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Mijn verhaal gaat over de oom van mijn moeder en het speelt zich af rond 1937 in Den Haag,

in die tijd zathij in de laatste klas van de basisschool.....

School

Mijn oud- oom ging altijd lopende naar school. Hier deed hij 15 tot 20 minuten over. ln zijn
tijd waren er nog niet zoveel excursies en schoolreisjes. Hij is alleen een keertje met de bus
naar Moerdijk geweest. Daar zijn ze de toen pas gebouwde Moerdijkbrug over gelopen.
Daarna zljnze naar Breda gereden, en hebben ze de stad bekeken. Hij had alleen
woensdag- en zaterdagmiddag vanaf 14 uur vrij, en zondag. ln zijn vrije tijd timmerde hij,

bouwde met Mecano of maakte radio's met onderdelen die hij voor een kwartje op de markt
kocht, met 5 cent zakgeld in de week waren dat zeer zorgvuldig voorbereide aankopen. Hij
neusde ook toen al op de boekenmarkt en kocht eens een boek uit 1857 voor 75 cent (= '15

weken niet snoepen) dat hij nu nog heeft en nu 750 euro waard is. Hijfietste graag eens
naar Scheveningen om de zee te zien of liep even door het Haagsche Bos waar ze dichtbij
woonden. Hij speelde niet veel met vrienden, maar wel met enkelen die ongeveer het zelfde
deden. 's Avonds luisterde hij naar nieuwsberichten en las hij de krant, de TV bestond nog
niet, en moest hij huiswerk maken. Hij kreeg op de basisschool al Frans en daarvoor moest
's avonds gewerkt worden. Verder las hij alles wat los en vast zat.

Vakanties

ln vakanties ging hij naar Vlieland. Hij liep op één dag van het dorp naar het einde van de
Vliehors en terug, ongeveer 30 km; zeilde met zijn opa's schouw op zee; bouwde een vlot
van strandhout en maakte daarop een zeil van stokken en matten die hij op de vuilnisbelt
vond; ging veel vissen met netten en hoekwant waarvoor hij honderden pieren dolfde. Dat hij

zomers 4 tot 6 weken naar Vlieland kon, omdat zijn opa daar woonde, was een groot
voorrecht. Reizen konden de meesten zich niet veroorloven en alleen de enkelen, die familie
buiten de stad hadden, gingen de stad uit. De meeste van zijn schoolvrienden bleven in de
vakantie in de stad.

Het leven thuis

Het huis was niet erg groot. Hij woonde hier met zijn ouders en vijf jaar jongere zusje. Het
had een voorkamer (de nette kamer, werd alleen zondags gebruikt om bezoek te
ontvangen), achterkamer (huiskamer), keuken, ouderslaapkamer en voor zijn zusje en voor
hem ieder een eigen kamer (die hij propvol stouwde met alles waar hij mee bezig was).
Badkamer of douche hadden ze niet. Wassen deden ze zaterdagavond in de keuken met
pannen heet water op het gasstel.

Hij beoefende alleen een sport in schoolverband, o.a. voetbal. Later was hij lid van een
biologie- vereniging. En alle winters schaatste hij.

's Zomers droeg hij een korte broek en een shirt, 's winters een rijbroek, een trui, een jas en
hoge schoenen (Robinsons).
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