Het verhaal van Dirk Dudink
Dirk Dutlirrl; (1599-1977) hcc/'t dc varltulur dic :ijtt otrdcr,v varleltlatt, uurr ltal
pupiar Íoct,crÍrout'(1. Itt da:a vcrltult,rt rxtrtll actr ltacld gc.st'ltt'l.st lrtta hcÍ levot itt
da ta.stfrie.sc rcgio artril:ug uutt ltal cintlt'vtrrt tlt'l9'' att
tla car,slt, lu'l.f l t'urt lc 20'' ct'uw. Hi.j ,scltaÍ.sl actt hcald vutr
Irct dugalijlt.s lL,t't'rr, ttrtrtrt' lt'gcli.jkcrliid gae /t dit t'crltuul t'ur
hee ld vtrrr ltcl t't'onortri,s<'ha t'n ytlitickc lt'vt'n t'tttt lia Íiid.
Wrtttrcgc dc lurglt' r'trn ltcÍ verlrttul is I'sc.slttÍan ottt tlt':t'
gt,.s<lricrl,sL'ltri.jt'ing irr tlc vttrnt t'un (ctt li'uillctort tt' puhlitt'rcrr. Vacl ilurtk :iin vt' r'cr.sclttrltligtl uun dc /itnrilit' Dudirrl;
tlic orr,t irr.sttrtrl gt'.sÍcld ltt'cfl otrr dit lirnrilicvt'rhuul irr ltrt'-
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Dirk Dudink, I 899- I 977.

Kermis te Zandwerven

Hct was op cle kermis tc Zandwerven in cle zor.ncr van het jaar 1896 dat Jan
Duclink aan ï-ijntje Vlaar vroeg orr rret hcm clc kernris te vieren. .lan wc'ronde
voorAAu op cle Zomerclijk cn Trijntje aan hct ciuclc van Hensbroek. Zij was clie
zclnclagavor.rcl na het melken urct eeu paar neven dic bij haar in de buurt wooltden, rrccgcreclen r.net paarcl ctr wa-qen uaar Zattclwcrvclt.
Ze haclclen veel plezier. doch beicle jongens haclclcn mincler-ueluk gehacl clan hut.t
nicht in zake het vinclen vln ccu pi.rrtncr. zij hct clan voor kortere ol'lan-uere ti.jcl.
Zij haclden in cle loop van cle avoncl wel begrcpcu clat het uret hLur nicht meer wus
dan een dansje eu eeu pruatje. dus vroegcr.r zij haar aan het eiuclc van cle avotrcl:
"gaat .lan ook mee naar Hcusbroek. wi.j willen straks wel uuar hLris". Trilntje
hacl .lan hiervan in kennis -qcstelcl en deze nam clit aanbocl clankbaar zrun. Zo
kon hij tcluninste cle heenrcis no-u nreerijclcn cn tcru-Ít zat er niks atrclcrs op clat.t
tc lopcn.
Zo gingen zi.j clan bij twaalven eu nu l-uet ziju vicrcu naar Hensbrock tcru-{ via
clc Kaa-u en Obclam. Onclcrweg in cle Kaag maaktcu zi.j nclg een scènc rree. toelr
claar bij een -erinclhoop ccu halÍilronken knaap ccu paar hancletr vol stcnen cle
wa-qcu in -qooicle. Vercler liep allcs r.rotrnaal en zo kwaurcn ze clart te miclclertracht
wecr ir.r Hensbroek bij Jacob Baan wuar ï'iintje clicncle. De broers Kecs cn Dirk
Vlaar woonclen er rtaast.
Jan bedanktc cle jongens eu ua ccn tijclje met Trijntje te hebben doorgebracht
en clc zekerheicl r.nee kree-e om de volgencle zcrnclagavor.rcl terug te rrogen komel.t
or.n de koÍïie op te halen, zoals dat heette. aanvaarclc hij cle thLrisleis weet' t.tiu.tt'
c'le

Zorrerdijk.

-lau hacl al vanaf cle schoolt'rankcn al- bij cle boercn gecliencl. bchalvc zijn clicnsttijcl clan. Hij was auclerhalÍ' jaar solclaat bij cle vestingartillerie itt Dctt Helcler ert
cen hall' jaar op cletachcntent in Willcmstacl en Tcrneuzetr. Hii was clat cliettctt

zat geworclcn cn wc.ronclc nLr t'li1 zijn ouclcrs in. Hii -{ing ttu geli-ik ccn sehltwclc
arbeicler tc werk eerst bi.i .lasper Hclclcr op Zaltclwcl'ven, clie bchalve boer ook
nog vcchanclelaar was cn eerl zanclclij hacl.
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De ieugdiaren van Jan Dudink
-lun was cic olrclste vau hct gezitt vatr zes kinderett.
clric jougcns cu clrie meisjcs witilrveln clc ottclsten te
Westwoucl gcboreu wArcn nabij de hciclertse kerk;
claarna warcu ze verhuiscl naar Spattbroek. De tijcl
was nict rooskleurig. Zijn vacler was ook boeretrarbcicler nraar 's winte t's. als cr sneeLtw cn ijs lag en clc
koeicn clroog stoudeu. haclclett verrcweg cle lttecstc
van cle br)crcnkncchtert gccn werk. Zo licp hij elke
winte r wel zo'n ticu tot lwaall weken stil. Zijn nttteclcr verclicnclc clarr ook wat bij nret op clc kraat.tt tc
gaa
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Dudinh, I 8(t7-l 956.

Kruidenloper
.lan r.noest claaror.r.r al gar.rw wat nree verclicncu elt wus ook al vanaÍ'ziin ticttcle

iaar kruiclenlopcl bij cloktcl Van Balen Blankcrt te Spanbroek. Hii rrocst clan
voor crr na schoolti.jcl cle mcclici.lnÍlesjcs wcgbreu-ucn naar cle patiëntcn clie cle
cloktcl overcla-u bczocht hacl. C)ok gebeurdc het wel, als cr veel zickelt wat'elr. clat
hil clc gchele da-u t'r1-r paci was cn clc schor-rl vcrzuir.ucle, wat iu clie clagen vool-lreer
kiuclcren veelvulclig vclorkwanr claar er uo-q geeu leerplicht bestond. Dit moest
allcmaal klpencl gcbcuren, en clc clokter hacl cclr wijde patiëntettkring.
Toch hcclï hij nrtg zcs klassen la-ucrc sclrool -tchacl en clat kwanr in clic clagcn
zeldcn voor. Tcrclr hij twaall' jaar was vcrlict hi.j cle school. Flet eerstc jaar heel t
hij hicr cn daar wat los werk gcclaan en no-si ccn tarttelijk oltgelttk gchacl.
Een gebroken arm
Hii zou ccu rlp,uetuigcl paarcl wc-ubrengen en zat erop. Doorclat cen aatrtal kindelen hct paarcl opjoc-ucn laakte hct op hol en .lan vicl er al-ct.t blecl- met zijn beert
in het tuig hangeu en wcrcl een hccl stuk latt-es clc weg rtree-ecsleept. Met llinke
schaalwonclen en ccn gebrokcn arnr bleel- hij tcnslcltte lan-{s cle we-e li-e-{ett. Een

Í1inke tijcl is er over hccu gegaan eer hij wccr hclemual beter was. Et.t, al is zilrt
arnr altijcl wat krotrr -qcweest, hij hceÍi el tttch trooit last van gehacl.
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Het eerste huurtie
Ttrcn hij dun wccr gehcel beter was. wercl er ccrt ltuurt-jc voor hcur gczocht. uret
l<ost cn inwor.rir.rgen clit was bi.j Hanncs Ni-lscn rtiur clc Vclrculuul.t tc Hoortr. Dczc
wls ccu tuinclcr. groente- cn ll'uittclcr cu tcvcns straatvcutcr'. Hct wlrcn urensell
vau uriclclclbare leelii.jcl en zonclel kirrclercu, clic zichzcll-nrct hitrcl wcrksn ecu
onbczorgcle oLrcle clag wilclcn bczorgcr.r. Dc vlouw wcrktc cvcn harcl als clc n-run
cu was cvcn zuinig zo niet schrapcrig. Zc wirrcr.r's urorscns ul vroc-rt in clc tLrin
cn .lan. clic r.ro-{ nralr clerlien was, nroest clan ook al bcgiuncu. E,u vt.ror clc itvoucl
was ook al gccn tijcl gcstelcl, zo lang clc baas wcrktc Ittocst .liur ook bczig zi.jn.
Ook op clc zoncla-{cn wls hi.j lang niet altijcl vrij; vccl bcstcllingcn n.locst hi.j op
dc zonclagnrorgen nog ronclbrengen wat zatcrclags Irict I.t.tcct'ol'nict goccl genoeg
op clc wagcn was. E,n in tilclen van cle uarclbcicu. clc bcsscn. clc pruinrctr ol itucler
ll-uit. uroest lrij zonclagsnriclclags met rccicli-jk wccl ook uit vcutcn. wat clan wel

hct lllcrgrootste verclriet voor her.r'r wus. Dczc rlcnscn lcclilcn hccl sober en
wcrktcn harcl cr.r licten voorkor.nen clat zuinigheicl cn vlijt ccr.r gocclc lccrschool
wAS vo(')r clc jougcn.
Dc hLrizcn wurcu clan zoals ze wareu. lnaar Jan zijn slaapplaats wls op clc zolclcr.
zo onclcr cle naakte pannen. geen hor.rt oÍ- riet eronclcr wat t.t-tccstal toch wcl wus.
Ook zclÍ.s -rlccn klciuc besclrutting boverr clie slaapplaitts kon claÍ. Hct is in cle
wiutcl cnkcle nralen voor-gekolnen clat cle stuiÍsneeuw tussen clc panuctr cloorgejaagcl was cn ccu cmurcr vol sneeuw van het beclclcngoccl wercl gchaalcl.

lhilcr Jun DuIink, I81l-19.17.

De volgende huur
Dc vacler van -lan hacl voorclat z'n tijcl om wits ccll
anclere huur voor henr gevouclen en wel bij ecn vccbocr. Dit was achter iu cle Berkureer bi-j A. Konijn.
Hi.j vercliencle cluar toeu vecrtig gulclcu in ccu hccl
iaar wat voor zo'n -jon-ucn al lang niet gek was. Hij is
claar tot zijn cliensttijcl gebleven met een gelciclcli.ik
oplopcnd loon. Hil kreeg er goecl eten en clriukeu
cn ccn rcdclijk bccl on.r iu tc slapen en warnr in cle
wiutcr'. Hct was voor ouclers alti.lcl een verlichting
als clc ouclstc kiuclcre u cle cleur uit koncleu.
Hc1 ctcn was mcestal beter clan thuis ert verclienclcu
hun cigcn klccling; ook kondeu ze nog een kleinigheicl aan hur.r c-rr.rclcrs al.s1uan. Dc volgencle kincleren
gingen clan ook stcccls wccr clczclÍilc weg op.

Bakeren
Jan z'n r.noecler hacl clat bakeren lang vol lrocteu hor"rclcr.r cn ook in cle tijcl clat zil
zell nog kinderen kreeg. Zo is het wel gebeurcl clat zil zelÍ' nog ccn zuigeling hacl
en toch -uing bakeren. Eeu zus.je van .lau wikkelclc hct kincljc dan iu ecn cloek en

giug cr zo op dc iraugcwczcr.r tilcl nrce naar haar nrocclcr cn clie het voeclde. na
voecling uAu.r zc hct kincl clan weer nree uaat' huis.

cle

Dienstplicht
Tocn .lan r.rc-ucnticn .jaar was moest hij lolcn cn lrok ecu r.lurl.lnrcr waarop cclr
solclatcnprijs viel en na cnigc ti-lcl nrocst hii clie clienstplicht vcrvr.rllcu. Op clc
vastgcstclclc clag ging hi.j lopcncl van Hcnsbrock naar het station tc NoorclSchalwor-rclc. vanclaal nrct cle trein Itaal Dcn Hclclcr.
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Hij noest zich nrelclcn op hct l-ort Er'Íprins ert wercl aldaar ingcclceld bij cle vestin-Írartillerie op het zecll'out. Dc militaire clienst was ir.r die dagen hard en cle solcliy laag, het verloÍ- gcring en hct cten onvolcloencle. De wartle maaltijden zoals
sucrt eu stanlpot gingen wel. nraar voor cle rest klecg je droog brood. Vcror alle
mo-qclijke be leggingen mocst ic zclf maar zorgen; koÍïle kreeg je altijd wcl. Zij
clic van wat betere huize warcn. klc-ecn van thuis nog wel wat mee. l'roter oÍ' kaas.
ol' no-u cens een paar ceuten, ckrch bij Jan z'n ouclcrs kon niet vccl al'gcltlk bt1
zccr vclcn. Oveligens, -{oecl gesituccrclcn waren er niet want solclaitt zijn was in
ciic cla-ucn nog iets minclerwaarcligs. Bocrcuzoous cn anclcrert uit betere kritrgen
warcu al-uckocht. ccn rcnrplaceurcut rrocrnclc nrcn clit. Hct kostte in clie clagen
ongevccr cluizencl gulclcrr cu clicgcnc clic cr vt'ror gclonsclcl wcrclen krceg ruaar
hondcrcl -uulclcu ol- eerr ietsje rreer. Dc lcst wls voor clc clÍlicier rer.nplaccnrcuten-baas. Ook bcstoncl er no-q ccn anclcrc vonr oln aan cle clienstplicht te olrtkonrcn cn clczc was clie vlur nunlrL'rvclu'issclaar. Dat t-lestrlrtcl hierin clat allcen
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de dienstplicht werd overgenomen maur niet cle verdere consequenties. Je bleel
namelijk tot je vijÍèndertigste jaar dienstpliclitig; rret eel-l remplacement werd
alles overgedrage n. Na een jaar ir-r clienst te zijn geweest werd er weer een loting
gehouden wie met een jaar naar huis mocht en wie niet. Deze keer was Jan iets
gelLrkkiger en lootte met een jaar vrij. Een boerenzoon vAl-l iets minder bemicldelde stand trok wel een uumu-ler wat hem verplichtte om wel anderlrall jaar- te
blijven, doch hij hacl bij zijn laatste verlof al met zijn vader over bepaalde rro-qelijkheden gesproken en deze had hem cle toezegging geclaan dat hij in een ougunstig geval wel mocht proberen dit af te kopen. Hij zocht zijn toevlucht tot Jan
en kwalr-r r-net hem ovel'eeu clat liij dit voor honclercl gulden in de hand wel wilde
cloerr. Dit moest natuurlijk ten overstaun veur een oÍllciergebeuren maarcle kosteu wareu bij lange na niet zo ourreuselijk als bovengenoemd. Jan maakte toch
een rekensommetjc. Oncler-eeschikt zijn aarl een boer was ook lang niet alles, de
dagen bij cle boer wálren lau-q, de kost wel iets beter t.naar cle verclienste was tocl.t
veel lager en voor een soldaat was de klecling en cle was vrij. Bovenclien kwau.t
cle winter er aau, voor eeu arbeider ook een slecht vooruitzicht. De Helclcrsc tijcl
wercl toen al-ueslotcn;
claar kwarren wecr nieuwe rekruten en .lan -{in-u
op tletircltetllglll 1rp ttict

bezette vestingplaatsen

in

Willemstacl en

Temeuzen. Hier was het

wachtlopen en kanor.rnen poetselt el.l sonrs
oÍÍicieren oppasseu.
Fort Efiprins, ilc HcllcrscpoorÍ.

Groot verlof
De 6dt jLrli 1889

hij met groot verloÍ-weer ir.r clc burgcrmitatschappij terllg en
hccfi hij ecrst als losse kracht gewerkt bij S. Bijman op Zanclwe rven; later in cle
herÍ.st wercl het al weer moeilijker en zo hacl hij zich pcr 2 fèbruari 1890 verhuurcl
bij Hannes Groot in cle Kaag. De clag waarop het mannclijk inwonencl persclneel
in clienst tracl. zijn clienst beëincligcle oÍ- vc-ror lot-rnsverhoging in aanmerking
kwaur was altijcl 2 ÍèbrLrari. Daar cleze boer Groot. eu zo wálrcu er r.neer. nogal
ceus eeu borrel clronk en in cleze omstancligheicl onplezierig was. hacl hil het
rret eeu jaar bekeken cn kwaln hetiaar-claarop op 2 ÍèbrLrari l89l bi-j een boer
aan de Boterhuizen te Heerhugowaarcl terecht. Hier was het zeker niet beter en
bovenclien was clczc bocr goklusti-u. Hij hielcl van kaurten en clourit.tospel en lietst
grol'en was r.rict cerlijk ook; z'n vl-ouw betrapte hem er soms op. Ook bleef hij
wel eens een nacht wcg eu hacl Jan het vee alleert ol met behr"rlp vau clc vrouw
hetvoeclerenenmclkcnteverzol'geu. Inclewintervan 1890-'91 washctecnzeel-uing

Itrnge en strcnge winter die vroeg ingevallcn was el.t die vooral gegaan was door
veel regenval . Het cehele zr.rideinde van de Heerhugowttard lag dan ook oncler
een ijsvlaktc. Er was c-rok veel sneeuw -ecvallen zodat het mooie van schaatsen er
gauw a1' was. je kon ook -eeen tochten uraken, de t.neuscn hadclen weirrig ijspret
gehacl. Op het ijs kost hct altijcl iets en wat cleed een bocrenknecht rnet 2 -culden
in c'le wcek. Zijn ntoccler voncl al clat hij zo ver van huis was elt bovendien trog
slecht tevrcclen wAS c-rok eu clan uog itt clie ntagere Waard. Dtrs had hij op tijd
n-lailr wecr een andere dicnst gezocht cn wel bij D. Groot aatt cle Obclamnrerdijk,
bii wie hij op 2lèbrLrari 1892 in dienst kwar.r.r. Dit walen nrensen rnet een heel
gocd was cloch dc vrouw uiterurittc- zr-riuig, zo niet vrekkig
-{ezin waar clc baas wel
en Jan als knaap van t3 jaar veel te wcinig te eteu krcc-u. Dit golcl rrict alleen de

krrecht rrraar ook cle kincleren err cle baas zelï. Deze laatste reclcle zich wel cloor
zo uu cu dan iets uit dc kast te uemcu. wat melk te clrinken et-r op clc zolder aÍ'en
tcle iets van het spek ol'cic kaas al'te snijclen. Totdat clc vrouw des huizes op eelt
keer bovcrr kwarr en r.ncrkte dat er ccn kaas Í1ink aangesneclen was. Jan kreeg
cle beschLrldi-{in-e naal zijn hooÍil ctat hij een kaasvretcr was. terwijl hij eigenlijk
cla_uelijks lnct honger liep cn nooit iets wcg-qcnornen had. Zi-jn verontwaarcliging

wils zo -{root clat hij zondcr zich te verontschulcligen oÍ' uit te zoeketr wic het wel
_ueclaan hac1. zijn ontsla-{ nanr. Wat iu dic clagen eetr hoogst gevaarlijke onderneming was.
Een vette knecht
Eeu vette knccht stond er slccht op. Vet noer.nde nlen een knecht cll boerenmcicl
oÍ'clienstbode, die ontijc'li-e r-rit lrun clienst kwar.r-rcr.r; het was clus een slecht getuig-

schriÍi en wililr moest zo ier.nancl naar toe. want iedereen wils al voorzieu. Als
kincl was het hem al op het hart geclrr"rkt. dcnk erorr c'lat jc altiicl goed je bcst
cloet. knap taal cu antwocl'cl -uceÍi en nooit icts wcunecnrt clr zorg ook vc-toral
clat je niet vet raakt want clan zijn we nret jou vcllegett. Voor cic gl-oterelt was clit
wcl iets gunstiger utaAr er wcrcl cloor een nicuwe baas toch altijcl rlisbruik van
gcntaakt in je loon. In cleze ictwat l'rertarde onrstaucligheicl kwam Jan clan thuis,
z'n hclc hebbeu en houclen in een grote zak en voor icclereen op clc kijk clat het
nict iu orcle was. Zijn nroecler was net clp cle kraatr bij een andct' eu z'tt vac'ler
kcck al elg sip en r.naakte wel een vcrwi.jt clat hij clit toch lracl mocten vernrijclen;
cloch hi.l zei erachtcl aatt: "dan nroct.je het ntaar bii Jasper Helder proberett,
daal is voor een paar weken tcrug ook zijrr knecht weggegaan clt ik heb el' llog
niet van _uehoorcl clat hij al een anclcr had"..laspcr stoncl niet zo crg hclctg in
aanzien in cle arbeiclcrswerelcl, hij betaalcle niet zc'r slccht r.rit. docht hij ciste clat
er steecls llink wercl gewcrkt en lrij was ecn brutale kerel ctt vloekte sotrrs als eet.t
ketter cu z'lt vroLlw uict ntincler, clcsrroclds tegen elkaat'. Ze hadden twcc clochters
clie niet vcel ntet het bcclrijf van huu ouders in cle pet ltaclclen. Ze nolken dan
ncrg wel urce nrairr vc.ror hct clverige onttrokken zij ziclt zovcel mogelijk aan het
bedri-iÍ. Zij waren clan ook bli.i dat er weer nieuwe knccht kwat.t.r die ook nroest
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kazen en de elnlners en het kaasgereedschap kon boeneu. Die boer. allang blij
al liet hij het niet merken. dat er weer een knecht kwam, betaalde toch no-e weer
lret lralve loon en Jan was weer onder dak. Naast dat l-ralve jaar voor .f 2.25 per
week is hij er nog een jaar geweest voor een rijksdaalcler per wcek wat bijna aan
niemand werd uitbetaald. Na andcrhall jaar had hij er toch weer genoec van.
Hii hacl liever een baas mct ceu gewoon boerenbedrijl met steecls hetzelltJe vee.
De veehanclel bracht met zich lnee dat cle baas steeds weg is cn hij moest steeds
koeien halen en wegbren-een naar de iaagschuit te Opmeer ol clc veerdienst op
Alkmaar of cle stationslaaclplaats van Hoorn oÍ' Heerhugowaard.

Bii weduwe Schouten
Per 2 ÍèbrLruri 1894 uing .lan clan ook weer op een nie uwc clicnst aÍ. en wel bij cle
wecluwe Schouteu in de Lcckcrmeer. Zij was een wcclLtwc rret twee getroLtwdc
clochters. Zij wilcle iemancl clie zclÍ.stancli-rl kon werken cn ccn bchoorlijke kennis
van zakcr.r aangaancle het bor:rcubcdrill' had. Doch daar zij ccn huurboerderij
hacl clic in cle winter- niet ingehr"rurcl kon worclen. hacl zij inmiclclcls een anclet'e

boerderil gehuurcl in cle Egr-r-rc-rnclcrureer wailrvan cle hr"rur pcr I mei in-qirr-q.
Het was een hele onclernerr.rir-rg in clie da-uen oln te verhltizctr uret huisraacl er.t
inboeclel, utet vee en beclrijl.sinvcntaris en clat over zo'n grotc aÍ.stancl. Wat niet
clagelijks werd gebruikt kon vau tc voren worclen weggebracht. allemaal met
paarcl cu wagen. en clat tussen c'le mclktijclcn. Dat kon je clan I kecr per clag
ckrcn. .lan hacl zo al een vracht oÍ'vier wc-{-{ebracht eer ltet cle cigenlijke verltuizin-u plaats voncl. Toen clan cle rrote dag -{ckolnen was kwauren cr cnkcle burelt
en tockor.r-rstige buren uit cle Egmondcrr.neer. oln ulles clp te laclcu wat er nog
lurcc urocst. leclereen boclcl altifd hr"rlp als cr zoiets aan cle hancl was. Jan hacl cle
kocicn al vroe-{ gemolken eu verschillcnclc spullen lagen zoveel rro-tlclijk vool cle
hancl zoclat het opladeu vlug kou -ecschieden. Ook de beiclc schoc'lnzoons warell
al vroeg gckouren en hulr wagells wirrcu al lang vol gelaclert cer c1c wagclrs uit
clc Egrnonclenreer aankwarlen. lnmic'lclcls waren cle koeien van stal -{chaalcl en
Jan gin-q mct ecu paar jongens uit cle buLrrt cn.nee op stap, zo tcgct.t ccn Ltur ctlne-qen. Zc haclclcn al ccn stuk gelclpeu. ruim hallwcg clc Baarsdorpemrecr loelr
zc clc wagcns uit clc E,gmonclemreer tcgcnkwamcn. Dezc hac'lclcu hct.t, ccl ze bi.i
Otcrleck warcu al weer ingehaalcl uu ook op wc-q nuar cle nieuwe ['rchuizing. Je
kor.r natuurlijk niet zo vlug gaau met pas al-rekallile koeien. vi-ilticn stuks loslopencl vee cloor clc Baarsclorpermeer, Koggewc-u. Spicrclijk. Wogmeer. Rr"rstcubur-{.
HLrigendijk, Ouc'lolp. Friesebrr-rg, Kanaalkadc cn vo(')r het staticln lauqs traar clc
Kalkovensbrr"rg. Hct was bijna weer nrelktijd ccr zc cr wilreu. Ze haclden goccl
weer gehacl en cle jongcns konclen rlee terr"rg rijdcn n-rct ccn van de scltc'rc.rt.tzctotrs
clie in clc Noorclcrr.r-rcer wooncle. Deze l-rad voor clic avoncl een melker gcvraagcl
opclat hij saurcu rrct zi-jn vrouw zijn schoonrrocclcr bij aankomst op cle Iricuwc
plaats wat op drccl' kon helpen. Het was een vermociencle clag geweest maar hct
vee kolr zc-r in de wcidc en er was -uoed gras. Dc zc'xncr verliep reclelijk. Het was
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goecl wccr. cr wls goccl hooi gctcclcl cn ri.jk gcuocg voor clc wintcr. Dc wccluwc
was best in hc1 zin nrct haar knccht cn.liur was ook goccl tcvrcclcn. [)c zorg \,oor
het bcclrill'clruktc wcl ccns wat zwrurr. tcnrccr tnrclat hi.j ccn stcrk vcrantwoorclcli.jkhciclsgcvocl Iracl. Dc schoonzoou was toch nog al ccns onr clc clcur. clccls
ourclat hij nrccnclc ccn oogjc in hct zcil tc lroctcu hoLrclcn cn anclcrclccls cr nrocht

toch nog ccrls ccn winst.jc tc hulcn zi.jn..lan was nict bi.jzonclcr o1-r hcnr gcstelcl.
Nict clal zijn wclk nict gczicn nrocht wolclcn. nraar clc nlrnicl vun oplrcclcrr
bcvicl hcnr nict. Dc scht'rt'nzt'rt.rr.r n.rccnclc clc kocicn voor clc aÍzct voor bctcrc
prilzcn tc kunncn vcrkol-lcn onrdut hi.j urccr hunclclsman ztlu zi.in. En.luu. clic
van zichzcll'ivis1 clat hi.j nict zo zlkcli.jk rvits. itlswcl sct'icus in zi-jrr ()p\llttinscn.
licl hcnr ccrst wcl bcgaan cloch kwlnr tot clc ontclcl<king. clat hct gcnraaktc gclcl
nict allcnraal thuis l<wanr. Zoclocnclc wls cr ccn vclwi.jclcring ontstuuu Ir.lsscu
clczc twcc. clic zich lutcl toch rvcl wccl hclstclcl hccli. Dc wccluwc cchtcr. clic hrrar
ogcn hccl goccl clc kost gal. zug clit ullcnlrll uun. [)c gcncgcnhcicl tcscnovcr haar'
schoonzt'rt'rn nanr stcccls nrccl lrl. tclwi.jl clic tcgcnovcr.lun [)ucliuk stccds stcrkcr'
u"clcl. zo zcll.s. clat hct in hct oog bcgon tc lo1-lcn. Zc ll"ilclc ccns tc gitst nititr hitar
clochtcrs cn anclclc lirnriliclcclcn cn onrclat zi.j ccn cincl Lrit clc buul't woonclcn. r'vAs
hct nict zo gcruakkcliik cr tc l<onrcn. Hct kort nict anclcls als nrct hct 1-liurrcl cu
\\'agcn cn wcll<c vr'()uw lcccl nou rcll'; ccn vr'()Lrw nrocsl toch ulti.jcl ccn bc;lltitlclc
bcschciclcnhcicl uun clc clag lcggcn. F,r'u'alcn ct'rvcl clic hct bcst konclctr cn ook
clurlilcn uruul hct \\'as u()u ccnr.naal gccn gczicht. Dus ging zi.j sunrcn nrct haat'
linccht cu.lan nlrnr clat in zi.jn ccnvoucl sclicLrs op. [)c girstclagcn vool ccn bocr'
wurcn irlti.jd nlurr'l<ort. ztl tusscrr clc nrclkti.jclcn. Als.jc clurt vcl nr(rcst r,rlrs.ic
lunur ccn uur ol'clric à dric cn ccn halÍ-in.jc gasthLris. Al hccl't zi.j clan nooit tc
licnncrr gcgcvcn clat zi.1 gcncgcnhcicl voor lrcnr hacl. lrrngs anclcrc \\/cgcn r,virs clit
toch t'cl clLriclcli.jk nrclkbrurr. Zi.j sclroul< vool clic ti.jcl stcccls ccn lckkcr-kop l<ol'Ílc cn nrccrclclc nrulcn nrct suil<cl cl in. rvat in clic tijcl nog nict gcblLrikcli.jk rvas.
IJct ontbi.lt cn dc schirl'tti.jclcn rcktc zc vairk nos cloor ccn c\tla kop.jc kollic in tc
schcnkcn. Llit vclschillcnclc qrotcrc cn klcinclc uttcntics kon hi.l nrcrkcn clat hct
halrr clnst \!ls clr cllllor.r.r voncl hi.j hct rur trvcc.jturl toch nlurl bctcl naar ccn
andclc biurn onr tc zicn.
'lcrug op Zandll'ervcn
Wccr bclunclclc hi.j bi.j .luspcr Hcklcr n.uurr uu uict nrccl uls iurvoncncl knccht. lli.j
krvunr tli.j zi.jn ouclcrs thuis cn ging irr uurloor.r rvcrl<cn. lcht ccnt 1lcr uur..laspcr'
u,clcl al rvut orrclcr cn ging nict zovccl lnccr lraiu'clc rlirrkt. Zi.jn dochtcrs \\'irrclr
iunriclclcls gctrou\\'cl clus nrocst hi.j u'a1 nrccr bi.j clc clcur bli.jvcn cn lcgclc zich
clauron'r \\'at nrccl op clc boclclcli.j cn clc zlrnclcri.j toc. bi.jnu dc cnigc nog dic ct'
op Zirnclucrvcu \\,as. Hct nrooic z:urcl wus ullcnlurl ul wcg gcgrl\,'cll. hct lrctrol'
allccrr nog r'r''11 st()l)zuncl voor stnrtcnnlrl<crs cn clc lrocrcnstallcn..lirn hlcl nrr
naast hct bocrcnu'clk tlol< rvcrl' in clc zltncll<Ltil. Wtnncct'ct'bocrcrt klvitt.ttct.t r'rt.t.t
ccn wagcn zlntl nrocst hi.j clc hllcr hclpcn rlc rvugcn vol tc ulrl<cn. Vccl klinkcr()l_l

wcgcu wcrclcu cr in clic tijcl nog gcmulkt en ook voor onclcrlroucl cl vilu was vccl
zaucl noclig clus kwlnrcn bi.jna allc clagcn n.rcclclcrc wugcl.ls on.r zuncl tc halen.
.laspcr klccg ccn kucclrt voor clc bocrclcri.j crr.lan stoncl bi.jna alle clagcu irt clc
zandkLril vool acht ccnt pcr uLrr.

'Iirch hacl hi.j vun hct schirnrclc loont.jc clut hi.j irr zi.jn lcvcn vcrclicnclc ccn splarccnt.jc ovcrgchouclcu. wunt tocn hct hcrl.st u,as kocht hi.j vool zichzcll'cclr
kocbccst onr clic in hct schuurt-jc vun ziju vlrclcr op stll tc zctten. IJi.j hacl bi.j clc
zonrcrclug wut hooi gcw()nncl.l van ccr.l stuk.jc rvcgbcrnr cn $'ut wallcnkarttctt dic
hij in clc uvt'rnclurcr.r hucl gcrluuicl cn gcschorcn cn clic zi.jn.jonustc brocrtjc cn
zus.jc wut ourgclvcrk.t cu t()t hooi gcnlurkt haclclcn. In clc avonclulcn wclcl hc1
rvccr thLris gclriurlcl. Ook Irucl hi.j cr wat vocrbictcn bi.j gckocht cn \'\'aI bi-jvocr'" rvat
tocu lrllccn nog uit li.jnkocl<cn bcstoncl. IIct hucl wcl nict zovccl opgcbllcht truar'
clc tr,inst crvun hucl hi.j clc volgcndc zon.rcl gcbruilit onr zi.jrr vaclcr cn nrocclcl clr
zichzclÍ'ccn plczicl tc docn. nlrrlcli.jk zich tc lutcn lotogrirlcrcn. ol'zo hct trtcrt
gczcgcl rvcrcl por'1r'cttcrcn. Ourcllrt hi.i tocn zonclugs vri.j hircl. r;r,irt hcnr zi.jn uchclc
lcvcn nog r.rict r,r'us gcl-rcLrlcl. bchulvc clun ccn cnkclc kccr zonclugsavoncls vli.j van
nrclkcn uls hi.j nuur zijn ouclcrs tc gust wou. Mccstcnti.jcls girrg hi.j 's avtlncls na hct
rttelkett n()!.1 e\ell rtttlrI lttris.

Mirlr

zoals ccrclcr gczcgcl, op clic bci,r'r.rstc zouclirg ging
zijlt ouclcrs t.taiu Hootu. Hij hlcl cluatvoor
gclccncl
van zi-jn birirs. Zcll'was hi-j ccn kccr
ccn liytuig
op clc lirto gcgaiur in ziln nrilitailc klcrcu nraar dc ouclc
Iuit.jcs haclclcn zo icls r.rt'rg nooit nrL-cgcnrlukt. [)c loto's
wcldcn gcnuakt bii Alb. A. Klcint.jcs in clc Kcrkstraat
van wclkc lirtogluul' cr op hct ogcnblik uog vcrschillcnclc
onclcr clc mcnscn zijn. Ecn portrct wls in clic cllgcn al ccu
hccl bczit. vt'rolal onclcl clc armc mcnscn. clc zrlgcnalnrclc
claghuurmcuscn: zij clic vau clc claghLrur lcvcn nrocstcn.
hiy clan Irtct

gcwonc rt'rcr.tscrt clus.
Vriietiidsbcstcding
.lan hccli zi.ln vriyc clagcu zckcr goccl bcuut. althans voor hct bchouclcrr vln c1c
lirrnilicbclrckkingcn. El is alti-jcl ccn stcvig vclbancl gcblcvcn in hLrn lirnrilic.
onclanks clat zil al .jong uit clkaal zijn gcgaan cu vo()r dic ti;d zonclcr vcrvocrruriclclclcn, tamcli.lk vcl uit clkuar warcu. Zo is hij clan ook ccn kccr bi-i zi.in zustcr
tc -qust gcwecst clic hi-; clool ornstancli-ehcclcn al rurinr ccn.jlar nict hitcl gcziclr
onrclat zi-j in ccn unclclc strcck was tcrcclrt gckorncn. Zi-j hacl in hllrl rrrc-ir.jcs.julcrr
gcclicncl in cn rlnr Wognuur. Tocn ziy ccn-jaal bi-j bocr Stloct gcclicncl hucl. wcll<c
()ll ccn huurplaats wt'rt'rnclc, wcrcl hcnr clc hr.rur opgczcgcl onrclitt ccn o()nrzcggcr van clc vcrhuulclcl ging trr'ruwcrt. Hct r.l'as in tlic tifcl zo clitt hct hclrcl nuclcr
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als clc rok wAS cu van eeu huurovereenkon.rst en huurcoutracten wist t.ucl.t t.tict.
altharrs er wils gccu wct clic zich hicrvoor inzette. Wilcle nren boer blijvcn clan
nrocst jc r.naal zicn waar ccn plaats te Irur.rr was. Verhuringcn pcr jartr kwat.ncu
vrij algcurccn voor. Ook clc kcrkclijke lanclelijeu cn viur gcnreL-ulcn cn anrvoogclijcn wclclcn -jaarlijks vclhuulcl. cvenals grasgewas van cli.jken cu wcgcu. Et'
warcu wcl al'sprakcn voor nreerclere jaren r.naar clczc warcl.t hocllilzttkcli.jk vitn
Hcclschapsbcclrijvcn. Boer Stroet nu belanclcle ten cinclc raacl irr clc GraÍicrurccr.
Hct was vrij laat iu hct vi'ro{irar. Hi.j hacl ook zi.jn clicnstbocle rnet kcrstmis wccl
iugchuurcl cn claar hij ccn heel -uezin met jonge kinclercu hacl. wilclc hiy haal
graag mccucn-rcu. Ziju beclrijf claar was te klein voor ecn kuccht crbij cn 1c
groot voor hcm allccn. De meicl uroest clus ook uree urelkcn. Jan Duclink hitcl
luret eeu buu{ongcu aÍ-ecsproken zijn zuster claar eens te bezoeken. Zij walcn
's zoncla-esrlor-rleus al vroeg aan cle lclclp gegaart en reecls in De Goot'u in clc
vrocgrris gcwccst. vandaar naar Avenhonr en cle Beenrsterclijk lan-es uaat' clc
Rijp. Dc rest uroestcn zc clan nog uraar wat zoeken. Na een lange reis wlu'clr zc
blij clat ze wat onclcruit konclcu zakken. uitrusten dan.Ze werderl tanelijk goccl
ontvaugen cloor clc boer cr.r zijn vrouw. cloor zijn zus hoel ik natuurlijk triet tc
zeggen. Om vier Lrur u.rocst clc boer weer lnelken en cle lneid nroest natr"rurlijk ook
r.nee. Maar cle-jou-eens l-rocÍilcn cigcnlijk no-{ niet terul-rr eu haclden claarot.t.t c-rnclcr
elkaar besloten orr urct dc bocr mec te gaan. als cleze het terrminste goecl vc-rncl.
Dan hacl Marijtje tenr.r.rir.rstc ecn kccr vrij cn cle boer was nog eercler klaar mct
twee knechts. Zo is het clan ook gegaau cr.r na hct melken. eten en nog een tijcl je
praten. wercl de reis terug aanvaarcl naar clc Zomcrclijk. Maar moest clit
-qezelli-q
nu.juist lclpencle zulje misschien clenken. .la. -ccachtc lczer, er waren toen inclerclaacl al enkele tletsen zoals wij clic kcnuen r.r.ruul nict vool ientrncl clie nret zijn
hanclen zijn broocl r.r.roest verclienen. Dc l'rocrcr.r haclclcu hun paarclen clie ze vc'ror
hun werk gebruikten in het land cu ccu r.nccr speciaal r-ifpaarcl wuilnrlee ze huu
proclucten naar cle markt brachten: hun kaas, botcr cr.r cicren en zonclags rtaar
cle kerk. De pastoor en cle clor.r.rinee werclcr.r cloor clc 1'rarochianen en gemeenteleclen gereclen; de clokter hacl een koetsicr in vastc dicnst cn clc r.rotaris hacl wel
ecu stal voor eeu paard eu rijtuigen, ziju tuinkneclrt mocst clur.r ook cle rijkunst
verstaan als nreueer zell niet bij machte was te urcuucu. Het was r.neestal cle
snricl ol cle tir.nr.nemran ol enig ancler vakr.nan ol' aml'rtcnaar clie een Ílets bezat.
Toch bestonclen er al enkele jaren de velocipede maar clic is nooit -{emeengoecl
-ueworden. Dnan.nee nloest .je op een behoorlijke wcg rijclcn cn clie waren lang
nict allemaal goecl, zo niet slecht. Ze waren in die tijcl nog nict ccns aller.naal van
vcrharcling voolzien er zo ze verharcl waren was clit r.rret srint of bazaltsla-u en
een paardenpad in hct r-niclclen. dit was een klinkerstraatje van 60 à 70 cm breecl.
Ook heeÍi Jan in clie tijd een paar keer zijn jongere broer bezocht tc Onclercli.jk en
Mcdemblik eu eeu zr-rs in de Wcrgr.neer, en altijd alles per pcclcs apostolorult.r.
Ook hccfï Jan in clie cia-qen zijn Íirmilie in Westerblokker op-rezocht. Hier woonclcn cnkclc oorrs en tautes met hulr gezintren waar hij sincls zijn kinclerjaren niet
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meer was seweest. Niet alleert clie lirmilie interesseercle lrcn-r uraar ook hct clorp
waar zijn vader was groot gebracht ert waar ook zi.jn voorgcslacht al auclcrhalvc
eellw gewoortcl ltacl.
Zijn jongste zlls wits cle laatste paar.jarert thuis en ging uit werken en zi.jniongste broer Klaas wilde nret alle gewelcl slager wolcleu. wat hecl wat voetcn in clc
aarcle hccÍi gchacl. Slagers en slagerijen zoals wij clie nu keunen. wilrcn er o1-r clc
boet'enclorpcn bijrra niet. cu tlpleiclingsscholcn waren ook nog nict bckencl. als
zc cr clan al gewccst zijrr. Dc ecrste keunis nroest hi.j op clocn bi.j ccn sla-ucr clic
Irog viul allcs slachttc oÍ'ook wcl cen kreu-{ertslager, op cle nreeste clolpen wilrcu
wcl eclr ol' twee van clcze nrensen. Zi.j kochten wat kippcn cu konijncu op clc
wckcli-jkse Irarkl in Pulnrerencl tll' in het voor-jaar-wat nuchtcrc kalvcrcr.r lcvcncl
ol-cloocl: cclr cloocl paarcl. clocle laurnretjes vool clc huicl cn gcst()rvcn kocbccstcn. E,r bcstoncl wcl cclr kcur traur clczc wclcl nict alti.lcl zo schcrp cloorgcvocrd
cn vAI.l cctr clcstructor was gccn s;r'akc. Gelukkig was er op het clorp ccn slagcr
gckonrcn clic ziclr uitsluitcncl bepcrkte tot goecl vlees en aangezicn hij al cnigc
kcuuis opgcclaau hucl was hi.j vool cleze slagcr een aaugcnanrc hulp. Maar clal
girtu rricl zoncler slag oÍ' stoot, hij was zo'n jaal ol- clcrticn cn hij urocst toclr wut
verclicncn. Dc slagcr voncl het wel leuk zo'n bclangstcllcuclc knaap bi.j zich tc
Itcbbcrt. nraar kort henr -ecen loon uitbetalen. Zo ging hij clan naur ccn bocr tc
wet'k cu clc I.ninsl.c eeringste tijcl clie hi.j kon vlijmakeu ging hij naal clc sla-{cl cn
clc volgcuclc paar jaar ecn clag per week. Toen hij zestien jaal was hacl hij zovccl
ke nuis opgeciaan clat hij cle moed hacl naal Arlsterclalr.r tc gaau als slagcrsknccht.
wat in clie cla-teu heel wat was en hij heeÍi het er nog -uoccl al-{ebracht ook. Hij
heeli bi.i het slagen van clit alles wel wat hr-rlp cu stcuu van Jan gchad; cen bectje
nrateriële nr aa r i r.r lr clolilzaa k bem oecl i gi n-u.
.lan hielcl zich tleer bezig met clit socllt Íamiliezaken clan lnct ccn kcrr.r-ris ol'
atrclere vermakelijkheclert. Maar op de kerrlis te Zanclwerven hacl hij nict alleen
zijtr verrnaak gehad nraar hucl hij er ecn nreisje gevonclcn clat zijn vrouw zorl wor'clen. Hij had ï'ijntje in zijn leven wel eeus meer onturoet. Zij waren nict gchcel
vreetrd voor elkaar tlaar vercler-uiet. lu zijn eerste huur. tocn hij zcveutien oÍ'
achttien.jaar was. kwar.r.r ï-ijntjc claar ccr.r paar cla-ecn lo-ecrerr, want de boer was
een oom van haar. Zij was ruim vill' jaar' jonger, clus no-u maelr cen kincl: cloch
later lracl hij haar toclt wel lnecl gezien.

Harry van Doornur.rr

