was. Dit
betekende o.a. dat alle leden ook eigenaar van het bedrijf waren en
dat soms ook wel wilden uitspelen tegenover de vertegenwoordiger.
Een nadeel van deze coöperatievorm was ook dat men qua
bedrijfsvoering nooit voorop liep. Hoewel het bedrijf al 25 jaar
bestond had men voor de 2e wereldoorlog de groothandelsfunctie
nog nooit uitgevoerd, er was alleen een administratieve taak tussen
winkeliers en fabrikanten. De fabrikanten leverden zelf hun goederen
bij de winkels af, en de vereniging zorgde voor de financiële
afwikkeling. Toen kwam de oorlog met de distributie-perikelen waarbij
aan het einde van de oorlog er praktisch geen handel meer bestond.
Gelukkig braken er betere tijden aan en bij die algehele opleving
kwam de gedachte naar boven om die groothandelsfunctie zelf te
gaan uitoefenen. Maar dat betekende dat er kosten gemaakt
moesten worden. Er moest een gebouw zijn, er moest een vrachtauto
zijn. Er moest personeel komen. Er kwam een administratie. En dat
moest allemaal op de een of andere manier door die leden
gefinancierd worden. En er kwamen geruchten over de oceaan
aangewaaid uit Amerika over moderne administratie machines, maar
voorlopig hielden wij het nog bij papier en potlood.
In die stijl gebeurde ook de financiële afwikkeling. Iedere morgen ging
Piet met voor iedere klant een kwitantie voor de geleverde goederen
van de vorige week met de bedoeling dat geld te incasseren In de
regel lukte dat wel al zat er natuurlijk ook wel kaf onder het koren.
Daar kwam dus geen bank of giro aan te pas. Maar het betekende
wel dat Piet iedere avond zijn kas op moest maken hetgeen de ene
keer vlotter verliep dan de andere keer. En opgeteld gebeurde het dat
Piet met f 25.000,-- in huis de nacht inging. Die tas wilde Piet niet op
de slaapkamer hebben maar werd op de overloop in de kast gezet.
Ali kreeg daarvoor ook de instructie dat in het voorkomende geval zij
ook moest roepen: "Het staat in de kast op de overloop!". Want, zo
redeneerde Piet, het bedrijf is er voor verzekerd en Piet niet.
Dergelijke incidenten hebben zich echter nooit voorgedaan. Hoewel
je soms voor verrassende dingen kwam te staan. Zo stapte Piet een
keer om 5 uur 's avonds bij een winkelier in Heemstede binnen terwijl
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daar een mevrouw bij de kassa aan het afrekenen was. Ze zag Piet
binnenkomen en zei "Ha, U kunt wel duizend gulden wisselen, U hebt
altijd zoveel geld bij U". Piet deed maar net of hij dacht dat die
mevrouw een grapje maakte en schoof de privé-woning van de chef
binnen.
In de maandagroute had Piet de gewoonte om zijn boterham te eten
in een restaurant in Hoofddorp, en dat deden veel
vertegenwoordigers. Je kon daar vanzelf ook gebruik maken van het
toilet en Piet vond het een raar idee geven om daar iedere keer met
een zware tas naar het toilet te gaan dus liet hij hem gewoon bij zijn
tafeltje staan en kijk! nooit een cent tekort gekomen. Zijn collegavertegenwoordiger had de gewoonte om het geld in een koekblik te
doen. Die beschikte dan ook over een motorfiets met zijtassen. Met
een beetje een gladde weg ging hij op een kruispunt onderuit, het
koekblik kwam vrij en de biljetten dwarrelden door de lucht. Gelukkig
waren er een paar omstanders die spontaan begonnen te helpen en
's avonds bij het kasopmaken bleek er geen gulden te mankeren.
Ook die tijd hebben we gekend.
Zo ging dat in de vijftiger jaren!
Piet had het dus naar zijn zin, hij kon goed met zijn klanten
opschieten en er viel weleens een voordeeltje te behalen. Soms was
er een fabrikant die het wat waard was als er een bepaald product
gepromoot werd, soms was er een lid die nog omhoog zat met een
hamstervoorraad uit de distributie-tijd of soms was de eigen directie
bereid iets extra's te laten wapperen als de magazijnvoorraad niet
helemaal in balans was. Kortom, het gezegde : “Een vliegende kraai
heeft altijd wat" was van toepassing.
Maar die kraai moest dan wel vliegen, en de hele dag op een
brommertje in de winter viel niet mee. Toen dan ook de bedrijfsleider
kennelijk zijn schaapjes op het droge had en er dus in de leiding
geschoven werd, werd Piet gevraagd of hij chef van de administratie
wilde worden.
Dat ging door en dus verhuisde Piet weer naar kantoor. Ali was er
ook gelukkig mee, want het betekende dat Piet meer met de
regelmaat van het gezin kon meegroeien. Het gezin groeide nl. ook
met de tijd mee, na zoon Aat werden nog 3 kindertjes geboren.
Gelukkig kwam toen op tijd de anticonceptiepil op de markt en daar
maakten Ali en Piet geen religieuze bezwaren tegen. Ze hadden wel
andere problemen aan hun hoofd. In 1959 overleed opa de
Kwaasteniet en een jaar later oma de Kwaasteniet Het besef groeide
in hen dat er een generatie voorbij was gegaan en dat zij zelf nu in de
voorste linie stonden.
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Zulke gebeurtenissen zetten gedachten in gang. Piet had door zijn
verblijf in Indonesie en zijn soldaat-zijn reeds langere tijd moeite met
de vredesgedachten van het evangelie maar had die gedachten
nonchalant naar achteren gedrukt. En toen de kinderen in zijn leven
kwamen hardnekkig geprobeerd op een kinderlijke manier zijn geloof
over te dragen. Naast die militaire problemen kreeg hij en niet alleen
hij maar ook Ali problemen met de sociale standpunten van hun
eigen A.R.P. En toen er uiteindelijk een schaap over de dam was viel
de rest niet meer te keren. Dat ging zover dat Piet op een gegeven
moment zijn pacifistisch gedachtengoed uiteen moest zetten voor de
kerkeraad en er bij de eerstvolgende benoeming tot ouderling er
vanuit de gemeente bezwaar tegen deze benoeming gemaakt werd
omdat iemand met communistische ideeën niet in een kerkeraad
thuishoorde.
Ook Ali raakte door haar bezigheden in 3e wereldproblemen steeds
meer in conflictsituaties met als gevolg dat het verband met de
kerkelijke gemeente op losser schroeven kwam te staan. Vooral toen
haar vrijzinnige gedachten verweten werd. Ze kwamen in woelig
water te staan.
Dat werd nog versterkt door Piet's gezondheid. Eerst werd diabetes
bij hem geconstateerd, wat aanvankelijk vrij luchtig werd opgenomen,
gewoon een tabletje innemen. In de loop der jaren zou blijken dat dit
verre consequenties zou hebben. Daarnaast kwam er een hernia te
voorschijn met als gevolg opname in een ziekenhuis in Oegstgeest.
En al die problemen vielen samen met een verhuizing van de
Anjerlaan naar een noodzakelijk geworden groter huis in de
Hornmeer. En het is verwonderlijk dat Ali, die alle problemen op haar
tafeltje kreeg in die situatie het hoofd koel kon houden. Tenslotte
waren er 4 kinderen die haar aandacht opeisten. Dat betekende
bijvoorbeeld dat Marjolein en Peter door de buren moesten worden
opgevangen als Ali naar Piet wilde in het ziekenhuis. Zo'n bezoek
koste haar met het openbaar vervoer via Hoofddorp en Nieuw
Vennep, ongeveer 6 uur per keer. Gelukkig kwam Piet na een paar
maanden weer thuis. Zodoende kon hij Aat begeleiden die in
moeilijkheden kwam op de Fokkerschool wegens het pacifisme. Maar
ook daar werd een regeling voor gevonden. Marjanne leverde in die
tijd de minste problemen, zij doorliep ogenschijnlijk met gemak het
H.W.College in Amstelveen. Na een half jaar uit de running te zijn
geweest kwam Piet weer terug in zijn werk. Aanvankelijk werden
natuurlijk alle mogelijke bezwaren hierbij in het oog gehouden, maar
nadat steeds weer bleek dat de rug zich goed hield werd er ook
steeds meer losgelaten. Dat bracht het werk met zich mee. Het
bedrijf was verplaatst van Aalsmeer naar Hoofddorp en nu kwam de
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tijd dat er intern gekeken moest worden naar verbeteringen in de
werkmethodes. De automatisering deed zijn intrede. De opstelling
van de goederen in het magazijn moest corresponderen met de
benoeming in de administratie.

Daar het bedrijf vanzelf niet stil gelegd kon worden, moest er naast
de dagelijkse werkzaamheden een schaduw-administratie opgezet
worden wat bij elkaar ontzettend veel energie van de werknemers
kostte. En er ging dan ook een zucht van verlichting door het hele
magazijn toen bleek dat het systeem klopte en er praktisch geen
kinderziektes te verwerken waren.
Ik moet nog vermelden dat Piet die verhuizing natuurlijk aan had zien
komen en zijn rijbewijs had gehaald. Er was een autootje gekomen
en dat was wel nodig voor die rit iedere dag naar Hoofddorp.
Jammer echter was het feit dat de diabetes steeds meer aandacht
vroeg. Regelmatig moest Piet opgenomen worden in het ziekenhuis
in Haarlem om opnieuw ingesteld te worden op insuline. Dat ging
zover dat hij op zekere nacht met een ambulance wegens een
hartinfarct opgenomen moest worden
Toen kreeg Ali haar zin: Piet liet zich overschrijven naar het
Diakonessen ziekenhuis in Heemstede temeer daar een verpleegster
in het Haarlemse ziekenhuis gezegd had : "mijnheer, u moet eens
veranderen want uw suiker wordt hier niet goed behandeld". Dat werd
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dus het Spaarne ziekenhuis in Heemstede. Bij de eerste
kennismaking kwam de specialist tot de conclusie dat Piet verkeerde
insuline gebruikte. Er werd een afspraak gemaakt dat Piet een week
zou worden opgenomen. Dat gebeurde en toen Piet de volgende
Vrijdag naar huis ging had hij van alles bij zich, maar vooral de
overtuiging dat hij het vak onder de knie had en voortaan zelfstandig
kon handelen en niet meer van doktersadvies afhankelijk was. Dat
was veel gewonnen
En dat was goed, dat winnen. Want Piet had zich laten strikken voor
ouderling voor 4 jaren en dat kostte nogal weer wat tijd, meestal in de
avond. En betrof dit een kerkeraadsvergadering dan kwam Piet 's
nachts tegen twaalf uur doorgerookt naar huis. Misschien zal iemand
denken "is dat nu zo verstandig om zo'n klusje te gaan beginnen?” Je
weet bijna zeker dat je met allerlei problemen te maken krijgt. Maar
dat was niet de hoofdzaak voor Piet. De voornaamste reden was dat
Piet op het terrein van kerk en geloven met zichzelf overhoop lag. Hij
dacht, als ik er positief tegenover ga staan misschien kan ik mezelf
eraan optrekken. Maar dat bleek een ijdele hoop. De ontwikkelingen
in de wereld, de ontwikkelingen op het politieke vlak, speciaal op het
gebied van kernwapens, maar ook op sociaal terrein, nergens viel er
iets van een goddelijke leiding te bespeuren, althans, Piet zag het
niet. De eindconclusie was dat het hele verhaal door mensen bedacht
was. En in gesprekken met Ali bleken de gedachten wonderlijk
parallel te lopen alleen kon Ali het beter formuleren. Desondanks
wilden geen van beiden de banden met de kerk loslaten. Daar lagen
immers hun sociale contacten en ondanks de negatieve gedachten
waren er ook momenten van warme gevoelens. Voor Piet speelde
dat vooral ten opzichte van muziek, klassieke muziek of kerkelijke
melodieën. Daar bleef hij door geraakt worden, zo sterk zelfs dat het
zingen voor hem onmogelijk werd.
Nu moet gezegd worden dat er ook andere redenen waren die het
zingen belemmerden. Het diabeet zijn mocht Piet dan onder de knie
hebben, fysiek ging het minder tot de GAK-arts hem adviseerde om
te stoppen met werken. Voorjaar 1982 werd Piet afgekeurd voor alle
diensten en ging hij over naar een WAO-uitkering. Het bedrijf voorzag
in een gunstige afscheidsregeling zodat er geen financiële problemen
waren.
Er brak daarmee een heel andere tijd aan. In goed overleg werden de
huishoudelijke taken enigszins verdeeld, zodat Piet niet helemaal in
de kou kwam te staan en tegelijk Ali wat ontlast werd., Dat was
natuurlijk ook eerlijker want Ali had ook haar werkzaamheden
buitenshuis nog als Alpha-hulp. Daarnaast verzamelde Piet nog wat
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inkomsten bij de firma Akerboom te Langeraar. Er bleef voldoende
tijd over voor een caravan-gedachte. En in het voorjaar van 1983

Maar dit verhaal is natuurlijk nog niet af, er is nog meer, er zijn nog
kinderen. Maar liefst 4 ! En ook 4 kleinkinderen Die kun je toch maar
niet zo links laten liggen? Dat wilde ik toch wel doen. Waarom?
Omdat ze me allemaal even lief zijn. Het zijn allemaal verschillende
mensen, zelfs met fouten en gebreken.

werd een tweede-hands vouwwagen gekocht en trok het stel er voor
het eerst op uit naar Nommern in Luxemburg.
Dat experiment beviel goed behalve dat Ali het te fris vond in de
vouwwagen. Daar was wel wat aan te doen, want ze kochten een
nieuwe Adria caravan en toen ging het bruine leven helemaal van
start.

Maar ze hebben me al bijna 50 jaar eindeloos veel plezier gegeven
Over geluk gesproken!!!

Van half Mei tot begin
September waren ze
onderweg en dat hielden ze
ruim 20 jaar vol.
Weliswaar met een lelijke
onderbreking, want op een
gegeven ogenblik moest Ali
min of meer halsoverkop naar
het ziekenhuis voor een
hartoperatie. Heel spannend,
maar het kwam allemaal weer
goed.
En toen leefden ze nog lang
en gelukkig!
Zelfs toen mr.Parkinson zich
in hun gezelschap
binnendrong.

Papa, winter 2004
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