HERINNERINGEN
Het is al een hele tijd mijn bedoeling geweest een soort levensverhaal te maken. Nu, dat is
dus 16 juli 2002 , ga ik er eindelijk aan beginnen. Helaas heb ik geen echt schrijversbloed,
dus wordt het wel een wat droge opsomming van de feiten.
Ik werd op 3 september 1923 als derde zoon van Cornelis Bel en Cornelia de Klerk te
Leerdam geboren. Mijn ouders woonden toen aan de Schaikseweg No 18 in een soort 2
onder 1 kap, waar mijn vader wat koeien had en waar mijn moeder dan van de melk kleine
kaasjes voor de verkoop maakte. Naast ons woonden dhr en mevr. de Leeuw, de ouders van
Nico, die 3 weken voor mij het levenslicht zag. Toen ik geboren werd had ik dus al 2
broertjes, Wim, de oudste en Bram. Een paar jaar later kwam daar ook nog Jan Wim bij. Ik
werd vernoemd naar grootmoeder Bel, die Maaike heette, maar omdat je een jongen toch
moeilijk Maaike kon noemen, werd het dus Marius. Wim heette naar opa Willem Bel en
Bram naar opa Abraham de Klerk. Jan Wim tenslotte kreeg zijn naam van een jong overleden
oom, Jan Willem de Klerk.
Van m’n prille jeugd kan ik me niet al te veel herinneren. Een paar dingen komen naar boven
en die zal ik proberen te vertellen. Pa had bijv. een windbuks, waar hij en de buurman achter
het huis mee op de schuurdeur schoten. Ook had hij een soort revolver, maar toen de
kinderen groter werden heeft hij uit veiligheidsoverwegingen zijn ‘speelgoed’ van de hand
gedaan.
Op de volgende boerderij woonde een broer van mijn vader, oom Freek, die met tante Mien
getrouwd was. Om Freek had een beetje geluk gehad toen hij trouwde. Tante Mien was
namelijk weduwe en haar eerste man had haar wel aardig verzorgd achter gelaten. Ik was
misschien 5 toen er bij oom Freek een grote schuur afbrandde, waarbij ook enkele paarden
het slachtoffer werden. De volgende dag mocht ik met opa Bel mee om te gaan kijken en het
maakte toen wel indruk op me. Af en toe mocht ik bij oom Freek gaan logeren en als ik dan
's morgens op kwam, vroeg oom Freek steevast: "Heb je goed geslapen?" en als ik dan ja zei
was zijn antwoord altijd: "Dan kun je met lappen langs de deur".
In de winter maakte Pa priksleetjes voor ons waarmee we als het ijs sterk genoeg was de
polder introkken. Niemand kon zulke snelle priksleetjes maken als Pa. In de strenge winter
van 1929 heb ik achter een stoel op de vliet tussen ons en oom Freek leren schaatsen. Pa en
oom Freek konden ook behoorlijk goed schaatsen. Zij maakten van die lange sierlijke
bochten. Je zou het misschien uitgerekt zwieren moeten noemen.
We gingen ook nogal eens bij opa Bel in Oosterwijk logeren en moesten dan in een bedstee
slapen. Van die bedsteden waren er in Oosterwijk nogal wat. Er waren er 4 op een rij op de
zolder, 1 in de woonkamer, 1 in de mooie kamer, 1 in de opkamer en dan nog één in een
klein kamertje dat aan de deel grensde. ‘s Zomers woonde de familie op de deel. Tante Marie
versierde dan de vloer met spierwit fijn zand, waarvan ze met een koeienhoorn kunstige
figuurtjes maakte. Als iemand over die figuurtjes heen gelopen had, ging ze het zand gauw
opvegen en repareerde dan die figuurtjes. Opa Bel was altijd heel lief voor mij, ik mocht
hem helpen met aardappelen schillen en als we dan de schillen bij de koeien brachten zei hij
altijd: “Jochje, wat zullen die koeien blij zijn dat jij de aardappelen geschild hebt”. We
mochten bijv. opa ook helpen met het paard voor de hooihark spannen en moesten hem dan
een kontje geven om op de zitting van de hark te klimmen. Toen was opa waarschijnlijk al 85
jaar oud en wij wisten natuurlijk niet dat zijn heupen totaal versleten waren. Van nieuwe
heupen hadden ze in die dagen nog nooit gehoord. Opa Bel was dan voor zijn kleinkinderen
wel lief, maar later hoorden we dat hij toch een beetje een potentaat of een soort dictator was,
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zijn woord was in de familie Bel wet. Dat kwam misschien wel omdat hij eigenlijk nooit
boer had willen worden.
Tot zijn 16de verjaardag ging hij naar de Franse school in Gorkum, want omdat hij een goed
verstand had, mocht hij doorleren. Maar toen stierf zijn vader en moest hij als oudste zoon
thuis blijven om zijn moeder te helpen met de boerderij. Hij trouwde en kreeg 3 zoons en 3
dochters. Hij stelde van alles in het werk om de huwelijken van zijn kinderen te voorkomen
of in ieder geval zo lang mogelijk uit te stellen. Oom Hugo en tante Marie zijn nooit
getrouwd, tante Coba was bijna 50 toen ze met Maarten van Dijk trouwde, mijn vader was 39
en bijna 13 jaar ouder dan mijn moeder toen ze trouwden en oom Freek was ook dik in de
dertig voor hij permissie kreeg. Alleen tante Janna slaagde er in met Herman de Kriek te
trouwen voor ze dertig jaar oud was.
Eens, toen ik in Oosterwijk logeerde, heb ik gezien hoe opa Bel een vrijer met een hooivork
en hem voor schurk uitmakend van de werf joeg.
Volgens mij had de familie Bel niet veel geld maar wel veel aanzien. De grootvader van mijn
vader was burgemeester van Kedichem en Oosterwijk en voor korte tijd ook nog van Arkel.
Opa Bel was wethouder en ambtenaar van de Burgerlijke Stand; ook was hij altijd ouderling
en presidentkerkvoogd van de hervormde kerk te Oosterwijk. Opoe Bel was een
zachtmoedige vrouw, die waarschijnlijk niet veel te vertellen had, maar die als het enigszins
mogelijk was wel haar kleinkinderen verwende. Ik herinner me opoe Bel vooral zoals ze
soms stond te karnen om de voor het huishouden benodigde boter te produceren. Ook werd er
op Oosterwijk eens in de week brood gebakken in de grote houtoven die zich in het
achterhuis bevond. Als het brood vers was, was het erg lekker, maar als het bijna een week
oud was, was het maar zozo. Het was trouwens wel echt bruin volkorenbrood. Met Kerst en
Pasen was het voor ons groot feest, want dan werden de grootste en de lekkerste
krentenbroden gebakken die je ooit gezien hebt. Alle getrouwde kinderen kregen dan zo’n
krentenbrood.
Bij opa en opoe de Klerk in Loosdorp kwamen wij niet zo erg veel. Misschien was dat wel
omdat er daar altijd wel iemand ziek scheen te zijn. Ik kan me herinneren dat oom Jan Wim
de Klerk verkering had met Cor van Hattum. Toen zij gingen verloven moest er natuurlijk
een cadeautje komen. Pa Bel was nogal handig en maakte met een figuurzaag een prachtige
kanariekooi, waar het verloofde paar erg mee ingenomen was. Helaas werd oom Jan Wim
kort daarna ernstig ziek en kwam te overlijden. Aan de Klerken kant hadden we trouwens
heel wat ooms en tantes, er was oom Piet, die met Grietje Vervloedt uit Asperen getrouwd
was en in Leerdam woonde, oom Teunis was getrouwd met tante Jaantje en woonde in
Bergambacht, tante Mien was getrouwd met Thijs de Jongh en woonde in Acquoy, tante
Annie was getrouwd met Kees Kersbergen en woonde een tijd in Kolhorn en later weer in
Loosdorp, dan was er tante Ida, die met Jo Klein getrouwd was en in Meerkerk woonde en er
waren ook nog de tantes Marie, Jans en Jantje. Tante Marie trouwde een beetje laat met Roel
van Batenburg en woonde in Amersfoort en toen oom Roel stierf is ze hertrouwd met Thijs
de Jong (niet uit Acquoy)en ging in Gorkum wonen. Tante Jans(Janny) trouwde met Ary
Baggerman en woonde in Vianen. Tante Jantje is nooit getrouwd en werd inwonend
apothekeres bij dokter Westenburg in Schoonrewoerd.
Toen ik 5 was moest ik naar de Julianaschool en op de eerste dag ging ik met broer Wim
mee. Ik herinner me nog dat we het schoolplein op liepen en dat ik achter het huis van de
hoofdonderwijzer(meneer Swank) een zgn. “vliegende hollander” zag staan. Nou, dacht ik,
school kan toch niet zo beroerd zijn als je met zulk speelgoed mag spelen. Maar die illusie
werd wreed verstoord toen broer Wim me vertelde, dat dat speelgoed alleen voor de kinderen
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van meneer Swank, de hoofdonderwijzer, bestemd was. Dus liepen we door naar de eerste
klas, waar Wim me aan de schooljuffrouw overdroeg, die me vervolgens een plaatsje
aanwees van waaruit ik de andere kinderen kon gadeslaan. Plotseling hoorde in een jongetje
brullen en ik zag hoe hij al tegenstribbelend en roepend: “Ik moet poepen, ik moet poepen”,
door zijn moeder en grote zuster werd binnen gebracht. Het bleek , dat hij Arie Kars heette
en dat hij ergens in de Patrimonium woonde. Later kreeg hij de bijnaam “de burgemeester”,
maar verder was het best een aardig jochie. De school begon met het zingen van een
psalmversje en gebed en zo eindigde het ook weer. We moesten elke maandag een psalmvers
uit ons hoofd kennen, dus kun je wel begrijpen dat ik er heel wat geleerd heb. Het mooiste
van mijn schooltijd waren de woensdag- en zaterdagmiddagen want dan was er geen school
en natuurlijk de vakanties. Ik was een middelmatige leerling en ging regelmatig over. Toen ik
in de 4de klas zat gingen we met z’n allen naar een film die “Vader des Vaderlands” heette en
over Willem van Oranje ging. Dat was voor een 9-jarig jongetje een hele gebeurtenis, temeer
omdat ik van huis uit geleerd had dat bioscoopbezoek toch behoorlijk zondig was. Maar wat
heb ik toen genoten van wat mijn eerste bezoek aan een echte film was.
Op mijn elfde verjaardag ging ik naar de Mulo. Mijn broer Wim was het studiehoofd van de
familie en moest dus door leren nadat hij Mulo-diplomas A en B gehaald had toen hij pas 14
jaar oud was. Wim wilde graag naar der Zeevaartschool in Vlissingen, maar dan moest je wel
17 jaar oud zijn. Dus ging hij eerst nog een jaar naar de Ambachtschool in Gorkum en daarna
heeft hij nog ruim een jaar in de smederij van Nijssen in Kedichem gewerkt. Bram was
voorbestemd om melkboer te worden en ik zou dan wel op de boerderij terechtkomen.
Dat betekende dus dat ik, zodra er gelegenheid was van school zou moeten en daarom hoefde
ik in de 2de klas van de Mulo ook geen frans en duits meer te leren, want koeien verstaan toch
alleen maar nederlands. Maar toen het zover was, had ik helemaal geen zin om van school te
gaan, dus werd er druk overlegd tussen mijn ouders en het hoofd van de school, meneer
Swank. Het resultaat van dat overleg was, dat ik op school mocht blijven, maar dan moest ik
wel de 2de klas over doen. Ik bleef dus zitten en ik herinner me nog dat rot gevoel toen de
kinderen uit de eerste klas van de Mulo het lokaal van de tweede klas binnenkwamen, waar
ik dus, met nog een paar zittenblijvers, achtergebleven was.
Hoogtepunten van het schoolleven waren wel de jaarlijkse boottrips naar de
kersenboomgaard in Gellicum. We gingen dan met de Leerdamse boot, je kon in de
boomgaard net zoveel kersen eten als je op kon en je kreeg ook nog eens een pond kersen
mee naar huis. En dat alles kostte 30 hele centen. Dat lijkt erg weinig, maar werd wel door de
meeste kinderen met 1 cent per week bij elkaar gespaard. Het absolute hoogtepunt was wel
de 5-daagse fietstocht, die we met een groep leerlingen van de Mulo maakten. Om die tocht
te maken moest er ook druk gespaard worden, want alles bij elkaar kostte dat schoolreisje 10
gulden per persoon. Er werd in jeugdherbergen overnacht. De reis ging via Doorn en de
Grebbeberg naar Arnhem en Nijmegen; ik geloof dat we ook nog bij het Uddeler meer
geweest zijn. Er waren een stuk of 6 onderwijzers bij, maar zover ik me kan herinneren
mochten er geen meisjes mee. Als het lunchtijd was werd er ergens bij een bakkerij gestopt
om brood te kopen. Iedereen kreeg dan een groot stuk brood met een klontje boter en wat jam
of een paar plakjes kaas en zocht dan een plekje langs de weg op om al dat lekkers weg te
werken. Als er een ijscoman in de buurt was, werden we ook wel eens op een ijsje
getrakteerd. En dat allemaal voor 10 hele guldens voor die 5 dagen.
M’n schooltijd verliep verder zonder wederwaardigheden en ik behaalde in 1939 mijn Mulo
A- diploma. De bedoeling was dat ik dan verder zou gaan voor Mulo B, maar omdat ik en
een paar andere jongens ook het lesmateriaal van Mulo A weer over moesten doen, besloten
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we om maar van school af te gaan. Achteraf bekeken was dat niet zo’n wijze beslissing want
mijn ouders wilden heel graag dat ik door zou leren, liefst voor dominee of dierenarts of iets
dergelijks. Ik heb trouwens geen idee hoe ze dat hadden moeten bekostigen.
In 1939 werden er in nederland al maatregelen genomen voor het geval het oorlog zou
worden. Eén van die maatregelen was een soort distributiekantoor in Schoonrewoerd en ik
kon daar in de avonduren een baantje krijgen. Ik heb daar inderdaad een paar weken gewerkt
en werd toen verteld, dat ik niet meer terug hoefde te komen. Ik zou ook wel willen gaan
varen, net als broer Wim, die 2 jaar op de Zeevaartschool in Vlissingen geweest was en op
het punt stond naar Nederlands Indië te vertrekken. Wim was de bolleboos van de familie.
Hij had toen hij 12 of 13 jaar oud was meegedaan aan een prijsvraag en de hoofdprijs van
1000 gulden gewonnen. Dat was in die tijd een enorm kapitaal. Het probleem was, dat je
eerst 100 gulden bij een zeker bedrijf moest besteden voor de prijs uitgereikt werd. Er werd
dan ook door mijn ouders koortsachtig met vrienden en bekenden overlegd en zij kwamen tot
de conclusie dat het niet helemaal zuivere koffie was en er werd niet verder op gereageerd.
Mijn moeder spaarde punten, die je bij de koffie en thee van Ravenswaay kreeg. We moeten
in die dagen wel veel koffie en thee gedronken hebben, want op de gespaarde punten kreeg
ze in de loop van de tijd een wasmachine, een dubbel bed en een prachtig porseleinen servies,
dat nu nog bijna helemaal compleet is en bij Ingrid van Bram terecht gekomen is.
In 1933 of ‘34 verhuisden wij van de Schaikseweg naar de boerderij van opa de Klerk in
Loosdorp. Opa de Klerk woonde toen al een aantal jaren bij ons in huis. Voor ons kinderen
was die verhuizing een groot feest en ik denk dat mijn ouders er ook wel blij mee waren,
want de boerderij kon flink uitgebreid worden. Pa ging naar de markt in Gorkum en kocht 4
extra melkkoeien voor een totaalprijs van 500 gulden. Die koeien moesten tijdelijk naar oom
Huig op Oosterwijk, dus pa zei tegen veerijder Bruines: “Breng die koeien maar bij “Huige”,
waarop Bruines ze afleverde bij groenteboer Huigen aan de Schaikseweg. Grote hilariteit
alom. De boerderij in Loosdorp werd de eerste jaren gehuurd en pas in jaren veertig gekocht
met een hypotheek van 2,5%. We konden van de Parallelweg bijna tot aan het Hoogeind over
onze eigen grond lopen. In 1936 werd het stuk, dat aan de Parallelweg grensde, verkocht aan
mevr. de Groot, die er een boomgaard van maakte en er een huis op bouwde. Dat huis staat er
nog steeds, op de hoek Parallelweg/Roekstraat.
In september 1939 werd Nederland gemobiliseerd en werden de eerste militairen bij ons
ingekwartierd. Ik wilde nog steeds gaan varen en toevallig was één van de soldaten, die bij
ons was ingekwartierd, hofmeester op de grote vaart. Hij werkte bij de KNSM en raadde mij
aan om bij die maatschappij te gaan solliciteren. Hij beloofde mijn ouders dat, in het geval
dat ik aangenomen zou worden, hij een oogje op mij zou houden. Hij zou heel binnenkort
buitengewoon verlof krijgen om met de “Simon Bolivar” een reis naar Zuid Amerika te
maken. Ik mocht dus naar Amsterdam om bij de KNSM te gaan solliciteren. Op zich was dat
voor een 16-jarige al een heel avontuur(toen tenminste wel). Eerst met de trein naar
Amsterdam en dan met een bootje naar de Ruyterkade, waar ik me moest melden om gekeurd
te worden. Op 2 kiezen met gaatjes na, werd ik goedgekeurd en als ik bij de tandarts geweest
was moest ik maar terug komen. Dat terug komen is nooit gebeurd, want een paar dagen later
liep de “Simon Bolivar” op een mijn, waarbij een gedeelte van de bemanning verdronk,
waaronder de bij ons ingekwartierde hofmeester. De bedoeling was geweest dat ik met die
hofmeester mee gegaan zou zijn, dus misschien heb ik toen wel heel veel geluk gehad. Vlak
na de oorlog ben ik nog een keer bij de KNSM wezen solliciteren, maar er waren toen geen
geschikte banen.
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De derde september viel in 1939 op een zondag. Ik was ‘s morgens naar de kerk gegaan,
waar ds Enkelaar preekte. Tijdens de preek zag ik, dat koster Jacobs naar de preekstoel
toeliep en een briefje aan de dominee overhandigde. De dominee las toen het briefje voor
waarin stond dat Engeland vanaf 11uur v.m. met Duitsland in oorlog was. ‘s Avonds om 6
uur verklaarde ook Frankrijk aan Duitsland de oorlog.
Begin september werden er bij Leerdam zware kanonnen in stelling gebracht. Ook in
Loosdorp stonden er 3 of 4. Het waren zgn. 12-langstaal kanonnen uit 1871, die door paarden
getrokken werden. De kanonnen werden gecamoufleerd door er heel mooie nephuizen
omheen te bouwen. Drie van de paarden en hun berijders, tevens verzorgers, werden bij ons
op de boerderij ondergebracht. Die paarden werden uitstekend verzorgd, evenals het tuig en
de zadels die er bij behoorden. De namen van de soldaten die bij de paarden hoorden waren
Jan Jansen uit Rotterdam, Arie Windhorst uit Boskoop en Nico Kortenhoeven uit
Moordrecht.
Arie Windhorst was pas getrouwd met Nel en die kwam hem af en toe opzoeken en ze
mochten dan bij ons op de opkamer slapen. Met Nel en Arie hebben we nog een hele tijd
contact gehouden, ook nadat ze naar Canada geëmigreerd waren, maar van Jansen en
Kortenhoeven hebben we na de oorlog nooit meer iets gehoord.
Broer Willem vertrok omstreeks die tijd naar Nederlands Indië , waar hij als werktuigkundige
bij de KPM (Java-China-Japanlijn) ging varen. Veel later heeft hij ons verteld, dat hij, vooral
in het begin, veel last van heimwee had. Gelukkig wist hij toen nog niet, dat het bijna 6 jaar
zou duren eer hij weer terug in Nederland zou zijn. Totdat in mei 1940 de oorlog uitbrak
kregen we wel bijna elke week een brief van hem en hield vooral mijn moeder hem op de
hoogte van de dagelijkse gebeurtenissen aan het thuisfront. Vanaf mei 1940 tot zijn
thuiskomst eind juni 1945 hebben wij nog 2 keer een levensteken van hem gekregen. De
laatste keer eind 1943 geloof ik, dus direct na de oorlog waren wij zeer bezorgd om het maar
voorzichtig uit te drukken. Tot er eind juni een wonder geschiedde. Pa Bel was achter in het
land aan het “koppen maaien”, Bram en ik waren aan het melk venten en mama was samen
met Jo Kooyman bezig met het huiswerk. Om ongeveer 11 uur kwam er een politieagent aan
de deur en die vroeg aan mama of zij een zoon had die voer. Je kunt wel begrijpen, dat mijn
moeder erg schrok en het ergste vreesde, maar toen ze de agent vertelde dat ze inderdaad een
zoon had die voer, zei hij, dat die zoon ‘s middags thuis zou komen. Grote vreugde en
opluchting dus in huize Bel. De reden dat een politie agent met de boodschap kwam was, dat
er zo kort na de oorlog nog niemand in Leerdam telefonisch te bereiken was, behalve de
politie.
Wim heeft de gehele oorlog op de Boissevain gevaren en zijn thuishaven was Glasgow.
Daar heeft hij toen ook Marjorie ontmoet. Zoals ik al eerder zei, was het moeilijk om contact
te maken met mensen in Nederland, dus vroeg hij en kreeg een paar dagen verlof om zijn
ouders en broers te bezoeken. Een gemakkelijke reis was het niet, vanaf Rotterdam kwam hij
met een legertruck naar Leerdam. De reden dat wij wisten van zijn komst was, dat hij in
Rotterdam Klaas Verspui ontmoette, die toen naar het politie bureau in Leerdam belde met
het voor ons blijde nieuws. Wim is toen 4 of 5 dagen thuis geweest, waarna hij weer terug
ging naar Glasgow.
Eind 1945 kregen we een uitnodiging voor zijn huwelijk in Glasgow met Marjorie Hume We
zouden er natuurlijk dolgraag naar toe gaan, maar buitenlandse reizen waren voor privé
personen in die tijd vrijwel onmogelijk. Maar Pa en ik zouden toch proberen er heen te gaan.
Om te beginnen hadden we geen paspoorten, maar een goede kennis werkte bij de gemeente
Rotterdam en als we ons op papier in Rotterdam zouden vestigen kon hij zorgen, dat we
binnen een paar dagen paspoorten hadden. Dat was dus één groot obstakel uit de weg. Wat
we nu nog nodig hadden was een visum van de Britse consul in Den Haag. Ik dus naar het
Britse consulaat, maar ondanks mijn argumenten, waarvan er één was, dat Wim zich de hele
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oorlog ook voor Groot Brittannië ingezet had en dat hij nu ook eens wat voor hem kon doen,
was de man niet te vermurwen en moest ik onverrichter zake weer naar huis. Dat was
natuurlijk erg jammer, maar de oorlog was nog maar pas afgelopen, dus was het wel min of
meer te begrijpen.
Nu weer even terug naar 1940. Op de 10de mei van dat jaar werden we ‘s morgens vroeg
wakker door het geronk van vliegtuigmotoren. We dachten eerst dat de Duitsers onderweg
waren om Engeland te bombarderen, maar toen we de radio aanzetten hoorden we dat de
Duitsers Nederland binnen gevallen waren. Op de 11de mei werd onze boerderij bezet door
een nederlandse batterij afweergeschut. In de boomgaard werden 3 luchtdoelkanonnen
geplaatst, op onze brug kwam een schildwacht te staan en niemand mocht zonder
wachtwoord bij ons het erf op of af. Dat was soms wel een beetje lastig. Onze koeien liepen
bijv. aan de andere kant van de weg en we mochten ze niet gaan melken. Gelukkig waren er
wel een paar soldaten die dat voor ons deden.
Achterin onze boomgaard stond ons kippenhok waar we elke dag tegen de avond 30 of 40
eieren haalden. Maar de soldaten bij de kanonnen waren ons al gauw voor, totdat ik op het
lumineuze idee kwam om de eieren al om 12 uur te gaan halen. Ik had trouwens nog een
goed idee en dat was om in ons stookhok eieren te koken en die voor 5 ct. Per stuk met gratis
zout aan de militairen te verkopen. Ik had al gauw een handeltje en moest bij van Klei in
Schoonrewoerd eieren bij gaan kopen. Sommige soldaten vonden het maar niks, dat ze voor
de eieren moesten betalen, maar ik kreeg ze natuurlijk ook niet gratis. De kanonnen in de
boomgaard openden af en toe het vuur op overvliegende vliegtuigen en dan hing het
schilderij van de koningin bij ons te klapperen aan de muur.
Op 9 mei 1940 bombardeerden de Duitsers de binnenstad van Rotterdam, waarbij duizenden
slachtoffers vielen. Ze dreigden dat, als Nederland zich niet onmiddellijk overgaf, Utrecht en
Amsterdam aan de beurt waren. Tegen zoveel brute overmacht kon Nederland uiteraard
weinig beginnen en zo werd Nederland op 15 mei door de Duitsers bezet.
Van de Nederlandse soldaten, die in Loosdorp ingekwartierd waren, kwamen er heel wat uit
Rotterdam. Die Rotterdammers waren natuurlijk erg bezorgd over het lot van hun familie en
kwamen vragen of Bram en ik naar Rotterdam wilden gaan om poolshoogte te nemen. Zo
gebeurde het dat Bram en ik per fiets naar Rotterdam gingen met 10 adressen bij ons die we
moesten bezoeken. Toen we Rotterdam in fietsten brandde het hier en daar nog behoorlijk en
ik zal nooit de ravage vergeten die we aantroffen. We fietsten van het ene adres naar het
andere en wonder boven wonder kregen we overal goed nieuws. Het was te laat geworden
om die dag weer naar huis terug te gaan en we overnachtten die avond bij de ouders van
Nico Kortenhoeven in Moordrecht. Blijdschap alom toen we de volgende dag weer in
Loosdorp arriveerden met het vele goede nieuws.
Een soldaat, die bij tante Annie Kersbergen ingekwartierd was, kwam uit Breda en toen hij
hoorde wat wij gedaan hadden, kwam hij vragen of wij voor hem naar Breda wilden gaan. Ik
had wel tijd, maar Bram kon vanwege zijn werk niet mee, dus toen heb ik Nico de Leeuw
gevraagd of hij mee wilde, maar helaas mocht die niet van zijn vader. Uiteindelijk ben ik
alleen naar Breda gefietst. Dat was toen nog een behoorlijke reis, in Arkel kreeg ik al een
lekke band, die heb ik toen bij een fietsenmaker die de Klerk heette laten plakken. De
Merwedebrug was nog niet gebouwd, dus moest ik met de veerboot de Merwede oversteken.
De brug bij Keizersveer was opgeblazen en daar werd ik overgezet met een roeibootje, maar
ik arriveerde toch nog ‘s morgens in Breda, waar ik ook de eerste Duitse tanks zag met de
bemanning in de zwarte uniformen van een zgn. ‘doodskoppenregiment’. Ik ging op zoek
naar het opgegeven adres, maar werd min of meer van het kastje naar de muur gestuurd. Er
werd me verteld dat de bewuste familie voor de Duitse troepen uit naar Frankrijk was
gevlucht en dat ze elk ogenblik terug konden komen, maar ik moest uiteindelijk onverrichter
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zake naar huis terug fietsen om de soldaat te vertellen dat ik niets positiefs te weten gekomen
was. Een paar dagen later hoorde ik, dat zijn vrouw en kinderen omgekomen waren. Ik was
toen wel opgelucht, dat ik hem dat slechte nieuws niet had hoeven te vertellen.
In het begin viel het nogal mee met de Duitse bezetting, omdat we dachten, dat de oorlog niet
lang zou duren, maar dat viel erg tegen, want uiteindelijk duurde de bezetting 5 lange jaren.
Soms voelde je een soort wanhoop omdat er geen uitzicht was op een spoedige bevrijding.
Ondanks al de Duitse propaganda wist je dat de Duitsers fout zaten en dat ze de oorlog niet
konden winnen.
In het eerste jaar van de oorlog kwam de fam. Renique uit Vlissingen bij ons inwonen,
vader, moeder en dochter Germaine. Zij vonden het in Vlissingen niet veilig meer vanwege
de activiteiten van de RAF. Zij hebben ruim een jaar bij ons gewoond en vonden toen een
huisje in Schoonrewoerd, waar zij tot het einde van de oorlog gewoond hebben. Wij kenden
de fam. Renique omdat Wim daar in de kost was toen hij op de Zeevaartschool was. Na de
oorlog verhuisden zij naar Sas van Gent, waar Fei en ik nog een keer een paar dagen bij hen
gelogeerd hebben.
In 1941 ging ik bij de Fa. P.J.van de Lustgraaf op kantoor werken. Mijn officiële werktijden
waren maandag tot vrijdag van 8.30 tot 19 uur en ‘s zaterdags 8.30 tot 13 uur. Het salaris
bedroeg fl. 4,50 per week en ik kreeg 4 dagen vakantie per jaar. Als het 7 uur was moest je
wel zorgen dat je werk voor die dag af was, want de gebroeders van de Lustgraaf probeerden
wel altijd en meestal met succes, om je nog met een half uur extra werk op te schepen. Dat
probeerde Bram van de Lustgraaf op een avond ook een keer. Ik zat toen net voor mijn
examen boekhouden. Het was al kwart over zeven en ik was mijn bureau aan het opruimen
toen Bram binnen kwam. Hij zag dat ik van plan was om weg te gaan en vroeg of ik al de
opgedragen taken af had. Ik antwoordde daarop, dat dat niet zo was en zei toen letterlijk: “En
dat kan me niet verdommen, ik ga toch naar huis”. Dat was de eerste en misschien ook de
laatste keer dat ik brutaal was tegen mijn werkgever. In die dagen moest je oppassen want je
kon voor minder ontslagen worden.. Met de gebr. van de Lustgraaf ben ik trouwens tot op
heden nog bevriend, ze zijn nu resp. 92 en 89 jaar oud. (02-12-2002) Op zaterdag gebeurde
het wel eens, dat ik soms pas om 3 uur naar huis ging. Dan denk ik aan die keer dat ik van
plan was om het weekend per fiets naar Geldrop te gaan, naar Piet Verrijt, die in de oorlog bij
ons ingekwartierd was. Ik slaagde er die dag in om op tijd, dus om 1 uur naar huis te gaan en
om goed 2 uur zat ik op de fiets richting Geldrop. Daar aangekomen stond Piet me al op te
wachten met zijn fiets en de boodschap, dat hij even naar zijn schoonfamilie in Den Bosch
moest en of ik mee ging. Later op de avond dus weer terug naar Geldrop en de volgende dag
maar weer naar Leerdam gefietst. Piet had ook nog een paar leuke zusjes.
Mijn vriend Nico de Leeuw had een zuster die op het Arbeidsbureau werkte en van haar
hoorden we dat we heel binnen kort opgeroepen zouden worden om gedwongen in Duitsland
te gaan werken. Het was toen denk ik mei 1943. Er kwamen hele discussies op gang over wat
we konden en wilden doen. Bram Ellens uit Asperen kwam ook mee praten. We besloten om
op de dag van ons gedwongen vertrek met een vroegere trein naar Duitsland te gaan en daar
werk te zoeken bij een boer. Zo gezegd zo gedaan, we vertrokken ieder met 2 grote
loodzware houten koffers via Wesel naar Munster.
In Wesel moesten we overstappen en daar beleefden we ons eerste avontuur. Om te beginnen
zagen we dat de trein, die een uur na ons met de andere dwangarbeiders uit Leerdam
vertrokken was, ook in Wesel gearriveerd was. De dwangarbeiders wilden uitstappen maar
werden met harde hand weer de trein in gejaagd.

7

Wij hadden onze koffers bij een soort kluis in bewaring gegeven en waren van plan om in de
stad wat te gaan eten. We zagen dat er bij de uitgang van het station door de “Grüne Polizei”
gecontroleerd werd. We zeiden nog snel tegen elkaar dat we gewoon moesten doen en liepen
doodleuk langs de controleurs. Na een maaltijd van zuurkool zonder worst vervolgden we
onze reis naar Munster.
Daar liepen wij ‘s middags met onze koffers te zeulen, wat opgemerkt werd door een
Nederlander, die al 40 jaar in Duitsland woonde en die aanbood om op onze koffers te
passen totdat we onderdak gevonden hadden. We waren te moe om hem te wantrouwen en
dat bleek achteraf niet nodig want dhr en mevr. An der Stecke waren erg behulpzaam voor
ons. We kochten een treinkaartje naar het dichtstbijzijnde dorp en trokken de polder in of in
ons geval het bos. Het begon al donker te worden toen we bij een grote boerderij aan
kwamen, waar we de boer en zijn vrouw vertelden wat we van plan waren. Hij zei toen, dat
dat goed uit kwam, want hij kon best een paar extra mensen gebruiken en hij dacht dat zijn
buurman ook nog wel plaats voor iemand had. We sliepen die eerste nacht met z’n drieën in
een mooie kamer en kregen ‘s morgens een stevig ontbijt. Daarna gingen we met de boer
naar zijn buurman en vervolgens naar het Duitse Arbeidsbureau.
Onze gastheer en zijn buurman moesten veel overredingskracht gebruiken om toestemming
te krijgen om ons in dienst te nemen, maar uiteindelijk gelukte het toch en zo werden Nico en
ik te werk gesteld bij de Fam. Borgmann in Hiltrup en Bram Ellens bij de buurman. Op onze
boerderij werkten al twee Polen en een Russisch meisje en die werden redelijk goed
behandeld. Nico en ik hadden helemaal niet te klagen. Het eten was goed en we hadden
samen een mooie kamer en onze bedden werden elke dag opgemaakt door het Russische
meisje. Het werk was normaal boerenwerk en ‘s zondags hadden we vrij en gingen dan
meestal naar Munster. Omdat er ‘s nachts dikwijls luchtalarm was en je dan naar de
schuilkelder moest, werd er overdag van 12 tot 2 niet gewerkt, maar gerust. Dat luchtalarm
kwam omdat de boerderij naast een vliegveld lag en ook was er een kazerne in de buurt. We
verdienden 30 Duitse Marken in de maand maar veel gelegenheid om ze uit te geven hadden
we niet.
Na 2 maanden vroegen we aan onze baas of we vrij konden krijgen om eens thuis te gaan
kijken. Hij zei toen, dat als we toestemming van het Arbeidsbureau konden krijgen, het van
hem ook mocht. Ondertussen wist hij haast zeker dat wij die toestemming niet zouden
krijgen. Bram, Nico en ik gingen de volgende dag naar het Arbeidsbureau en mochten één
voor één bij zo’n geüniformeerde ambtenaar met een hakenkruis om zijn arm naar binnen.
Eerst Nico en die werd gevraagd wat zijn vader deed, nou die had een soort modezaak, waar
ook zijden kousen verkocht werden, die heel erg schaars waren. Dus Nico kreeg voor 2 paar
zijden kousen een reisvergunning. Ook Bram Ellens kreeg de gewenste vergunning voor 2
paar zijden kousen. Toen was ik aan de beurt en wij hadden thuis geen winkel maar een
boerderij. “Verbouwt je vader soms tabak?”. Ja, zei ik opgelucht. "Breng dan maar een
pondje bladeren voor me mee" zei die Duitse ambtenaar. Zodoende konden we een week
later gedrieën naar Nederland vertrekken. We kregen van de boerin een stuk spek, een klont
boter en een eigengebakken brood mee, want zei ze: “Jullie moeten thuis toch ook eten”. De
Polen moesten ons 's morgens vroeg met de sjees naar het station in Munster brengen, waar
we eerste klas kaartjes naar Leerdam kochten. Eerste klas, omdat we ons loon bijna aan niets
anders op konden maken. Toen ik thuis kwam was de verrassing en de blijdschap zeer groot,
want van de vele brieven die ik inmiddels geschreven had, was er nog nooit één aangekomen.
Een dag na mijn verjaardag gingen we weer terug naar onze baas in Hiltrup waar we ’s
avonds heel laat aan kwamen dus. Om 9 uur ’s morgens werd er op de deur van onze
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slaapkamer geklopt en daar stonden de boer en zijn vrouw met een fles wijn om mij alsnog
te feliciteren.
Die Duitsers zorgden erg goed voor ons. Mijn vader stuurde mij in september een grote kist
appels(Bellefleurs). Van het station in Hiltrup kregen we bericht dat er een kist appels
onderweg was en de boer stuurde mij elke dag naar het station om te kijken of die kist al
gearriveerd was. Toen hij na ruim een week aan kwam was de boer een klein beetje
gepikeerd en zei: “Ze denken zeker dat wij niet goed voor jullie zorgen”. En dat deden ze
echt wel, de grote laden van onze kasten lagen altijd vol met appels of peren.
Het moet eind oktober geweest zijn toen we met ons drieën in Munster naar de bioscoop
gingen. Toen we na afloop van de film naar buiten gingen, begonnen de sirenes te loeien
voor luchtalarm. Onze eerste gedachte was om zo snel mogelijk de stad zien uit te komen.
Toen we langs het station renden zei Nico, dat hij nodig moest plassen. Hij ging het zeer
grote station binnen en wij zouden buiten op hem wachten. Al binnen een minuut hoorden
we de bommenwerpers, die zo hoog vlogen, dat ik ze nog niet gezien had, toen we de
bommen aan hoorden komen. Wij vluchtten het station in, waar we dicht tegen een muur aan
kropen. Het station kreeg verscheidene voltreffers, maar waar wij zaten kwam alleen een
heleboel kalk naar beneden. Maar Bram en ik vonden het toch raadzaam een veiligere plek
op te zoeken. We hadden geen idee waar Nico was, maar vreesden het ergste. We holden een
eindje weg van het station en zagen toen een transformatorhuisje, waar als bescherming een
muurtje omheen gebouwd was. Dus wij kropen tussen het huisje en dat muurtje in en
hoorden aan de andere kant van de straat de bommen vallen. Ik ben nog nooit van m’n leven
zo bang geweest als toen, echt doodsbang. Toen de aanval afgelopen was, zijn we zo snel
mogelijk de stad uitgerend, waarbij we over gaten moesten springen, die gemaakt waren door
onontplofte bommen(blindgangers). We waren nog steeds Nico kwijt en hoopten dat hij thuis
zou zijn als we daar arriveerden. Maar dat was niet het geval en we zijn toen maar weer
stadwaarts getogen in de hoop hem alsnog te vinden. En ja hoor, ter hoogte van het vliegveld
kwamen wij een fietser tegen met iemand achterop en de persoon die achterop zat, bleek
Nico te zijn, die bij het bombardement gewond geraakt was. Behalve een vrij ernstige wond
aan zijn voet, zat hij overal vol scherfjes. Maar we waren blij, dat hij er levend afgekomen
was.
Onze baas ging 2 weken lang elke morgen met hem naar de dokter, maar omdat het zo lang
duurde, besloot hij dat Bram en ik Nico naar huis moesten brengen.
Wij vonden dat best, dus een paar dagen later zaten we alweer in de trein naar Holland. De
bedoeling was dat we na een week weer naar Hiltrup terug zouden gaan en dat deden we dan
ook. Maar vlak voor we de grens over zouden gaan, besloot ik om terug te gaan naar
Leerdam.. Dus stapte ik in Oldenzaal uit en kocht een kaartje naar Leerdam. Bram ging
alleen verder en zou m’n baas vertellen dat ik gearresteerd was. Dat heeft hij ook inderdaad
gedaan en toen heeft m’n baas nog geïnformeerd of het mogelijk was om mij vrij te krijgen.
Ondertussen zat ik weer bij m’n ouders in Loosdorp en meldde me ziek. Na 3 weken kwam
er een controlerend geneesheer uit Gorkum om te kijken of ik echt ziek was en die zei tegen
m’n ouders: “Als de oorlog vandaag afgelopen is, kan hij morgen weer aan het werk”. Ik
moest een week later op zijn spreekuur in Gorkum komen, waar hij mij grondig keurde
zonder dat ik mijn overjas uit hoefde te trekken en me toen een verklaring gaf, dat ik
ongeschikt was voor uitzending naar Duitsland. Later hebben we die dokter nog een pond
boter gegeven, wat in die tijd een koninklijk cadeau was. Ik ben toen nog een tijdje voor
halve dagen bij van de Lustgraaf op kantoor wezen werken.
Duitsland werd in de laatste jaren van de oorlog, door de Engelsen ‘s nachts en door de
Amerikanen overdag, intensief gebombardeerd. Het gebeurde nogal eens dat je ‘s nachts
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wakker werd door het geronk van de overvliegende bommenwerpers. Soms waren het er
meer dan 1000, waar dan door de Duitsers met afweergeschut op geschoten werd. Dan kon je
dikwijls duidelijk de lichtspoormunitie zien. Van de Amerikaanse bommenwerpers, die dus
meestal overdag over kwamen, kon je meestal alleen de witte condensstrepen zien, omdat ze
zo hoog vlogen. Wij hebben nogal eens Duitsers, die dan bij ons ingekwartierd waren, zien
huilen als ze hoorden, dat de stad waar ze vandaan kwamen, onderhanden genomen was.
Toen in september 1944 de luchtlandingen bij Arnhem aan de gang waren, zagen wij de
transportvliegtuigen, met grote zweefvliegtuigen op sleeptouw, hier( Leerdam) over komen.
Het was erg jammer dat de geallieerden de slag om Arnhem verloren, dat veroorzaakte toen
de hongerwinter, die door heel veel mensen niet overleefd werd.
Tegen het eind van de oorlog waren er ook in Leerdam veel mensen die honger leden. Het
gevolg hiervan was, dat er nogal wat koeien en schapen gestolen en geslacht werden. Dat
was alleszins begrijpelijk, maar voor de kleine boeren, die geen grote veestapels hadden, was
het erg schadelijk. Daarom informeerden Nico de Leeuw en ik bij de gemeente of wij
vergunning konden krijgen om ‘s nachts wacht te lopen. We werden met open armen
ontvangen en ingelijfd bij de gemeentepolitie. We kregen een politiepet en een
gummiknuppel en werden onder begeleiding van een echte agent op pad gestuurd. Dit
gebeurde ‘s nachts, dus eigenlijk zag niemand ons, want samenwerken met de politie was in
die tijd bijna heulen met de vijand. Na de eerste week werden we bij de commandant
geroepen en die vertelde ons toen dat we in de tweede week overdag wacht moesten lopen.
Toen we het politiebureau uitliepen keken we elkaar aan, maakten rechts omkeert en
leverden onze petten en knuppels in. Stel je voor dat wij overdag met een politiepet op door
Leerdam hadden moeten lopen! Maar enkele boeren in de buurt van Leerdam hadden
gehoord waarvoor wij eigenlijk bij de politie waren en wilden graag dat wij ‘s nachts wacht
bleven lopen, dus werd ons gevraagd of we daar wat voor voelden en tevens werd ons verteld
dat we dan in natura, dus met boter, melk en eieren, betaald zouden worden. Nico en ik
hebben er toen een mannetje bij gezocht (Jan Verwolf) en hebben tot het eind van de oorlog
afwisselend steeds 2 nachten van de 3 rond gefietst. De ouders van Fei kregen de melk van
mij, maar de eieren bakten we ‘s nachts voor ons zelf. We hebben nog wel eens ontdekt, dat
er enkele schapen gestolen waren, maar verder verliep alles erg rustig. Vlak voor het eind
van de oorlog haakte Nico af en heeft Leen van der Linden nog een paar weken mee gelopen.
M’n schoonouders hadden net als de meeste mensen in Leerdam gebrek aan brandstof en
probeerden op alle mogelijke manieren aan brandhout te komen. Eén van die manieren was
om bij de houtzagerij, die gevestigd was op het uitgestrekte terrein waar nu de uitbreiding
Varsseveld is, balken te gaan jatten. Maar op dat terrein liepen wel een stelletje Duitse
soldaten rond om dat jatten te voorkomen. Op een donkere avond was Opa Bosch met een
buurman bezig om uit een grote stapel een paar balken te versieren, toen de stapel met veel
geraas omviel. Overal op het grote terrein liepen de Duitsers met zaklantaarns te zoeken en
aan elkaar te roepen. Opa Bosch en de buurman riepen dapper mee, dat bij hen in de buurt
ook alles ‘in ordnung’ was. En ze slaagden er ook nog in om later die balken thuis te krijgen.
Na 8 uur ‘s avonds mocht je niet zonder vergunning buiten komen. Ik had wel zo’n
vergunning en heb op een donkere avond mijn schoonvader en de buurman de stuipen op het
lijf gejaagd door toen ze al bijna thuis waren te roepen : “Halt werda?”.
Eind 1944 had ik ook verkering gekregen en dat ging als volgt. Er was een uitvoering van de
gymnastiekvereniging Sparta, waar ik trouwens nog jaren secretaris van geweest ben. Na
afloop stond ik met een paar leuke meisjes te praten, waarvan ik er toen één naar huis
gebracht heb en dat bleek Feitje Bosch te zijn, die toen 15 jaar oud was en dat vond ik toch
wel een beetje jong. Ik wist dus niet goed of ik er mee door wilde gaan of niet.

10

‘s Zaterdagsavonds liep ik wel eens een paar rondjes met Ab Iterson en vertelde hem over
mijn probleem. Hij zei toen: “Als je haar aardig vind, moet je je van die leeftijd niks
aantrekken want ze wordt elke dag ouder”. Ik heb dus zijn wijze raad opgevolgd met het
resultaat dat Fei en ik elkaar al ruim 58 jaar kennen.(1 okt. 2002)
Bram had verkering met Corrie Bogerd en daardoor kwam haar halfbroer, Fedor Keabisch, in
de hongerwinter bij ons in huis, omdat er bij hem thuis eigenlijk niet genoeg te eten was. Met
Fedor konden we allemaal goed opschieten.
Ongeveer in diezelfde tijd waren de Engelsen tot aan de Maas opgerukt en moesten de
mensen die in de Bommelerwaard woonden geëvacueerd worden. Er waren toen veel van die
evacués in de Betuwe, maar sommigen wilden graag nog wat verder trekken. Zo gebeurde
het dat op zekere dag een grote, door een paard getrokken, boerenkar met daarop een man,
een vrouw en 2 jonge jongens, bij ons het erf op kwam rijden. De man vroeg aan mijn vader
of ze bij ons onderdak konden krijgen. Mijn vader vroeg niet eerst: “Wie zijn jullie en waar
komen jullie vandaan en van welk geloof zijn jullie?”, maar zei :”Kom binnen en vertel je
verhaal en dan zien we wel verder”. Die fam. Pardoel, want zo heetten ze, is dus ook tot het
einde van de oorlog bij ons gebleven. Gelukkig hadden ze een paar zakken tarwe bij zich, dus
ze konden wel voor hun eigen brood zorgen. We hebben heel wat af gelachen om die 2
jongens Pardoel. Als ze ‘s morgens uit bed stapten, kwamen ze de trap af met de kleren aan,
die ze ‘s nachts ook al aangehouden hadden. Het was trouwens wel een erg koude winter. Ze
hadden ook een paar leren beenkappen en omdat ze geen schoenpoets hadden, hadden ze die
geteerd en zo gingen ze ook ‘s zondags naar de kerk.
In het voorjaar legden wilde eenden dikwijls eieren in de knotwilgen in onze boomgaard. Op
een dag gingen Fedor en de jongens Pardoel kijken of er soms eieren in de bomen lagen. De
jongens beurden Fedor op en die keek dan of er iets lag. Nee hoor, hij zag niets, maar kwam
later naar mij toe om te zeggen, dat hij wel 15 eieren gevonden had, dus die gingen hij en ik
toen wat later uithalen. Die eieren hebben we allemaal gebruikt om wat pannenkoeken te
bakken, waar we toen wel allemaal van gesmuld hebben. Die Pardoels waren trouwens wel
een beetje egoïstisch en hielden veel etenswaren voor zich alleen.
De zwarte handel in levensmiddelen tierde welig in het laatste oorlogsjaar. Er werden nogal
wat koeien geslacht, maar die moesten dikwijls eerst vervoerd worden naar de plaats waar ze
geslacht werden. Tijdens dat vervoer gebeurde het dan wel, dat een koe door controleurs in
beslag genomen werd en dan werd die koe bij een boer ondergebracht. Wij hadden ook zo’n
koe op stal staan en de zwarte handelaar had daar lucht van gekregen. Een dochter van die
zwarte handelaar had verkering met een Duitse soldaat en die soldaat moest proberen om ons
die koe te ontfutselen. Dus komt die mof op een mooie avond bij ons aan de deur met het
verhaal, dat de “Ortskommandant” hem gestuurd had om die koe op te halen. Nou waren wij
natuurlijk ook niet helemaal achterlijk en vroegen die soldaat om de papieren, die hij
ongetwijfeld van de Ortskommandant gekregen had. Die had hij natuurlijk niet en
ondertussen, waren Bram, Jan Wim en ik, samen met de jongens Pardoel en Fedor naar
buiten gekomen en we stonden allemaal in een kring om die Duitser heen, die het toen bijna
in zijn broek deed, want hij wist, dat hij niet de eerste zou zijn die een kopje kleiner gemaakt
zou kunnen worden. Met de opmerking: “Schönes Wetter, Guten Abend” wist hij niet hoe
snel hij zich uit de voeten moest maken.
Het laatste halfjaar van de oorlog hadden wij ook veel Duitse militairen over de vloer. Op
een dag kwam er een Duitse officier aan de deur, die kwartier moest maken voor acht
onderofficieren. Hij bleek een zgn. Zahlmeister te zijn en hij wilde een redelijk onderkomen
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voor zijn “personeel”. Hij zei: “U mag eerst kiezen, maar als het me niet aanstaat, vorder ik
Uw eigen slaapplaatsen”. Uiteindelijk was hij tevreden met een opkamer voor zichzelf en
met de achterzolder voor de onderofficieren. Die onderofficieren bivakkeerden overdag bijna
allemaal in onze woonkeuken, waar ze dikwijls zaten te kaarten. De officier moest bij ons
aan tafel eten. Als er gebeden, gedankt of uit de bijbel gelezen werd, hielden ze wel op met
kaarten en praten. Op een dag was het mijn beurt om na het eten een stukje uit de bijbel voor
te lezen.
De officier zat naast mij en ik zocht en vond in de bijbel een toepasselijke psalm met de titel:
“Een gebed om verlossing van onze vijanden”. Ik las de psalm helemaal voor en verwachtte
commentaar van de officier, die goed Nederlands sprak. Maar hij zei helemaal niets. We
hebben trouwens nog een paar keer gemak van die man gehad, bijv. toen ze ons paard
gevorderd hadden. Hij zorgde er toen voor, dat mijn vader zijn paard terug kreeg. Die hele
groep soldaten is twee keer bij ons ingekwartierd geweest. Ze hadden van alles op het gebied
van levensmiddelen bij ons in de kast staan en af en toe nam ik stiekem een handjevol thee
uit hun bus. Wij hadden al in geen jaren echte thee gezien, maar zij hadden nog volop. Toen
ze vertrokken waren liet ik de thee zien, die ik gepikt had. O ja, zei mijn vader ik heb ook een
voorraadje en Jo, die voor ons werkte, had ook haar best gedaan. Dus hadden we alles bij
elkaar misschien wel een half pond. Even later werd er op de deur geklopt door een Duitse
soldaat met een grote bus in zijn hand en hij zei: “ Deze bus thee mag U van ons houden”.
Daar hebben we later nog heel veel om gelachen.
Suiker en vooral zout waren ook erg moeilijk te krijgen. Ik had een beetje een studie gemaakt
van de Geneefse conventie en daarin stond o.m. dat een bezettende macht de burgers altijd
moest betalen als ze ergens ingekwartierd waren. Zo ver ik wist, betaalden de moffen nooit,
maar ik dacht dat ik het toch maar eens zou vragen. Ik dus naar de onderofficier die de
leiding had en hem verteld over de Geneefse conventie en er bij gezegd, dat we niet op geld
uit waren, maar op suiker en zout. Hij zei toen, dat ik maar een paar “builekes” moest halen
en dat was koren op mijn molen, want ik had van de tijd dat ik bij van de Lustgraaf werkte,
nog wat 5 en 10 kilozakken liggen, die ik hem dus overhandigde. Het resultaat was 5 kilo
suiker en 2 kilo zout en daar zou iemand in die tijd bijna een moord voor plegen.
Later kwamen er weer andere Duitsers, met Russische krijgsgevangenen. Die
krijgsgevangenen moesten voor de Duitsers allerlei karweitjes opknappen en werden dan
redelijk behandeld. De Duitsers, waar ik steeds over schrijf, behoorden tot de Wehrmacht en
niet tot de SS. Ik denk dat we toen alles bij elkaar wel 50 man op de werf hadden. Gelukkig
hoefden we ze niet in huis te hebben. We maakten een uitzondering voor Anton, een
Russische krijgsgevangene, die uit Turkestan(?) kwam. Hij leerde bij ons fietsen en reed toen
hij met grote snelheid onze brug op wilde rijden, pardoes de vliet in, maar kon er zelf het
hardst om lachen.
In maart 1945 waren onze ouders 25 jaar getrouwd. Een groot feest geven was, gezien de
oorlogstoestand niet mogelijk, maar we wilden het toch niet ongemerkt voorbij laten gaan.
We hadden allerlei lekkere dingen bij elkaar gescharreld. Tante Jan had een taart gebakken
en die alvast bij ons gebracht. Toen we hem op de feestavond aan wilden snijden kwamen we
tot de ontdekking dat er al een flink stuk af was. De jongens van Pardoel waren bang dat ze
wat tekort zouden komen en waren maar vast begonnen. Toch hebben we ondanks alles nog
een leuke dag gehad. Het was trouwens die dag ook de eerste keer dat Fei bij ons thuis
kwam.
Ik ging haar ‘s middags bij haar thuis ophalen. Ze had natuurlijk extra veel zorg besteed aan
haar kleding. Mijn vervoermiddel was in die dagen een oude fiets. Fei ging bij mij achter op
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die fiets zitten en toen we nog maar net onderweg waren, zakte de fiets in elkaar en lag Feitje
op straat. Gelukkig viel de schade mee en zijn we toch op tijd op het feest aangekomen.
Bram en ik hadden onze goede fietsen in de stenen schuur onder het hooi verstopt, maar toen
we ze later voor den dag wilden halen, konden we alleen mijn fiets vinden. De soldaten
sliepen in het hooi en hadden de fiets van Bram gevonden en meegenomen.
Op een dag hadden Duitse soldaten in Leerdam de melkwagen van Bram gevorderd en dat
was knap lastig, want al was er niet veel te venten, die wagen werd wel gebruikt als er wat
voorradig was. Bram had gezien dat zijn wagen achter hotel Kemp, met een heleboel andere
voertuigen, opgeslagen was. De reden dat de Duitsers wagens enz. vorderden, was het gebrek
aan benzine, waardoor het voor hen steeds moeilijker werd om gemotoriseerde voertuigen op
de weg te houden.
Hotel Kemp lag destijds aan het Dr.Voogdplein. Toen ‘s avonds de kust veilig was, zijn
Bram en ik het terrein achter hotel Kemp opgeslopen en zijn er met de wagen van Bram via
de Noordwal en Recht van ter Leede met een sneltreinvaart vandoor gegaan naar Loosdorp.
Bram had dus zijn wagen terug, maar een paar weken later werd hij op de Schaikseweg
aangehouden en verteld dat hij de volgende morgen zijn mooie paardje bij de garage van
Kool, ook aan het Dr Voogdplein, moest komen ruilen voor een ander paard. Dat moest,
zeiden die Duitsers omdat hun commandant het paard van Bram moest hebben om een span
te vormen met het paardje, dat de commandant al had. Het was wel een geloofwaardig
verhaal, dat toch met de nodige bedreigingen erbij verteld werd. Bram en ik de volgende
morgen met de hit naar garage Kool, waar de Duitsers al stonden te wachten. Het paard werd
afgeleverd, waarna wij onder bedreiging met stenguns van het terrein gejaagd werden. Dat
was dus een behoorlijke tegenvaller. Er stond een groepje mannen te praten en het bleek dat
de moffen een soortgelijk verhaal een keer of zeven of acht verteld hadden. Stalhouder Joop
Kool was zelfs 7 paarden kwijt. Toen moest ik weer aan de Geneefse conventie denken en
stelde voor om de diefstal, want dat was het, aan te geven bij de Duitse Militaire Politie, die
zetelde in het notarishuis in de Kerkstraat. Zo gezegd zo gedaan. De MP-s zeiden, dat we van
de burgemeester een papier moesten hebben, dat wij inderdaad de eigenaars waren van de
gestolen paarden en wat zij waard waren en dan zouden zij er werk van maken. Wij dus
naar de burgemeester, die ons allemaal zonder meer de gevraagde papieren gaf. Met die
papieren terug naar de MP-s, die er aantekeningen opmaakten en ons toen door verwezen
naar de Ortskommandant in Geldermalsen. We stonden met z’n allen voor het notarishuis na
te praten, toen Roel Krul, ook een melkboer, waarvan ze een hit meegenomen hadden, zei,
dat hij geen rijksdaalder meer gaf voor een goede afloop. Ik zei toen, dat ik er hem nog wel
een rijksdaalder voor wilde geven, wat ik toen ook onder getuige gedaan heb. Joop Kool en
ik werden door de anderen gemachtigd om te proberen er het beste van te maken en fietsten
naar Geldermalsen om de Ortskommandant te spreken. Ik geloof dat we in totaal 3 keer naar
Geldermalsen gefietst zijn, maar toen kregen we wel ongeveer 1200 gulden per paard
uitbetaald. Iedereen blij, het was tenminste iets, ook al kon je voor dat geld niet al te veel
kopen. Ik ben bij 3 of 4 mensen het geld wezen brengen en kreeg dan 25 gulden voor de
moeite. Ik voelde me toch een beetje bezwaard met de 1200 gulden van Roel Krul. Fei en ik
praatten erover en er werd besloten, dat we naar Roel toe zouden gaan en hem 600 gulden
zouden geven. Zo gezegd zo gedaan en Roel was hartstikke blij, dat hij toch nog wat voor
zijn paard kreeg. Een paar weken na de bevrijding zag ik Roel op het Voogdplein en maakte
een praatje met hem, o.a. over de paarden, die de Duitsers van ons gestolen hadden. “Nog
bedankt voor je 600 gulden” zei Roel”, maar ik had helemaal geen paard, omdat ik mijn
paard al lang daarvoor op de zwarte markt verkocht had en toen ik jullie daar zo zag staan bij
garage Kool, dacht ik, dat dat een mooie gelegenheid was om het verdwijnen van mijn paard
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te verklaren”. Achteraf hebben we nog heel wat afgelachen om het verhaal over het paard
van Roel Krul.
De oorlog duurde maar voort. In september 1944 zag het er even naar uit dat hij gauw
afgelopen zou zijn, maar door dat de slag om Arnhem door de geallieerden verloren werd
kregen de Duitsers weer wat meer tijd. Het gevolg was de lange hongerwinter, waarin
duizenden mensen stierven. Die hongerwinter was ook nog een zeer strenge winter. In april
1945 begon het er echt op te lijken dat de oorlog gauw voorbij zou zijn. Ik liep ‘s nachts nog
steeds wacht om te proberen diefstal van vee tegen te gaan en op een gegeven ogenblik op de
avond van 5 mei kregen we bericht, dat de Duitsers zich over gegeven hadden. Ik ging zo
snel mogelijk naar huis in Loosdorp om de vlag, die we al weken klaar hadden liggen, uit te
steken. Het was ongeveer om 10 uur in de avond. Ik ben toen ook nog bij de buren wezen
zeggen dat de oorlog afgelopen was. Er was alom grote blijdschap. Als je die bezetting zelf
niet meegemaakt hebt, kun je niet beseffen hoe groot de vreugde en de opluchting was, dat
die lange nachtmerrie nu eindelijk voorbij was. De eerste 4 of 5 dagen na het einde van de
oorlog merkten we er eigenlijk weinig of niets van dat het nu definitief afgelopen was. Er
was geen radio, geen telefoon, er reden geen treinen of auto's, kortom, er was absoluut geen
communicatie. Het duurde ook nog enige tijd voor de voedseldistributie op gang kwam.
Langzamerhand begon het leven weer een beetje normaal te worden. Bram en Corrie
trouwden eind 1945 en hun melkzaak breidde zich gestaag uit. Bram werd in 1946 nogal ziek
en vroeg mij of ik tijdelijk zijn werk wilde doen. Ik liep toch thuis, waar ik wel op de
boerderij hielp, maar voor een tientje in de week ging ik voor hem werken. Dat werd wel een
druk leven, 6 dagen in de week melk venten kun je in een 40-urige werkweek niet maken.
Waarschijnlijk was het eerder 60 uur. Elke morgen om 5 uur naar de melkfabriek in
Schoonrewoerd om melk te halen en als je thuis kwam de bussen etc. schoonmaken. Het
werd routine en alles draaide perfect, totdat ik op een zaterdagmorgen om 5 uur met paard en
wagen vlak bij Schoonrewoerd was en iets me inhaalde en in de Schaikse vliet verdween.
Het bleek een ijzeren band te zijn, die van één van de wielen af gekomen was. Op een houten
wiel kon ik natuurlijk niet verder, maar ik had geluk. Een collega van Bram kwam net langs
en bood me een wagen aan die hij zelf niet nodig had, maar die ik wel in de Boetiusstraat
moest gaan halen. Ik dus het paard uitgespannen en te voet naar de Boetiusstraat, terug naar
mijn gestrande voertuig, de lege melkbussen overgeladen, de ijzeren band met behulp van
een geleende hark uit de vliet gevist en toen naar de fabriek voor de verse melk. Daarna eerst
naar smid Nijssen in de Patrimoniumstraat met het wiel en de ijzeren band voor reparatie,
waarna ik met ruim 2 uur vertraging aan het venten kon beginnen. Toen ik klaar was met
venten heb ik gerepareerde wiel bij de smid opgehaald, toen naar Schoonrewoerd om het
wiel aan de wagen te zetten, vervolgens naar de Boetiusstraat om de geleende wagen terug te
brengen en tenslotte naar Schoonrewoerd om de eigen wagen op te halen en toen naar huis
met toch een voldaan gevoel. Het arme paard zal ook wel blij geweest zijn, want het was
inmiddels wel 9 uur ‘s avonds geworden.
Het werd tijd om te proberen weer een baantje te krijgen. Van de Fa. van de Lustgraaf hoorde
ik niets en uiteindelijk belandde ik in Rumpt bij een handelaar in hooi, stro, kunstmest e.d.
De man heette Albert van Gellicum en eigenlijk had hij zo kort na de oorlog heel weinig te
verkopen, maar ik werd op pad gestuurd om bij de boeren te vragen of ze misschien hooi
wilden verkopen en of ze in de toekomst misschien hun kunstmest van van Gellicum wilden
betrekken. Eigenlijk was het maar een rot baantje. Ook heb ik de boeken van de N.H. kerk in
Rumpt een keer bijgewerkt, want dhr van Gellicum zat in het bestuur van die kerk.
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Van Gellicum had ook een hooipers, als hij hier en daar soms wat los hooi kocht, perste hij
daar mooie baaltjes van, die dan bijv. aan maneges doorverkocht werden. Op een morgen
kwam ik op het werk en zei hij tegen mij, dat ik die dag moest helpen in de hooipers. Ik ging
elke morgen in mijn goeie kleren naar het werk. Goeie kleren betekende in die tijd o.a.
overhemd met stijf boord en stropdas, dus dat was niet erg geschikt om mee in een hooipers
met 3 jaar oud zeer stoffig hooi te werken. Ik zei dus het volgende tegen dhr van Gellicum:
“Als ik in het hooi wil werken, trek ik ‘s morgens een overall aan en blijf thuis op de
boerderij”. Waarop ik op staande voet ontslagen werd met de vermelding, dat er nooit iets
van me terecht zou komen. Dhr van Gellicum is enige jaren later failliet gegaan. Ik vond het
verschrikkelijk dat ik zo ontslagen werd, maar uiteindelijk was het niet zo heel erg, want
zoals ik al eerder zei, was het toch maar een rot baantje.
Enkele weken later solliciteerde ik naar een kantoorbaan bij de Glasfabriek en werd
aangenomen als medewerker op de loonafdeling. Op mijn eerste werkdag kreeg ik een zeer
uitgebreide rondleiding door de fabriek. De bedoeling van die rondleiding was, dat je een
idee had voor wie en waarvoor de lonen die je uit moest werken, bestemd waren. Het werk
was redelijk interessant. In kreeg een afdeling van de fabriek waarvoor ik de lonen uit moest
werken. Op die afdeling werkten nogal wat mensen, die op de fiets uit dorpen in de
omgeving van Leerdam kwamen en die kregen km-vergoeding, wat toen al redelijk
vooruitstrevend was.
‘s Morgens en ‘s middags kwam er een koffiejuffrouw langs, helaas was de koffie niet gratis.
Als je aan het eind van de werkdag naar huis ging, werd je bureau keurig opgeruimd, als je
dat zelf al niet gedaan had. Er moest wel erg accuraat gewerkt worden. In die tijd werden de
lonen nog elke week contant betaald. Als het totaalbedrag voor alle 2200 medewerkers
bekend was, gingen er 2 mensen van de loonafdeling naar de kassier om het bedrag in
bankbiljetten, rijksdaalders, guldens enz. op te nemen. Dan ging de hele afdeling aan de slag
om dat geld in 2200 loonzakjes te stoppen. Als er dan geld over of tekort was, moesten al die
zakjes weer gecontroleerd worden totdat het verschil gevonden was.
Het kantoorpersoneel kwam nooit in aanmerking voor betaling voor overwerk. Er was een
periode dat er bijna elke avond gewerkt moest worden en toen dat een paar weken geduurd
had werd er dusdanig gekankerd dat uiteindelijk iedereen op de loonafdeling een halve
maand salaris extra kreeg.
Toen ik ongeveer 6 maanden op de glasfabriek werkte, vroeg Bep van de Lustgraaf mij of ik
zin had weer bij hen te komen werken. Ik had daar wel oren naar want op de fabriek was je
toch eigenlijk maar een nummer. Ik ging dus naar de chef-de-bureau en vertelde hem dat ik
een aanbod had voor een andere baan. Hij bood mij toen 20 gulden per maand meer als ik
zou blijven, want zei hij, ze hadden grote plannen voor de toekomst met mij. Nou was ik niet
zo erg onder de indruk van die plannen, want dat waren nogal ‘lange termijn plannen’ en ik
wilde liever niet 20 jaar wachten om iets te bereiken. Dus ik besloot om naar de Fa. van de
Lustgraaf terug te gaan. Bep van de Lustgraaf vroeg mij hoeveel ik op de fabriek verdiende
en toen heb ik wel die 20 gulden opslag, die ik zou krijgen van de glasfabriek, er bij geteld.
Ik heb toen bij v.d. Lustgraaf nog wel een gezellige tijd gehad met als kantoorcollega’s
Annie Donga en Bertus van Santen, die later directeur van de Amrobank zou worden.
Op zekere dag kwam mijn broer Bram naar het kantoor om te vertellen dat zijn eerste kindje
dood geboren was. Dat was toen wel erg verdrietig.
Als het voorjaar aanbrak kreeg ik toch wel een soort kriebels om maar weer op de boerderij
te gaan werken. Op een dag zei ik tegen Bep v.d.Lustgraaf, dat ik van plan was om toch maar
weer boer te worden. Hij moest er behoorlijk om lachen en geloofde er niets van. Maar 6
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weken later stond mijn besluit vast en nam ik mijn ontslag. Wat was mijn vader blij, want
geen van zijn 4 zoons was tot op heden van plan geweest om de boerderij over te nemen.
Ik wilde een grasmaaimachine kopen, die getrokken werd door een paard en waarvan het mes
aangedreven werd door een motor. Met die grasmachine zou ik dan bij verschillende boeren
het gras gaan maaien voor de ‘hooibouw’. Alles bij elkaar kostte dat toch een behoorlijk
bedrag en ik kwam dus 2000 gulden tekort. Ik ging naar Bep v.d.Lustgraaf en vertelde hem
wat ik van plan was en dat ik 2000 gulden tekort kwam. Nou, zei hij dat is toch niet zo’n
groot probleem, waarop hij naar de brandkast ging en er 2000 gulden uithaalde en die aan mij
overhandigde. Enkele weken later had ik mijn paard en grasmachine, net op tijd voor de
hooibouw. Ik kreeg zoveel werk, dat ik het nauwelijks aan kon. Ik ging ‘s morgens al vroeg
op pad en kwam soms pas ‘s avonds laat weer thuis. Pa Bel zorgde dat ik steeds scherpe
messen had en genoot zichtbaar. Het eerste jaar had ik het paard en de machine al terug
verdiend.
Fei en ik zijn ook eens een paar dagen op de fiets met vakantie geweest. Eerst gingen we naar
Bergambacht, waar we door tante Jaantje ontvangen werden met: “Zijn jullie er nu al!” .
Achteraf speet het ons, dat we maar niet gelijk doorgefietst zijn. We hebben daar dus
overnacht en zijn de volgende dag naar Boskoop gereden, waar we door Nel en Arie
Windhorst zeer hartelijk ontvangen werden. We zijn daar een paar dagen gebleven en toen
naar de fam. den Hartog in ‘s Graveland gefietst. Daar wachtte ons toen minder mooi nieuws.
Er was een telegram van thuis, dat we zo spoedig mogelijk naar huis moesten komen, omdat
Jan Wim een ongeluk gehad had. Ik ben toen vrijwel onmiddellijk weer op de fiets naar
Leerdam gegaan. Fei bleef bij de fam. den Hartog achter. Toen ik ‘s avonds laat thuis kwam,
was alleen broer Wim nog op en van hem kreeg ik te horen dat Jan Wim, die onder dienst
was, bij een oefening een been kwijt geraakt was. Hij lag in het ziekenhuis in Tilburg en
maakte het redelijk goed. De volgende dag ben ik weer naar
‘s Graveland gefietst om Fei
op te halen.
Jan Wim heeft 8 weken in Tilburg in het ziekenhuis gelegen en wij hebben hem natuurlijk
regelmatig bezocht. Nou was het in die tijd, zo kort na de oorlog, nog niet erg gemakkelijk
om te reizen. We gingen eerst met de trein naar Geldermalsen. Omdat de spoorbrug bij
Zaltbommel opgeblazen was, werden we dan met een overkapte vrachtauto naar het station in
Den Bosch gebracht. Daar vandaan gingen we met de trein naar Tilburg en moesten dan nog
20 minuten lopen naar het ziekenhuis.
Jan Wim heeft alles bij elkaar wel een jaar moeten revalideren en is toen bij het
Stadstimmerhuis in Rotterdam gaan werken. In die tijd volgde hij ook een studie voor
bouwkundig tekenaar, waarvoor hij cum laude geslaagd is. Hij heeft o.a. voor de Amstel en
de Heineken brouwerijen gewerkt en is later in Dordrecht voor zichzelf een
architectenbureau begonnen.
Het jaar daarop zijn Fei en ik getrouwd en hebben toen de boerderij van mijn ouders
overgenomen. Jammer genoeg kon Pa Bel me toen niet meer op de boerderij helpen omdat
bij hem leukemie geconstateerd was, wat hem erg verzwakte. Pa Bosch daarentegen kwam
na zijn werk regelmatig naar de boerderij om allerlei karweitjes op te knappen. Hij was wat
trots op zijn dochter en schoonzoon. Onze dochter Cornelia werd op 18 december 1949
geboren en daar waren Fei en ik weer erg trots op.
Pa Bel ging hard achteruit en ging er van uit dat hij Wim, die inmiddels bij de Shell op
Curaçao werkte, nooit meer zou zien. Wim kon nl. geen verlof krijgen, hij had al van alles
geprobeerd, maar het lukte niet. Marjorie woonde toen al tijdelijk in bij Bram en Corrie in
Loosdorp. Het hield ons allemaal erg bezig om pa zo te zien lijden.
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Op een avond toen ik zat te melken kreeg ik een ingeving: “Waarom ga ik morgen niet naar
het hoofdkantoor van Shell in Den Haag om uit te leggen waarom Wim verlof moest
hebben?”
Zo gezegd zo gedaan. Bij het hoofdkantoor aangekomen gaf ik de portier een rijksdaalder en
vroeg hem me bij iemand te brengen, die op Curaçao veel te vertellen had. Hij bracht me dus
bij een meneer Janssen, aan wie ik vervolgens mijn verhaal vertelde. Nou zegt die Janssen,
als het waar is wat U vertelt, komt Uw broer natuurlijk naar huis, maar dan moet ik wel eerst
een doktersverklaring hebben. Ik dus als de wiedeweerga terug naar Leerdam, vervolgens op
de fiets naar dokter Westenburg in Schoonrewoerd voor die verklaring, die ik nog dezelfde
dag op de post deed en nu maar afwachten. Dat alles vond plaats op donderdag. Ik was nog
op tijd terug om ‘s avonds de koeien te melken. Tijdens het melken kwam telegrambesteller
Kauffeld aan de deur met een telegram van Wim, waarin stond “ben zaterdag thuis - wim”.
Door wat oponthoud werd het wel een dag later. Bij Shell waren ze wel zo netjes geweest om
de doktersverklaring niet af te wachten. Ik heb nog steeds het gevoel, dat dat één van de
mooiste dingen is, die ik ooit gedaan heb. Pa Bel overleed een paar weken nadat Wim thuis
kwam.
Het werk op de boerderij beviel eigenlijk best, alleen was het jammer dat ik nogal last had
van ischias. Soms was het zo erg , dat Fei mijn sokken aan moest trekken omdat ik niet kon
bukken. Van Mengs hoorden we uit Nieuw Zeeland, dat het zo’n mooi land was en dat er
bijna elke dag de zon scheen en dat er veel geld te verdienen was. Dus begonnen wij er toen
ook over te denken om maar te gaan emigreren. Je vraagt dan aan allerlei mensen om raad
maar uiteindelijk moet je wel zelf de beslissing nemen.
Op 20 mei 1952 werd onze zoon geboren en we noemden hem Rijk Cornelis met als
roepnaam Rijk. Toen we in Nieuw Zeeland woonden werd dat Richard en dat is het tot op de
dag van vandaag gebleven. Toen we uiteindelijk gingen emigreren was Richard nog maar 4
maanden oud.
Voor we vertrokken hebben we Lia en Richard in de Grote Kerk in Leerdam door ds. van
Dijk laten dopen.
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EMIGRATIE
We hadden dus besloten om te gaan emigreren. Het zou zo goed als zeker Nieuw Zeeland
worden, maar we hadden ook informatie over de Verenigde Staten en over Canada. In
Canada hadden we contact met Arie Windhorst, die in de tweede wereldoorlog bij ons
ingekwartierd geweest was en in Amerika woonde natuurlijk de fam. de Koster, die ons ook
met raad en daad behulpzaam wilde zijn, als we kozen voor Amerika. Maar het werd
uiteindelijk toch Nieuw Zeeland. Bij onze latere bezoeken bij de fam. de Koster kwamen we
tot de conclusie, dat het misschien zo gek nog niet geweest was, als we toen voor Amerika
gekozen hadden. Niet dat Nieuw Zeeland een verkeerde keus was natuurlijk, dat hebben we
in ieder geval wel bewezen. Maar gezien de afstand naar Nederland lag Amerika toch heel
wat gunstiger dan Nieuw Zeeland. Daarbij moet men dus vooral denken aan het feit, dat wij
tot op heden(1996) 17 of 18 keer heen en weer gereisd zijn en daar zijn toch heel wat
spaarcentjes in gaan zitten.
Maar nu ga ik maar weer terug naar 1952. Nadat ons besluit genomen was, moest er
natuurlijk heel veel gebeuren voordat wij konden vertrekken. Eén van onze grootste
problemen waren mijn schoonouders. Die waren ouder dan 45 en dat betekende, dat het voor
hen niet erg gemakkelijk zou zijn om mee te gaan emigreren, als ze dat wilden. En dat wilden
ze maar al te graag en dat was ook wel te begrijpen, want als wij eenmaal weg zouden zijn,
hadden ze in Nederland geen kinderen meer.
Er brak voor ons er een enorm drukke tijd aan. Het meeste werk zat in het verkopen van de
boerderij. Nou wilde het geval dat Jan van Henk Verwey bijna elke morgen kwam vragen of
er nog kalveren of ander vee te koop waren en bijna elke morgen zat Jan dan al om 7 uur ‘s
morgens bij ons koffie te drinken. Dat was best gezellig hoor. Jan was toen al behoorlijk fijn,
maar we konden goed met hem overweg en we hadden ellenlange gesprekken met hem over
van alles en nog wat. Als hij een huis kon krijgen, vertelde hij op een morgen, ging hij
trouwen met Corrie van Dijk. Dus toen hij hoorde dat wij van plan waren om te gaan
emigreren was hij er als de kippen bij om te vragen of hij als eerste in aanmerking kon
komen om ons huis te kopen of huren en wij hadden daar eigenlijk geen moeite mee.
De vader van Jan kwam ook langs om een praatje te maken en stelde voor, dat Jan in het
achterhuis zou kunnen gaan wonen. Mijn moeder kon in het voorhuis naast de fam.
Ravensteyn blijven wonen. Hijzelf zou de boerderij willen huren, het land dus. Hij zou dan
tevens de veestapel en alle inventaris willen overnemen. Ik heb toen natuurlijk een
uitgebreide lijst gemaakt van alles wat Henk Verwey wilde kopen en dat was nog al wat. Om
te beginnen was er de inventaris waaronder een ouderwetse boerenwagen, een bandenwagen,
een dresseerkar, een gierkar, grote en kleine gereedschappen. Verder een grote hoeveelheid
hooi en kuilgras. En dan nog de levende have zoals koeien, pinken, kalveren, zeugen met
biggen, een stamboekmerrie met veulen, plus nog een hok vol kippen. Alles werd door mij
op een lijst gezet en geprijsd en het totaal was dus de vraagprijs en die werd zonder afdingen
betaald en dan vraag je jezelf soms af of je het niet te goedkoop verkocht hebt. Maar de
koper was natuurlijk ook heel erg “kien” en wilde niet de kans lopen de boot te missen. Dat
gedeelte was dus vrij snel geregeld.
Maar voordat we een definitieve beslissing konden nemen, moesten we eerst nog gekeurd en
geïnterviewd worden. Emigratie naar Nieuw Zeeland was toen ook niet zo erg gemakkelijk.
Meestal werd je door de emigratiecentrale opgeroepen voor een interview. Maar tot onze
verrassing bleek dat in ons geval niet nodig te zijn, omdat we op ons aanvraagformulier
ingevuld hadden, dat we in Nieuw Zeeland bij een boer wilden gaan werken.
Voor het geval mijn schoonouders binnen niet al te lange tijd ook toestemming zouden
krijgen om ook te emigreren, heb ik aan hen en ook aan Fei natuurlijk nog wat Engelse les
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gegeven met behulp van het boekje “Step by Step”. Toen wisten we gelukkig nog niet, dat
het ruim 4 jaar zou duren voordat zij naar Nieuw Zeeland konden vertrekken.
Zoals ik al zei, was er heel veel werk aan de winkel. Het normale werk op de boerderij moest
gewoon door gaan, al viel dat soms door allerlei spanningen niet mee. Ik herinner me b.v. het
volgende. Ik betrok het meeste van het benodigde veevoer van de Fa. Kruyt. Die firma had 2
directeuren t.w. Bertus en Arie. Met Bertus kon ik altijd goed over weg, maar Arie was altijd
zo’n beetje een flapdrol. Toen hij hoorde dat wij gingen emigreren, moet hij bij zichzelf
gedacht hebben, dat wij zouden vertrekken zonder de rekening voor het geleverde veevoer te
betalen. Dus kwam hij op een ongelegen tijd met de rekening en eiste directe betaling. In die
dagen liep je natuurlijk ook niet iedere dag met een paar duizend gulden op zak. Maar ik had
geluk, want toevallig zag ik, dat Henk Verwey bij onze overbuurman was, dus ik naar hem
toe en vertelde hem, dat ik even gauw 2000 gulden nodig had, die hij mij zonder aarzelen
overhandigde en waarmee ik Arie Kruyt betaalde met de mededeling, dat ik nooit meer iets
van zijn firma zou betrekken in het geval dat wij weer eens naar Nederland zouden terug
komen.
Ondertussen had ik een grote kist op de kop getikt en waren we begonnen met pakken. Er
werd nog van alles nieuw gekocht om mee te nemen, bijv. 2 Gazelle fietsen bij Ames. Die
kostten toen 200 gulden per stuk en dat waren de beste die er te koop waren. Alleen wisten
we toen nog niet, dat Nieuw Zeeland voor 90% uit heuvels bestaat, anders hadden we fietsen
met versnellingen gekocht. Niettemin hebben we veel plezier van die fietsen gehad en toen
we in 1979 terug kwamen, hebben we er één aan Alison Hart gegeven, omdat ze op onze kat
zou passen en één verkocht aan Brian Bertie. Onze gebruikte fietsen gaven we weg, net
zoals een heleboel andere spullen, die we eigenlijk in ons nieuwe vaderland goed hadden
kunnen gebruiken, zoals achteraf bleek.
De week voor ons vertrek gaven we in het weekend gelegenheid tot afscheid nemen en meer
dan 200 mensen maakten daar gebruik van. Op de verjaardag van mijn moeder, op 4 oktober,
was dan eindelijk het grote moment daar. In gezelschap van Bram & Corrie, Jan Wim &
Riet, Nico & Corrie de Leeuw, Bep & Meta van de Lustgraaf en oom Huig togen we naar
Rotterdam waar de Waterman al lag te wachten. De hut die we op dat schip kregen is
eigenlijk ook nog een verhaal apart. Na het krijgen van onze emigratiepapieren kregen we nl.
een brief van de Rotterdamsche Lloyd, waarin stond, dat Fei en de kinderen een hut moesten
delen met een andere vrouw en haar kinderen en dat ik met 5 andere kerels in het ruim was
ondergebracht. Omdat we n.b. bijna 3400 gulden voor die reis moesten betalen, wat voor die
tijd toch een behoorlijk kapitaal was, schreef ik onmiddellijk een brief naar de Rotterdamsche
Lloyd, dat die regeling toch helemaal niet van pas kwam en ik eiste dat er iets aan gedaan
werd. Twee dagen later had ik al antwoord en dat luidde als volgt: “Tot ons genoegen kunnen
wij U berichten dat wij er in geslaagd zijn voor U een 4-persoons hut te reserveren”. Wij
waren één van de weinige gezinnen die op die reis wat privacy hadden.
We mochten maar een klein bedrag aan contant geld mee aan boord nemen omdat er in 1952
in Nederland nog steeds een groot gebrek aan deviezen was. Het overgebleven kleingeld heb
ik toen nog gauw aan broer Jan Wim kunnen geven. Achteraf bleek dat niet zo slim geweest
te zijn, want aan boord kon je wel Nederlands geld gebruiken. Iedereen mocht voor een zeker
bedrag zgn. boordgeld kopen. Gelukkig hadden wij iets meer dan het gemiddelde, maar echt
een vetpot was het toch niet. Maar drankjes en rookwaren waren aan boord gelukkig erg
goedkoop.
Na het afscheid voeren we de Nieuwe Waterweg af en kregen we onze eerste maaltijd,
erwtensoep. Na de drukke tijd die we voorafgaande aan ons vertrek gehad hadden, was er nu
volop tijd om eens rustig na te denken over de grote stap, die we aan het nemen waren. Eén
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van de eerste gedachten die bij ons beiden op kwam was: “Waaraan zijn we in de lieve vrede
begonnen?”. Als we de klok hadden kunnen terugdraaien, hadden we dat op die eerste dag
van onze reis nog gedaan. Niet dat we aldoor hebben zitten kniezen, natuurlijk niet, er bleef
toch het grote avontuur, maar naarmate we kennis maakten met de medepassagiers, bleek dat
velen dezelfde gevoelens hadden als wij.
Onze hut was niet al te groot, maar voor die tijd toch wel aardig comfortabel.
Het eerste echte grote probleem, dat zich aandiende, was de borstvoeding die onze 4
maanden oude Richard kreeg. Door al de spanning had Fei geen melk meer en de keuken
van de Waterman was er klaarblijkelijk niet op berekend om babyvoeding klaar te maken.
Het personeel in de keuken werkte in ieder geval niet erg mee en kwam op de proppen met
eten dat eigenlijk voor volwassenen bestemd was. Richard werd erg ziek en we vreesden
soms het ergste. Gelukkig ontmoetten we iemand, die wist hoe je zoiets op moest lossen. Hij
ging even naar de keuken en jawel hoor, toen kregen we toch een meer voor een baby
geschikte voeding. Na een paar dagen begon Richard gelukkig weer op te knappen.
Toen we in Willemstad op Curaçao aankwamen hoopten we broer Wim te zien. Wim was
kort daarvoor naar Venezuela overgeplaatst. Helaas was het voor hem onmogelijk om even
naar Willemstad te komen.
Onze volgende aanloophaven zou Tahiti zijn. Eerst voeren we door het Panamakanaal en dat
was zeer interessant. Op Tahiti bleven we een hele dag. Om aan extra geld te komen kocht je
op het schip goedkope sloffen sigaretten, die je dan met een behoorlijke winst in Papeete
verkopen kon.
Na ons vertrek uit Tahiti moesten we nog 10 dagen varen naar Wellington. Mengs en Annie
stonden op de kade te wachten toen we aankwamen. Omdat het nog wel een week zou duren
eer onze meubels enz. op de plaats van bestemming zouden zijn, hebben we de eerste week
bij Mengs en Annie gelogeerd.
Mengs had voor mij een baantje als boerenknecht gevonden bij Mr. Percy Pease in Eltham.
Ik ging 10 NZ ponden, dat is ongeveer 100 gulden, bruto per week verdienen met gratis
melk en vrij wonen. Bij dat baantje was ook een huis, maar dat hebben we eerst met behulp
van onze nieuwe buren moeten uitmesten. Ik heb 8 maanden voor die boer gewerkt en het
zijn altijd vrienden van ons gebleven. Ik verdiende dus10 pond bruto per week, totdat een
collega van die boer mij 12 pond bood en toen ik dat tegen mijn baas vertelde, kreeg ik
prompt opslag. Maar ik was toch niet geëmigreerd om in Nieuw Zeeland boerenknecht te
worden en ging op zoek naar een lucratievere baan. Ik nam ontslag en was toen natuurlijk
ook ons huis kwijt. Maar een andere buurman had toevallig een lege woning, waar we
tijdelijk in mochten en we kregen er ook nog een melkkoe bij. Onze buurvrouw, Betty
Campbell, vertelde dat ze een advertentie gezien had, waarin een kok gevraagd werd voor
een zgn. bushmill in de buurt van Taumarunui en ik maakte een afspraak om daar eens te
gaan kijken. We hadden geen auto en de reis moest dus per trein. Die trein was een
goederentrein met 1 personenrijtuig er aan gekoppeld. De trein vertrok om 2 uur ‘s middags
uit Stratford en arriveerde 8 uur later in Taumarunui. De afstand is ongeveer 160 km. Ik dus
naar een hotelletje en de volgende morgen vroeg op, want de man van de houtzagerij had
gezegd, dat ik vroeg bij hem moest zijn om per auto naar die houtzagerij te gaan. Ik ging dus
om 7 uur uit het hotel weg en wandelde naar het aangegeven adres en belde aan. De deur
werd opengedaan door iemand in ochtendjas, dus vroeg voor hem en vroeg voor mij was toch
niet hetzelfde. Die iemand bleek Mr. Jock Weir te zijn, een oude Schot, waar we heel prettige
herinneringen aan hebben.
We gingen dus op weg naar de houtzagerij, die een goede 80km van het stadje lag. De eerste
25 km was de weg goed, maar ging toen over in een soort grindweg met nogal wat kuilen. De
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laatste 10km was de weg gemaakt van puimsteen en dat had soms tot gevolg, dat de weg
gedeeltelijk weg dreef als het erg hard regende.
Het houten huis dat voor ons bestemd was, was ruim maar ongeschilderd, er was geen gas, de
verlichting werd opgewekt door een dieselmotor, die af en toe weigerde, er was wel
stromend water, dat via een soort goten uit een nabijgelegen bergbeek kwam. Nadat we het
eens geworden waren over de condities, spraken we af dat onze nieuwe baas een
vrachtwagen zou sturen om ons en ons boeltje op te halen.
Een week later kwam die vrachtwagen inderdaad, maar pas om 3 uur ‘s middags, want zoals
het destijds in Nieuw Zeeland veel gebeurde, hadden de chauffeur en zijn bijrijder nogal wat
moeite gehad om voorbij de cafés te komen die ze onderweg weg zagen. Dus snel onze
spullen geladen, waarna we op weg gingen voor de eerste bijna 160km naar Taumarunui.
Wegens plaatsgebrek moesten ik en onze hond het ons maar gemakkelijk zien te maken in
de open laadbak tussen de verhuisboel. We waren nog maar net onderweg toen we stopten
voor een maal van steak & chips. En daarna gingen we dus de bergen in. Smalle en zeer
bochtige wegen en erg veel stof, want in die bergen hadden ze ook nog nooit van asfalt
gehoord. Het gevolg van al die bochten en al dat stof was, dat de hond en ik al spoedig
samen over de rand van de vrachtwagen hingen, we waren allebei wagenziek Enfin, tegen 10
uur’s avonds kwamen we in de plaats aan, waar onze nieuwe baas woonde. De chauffeur
hield het voor gezien en wilde ons naar een hotel brengen. Eerst nog even naar de baas om te
zeggen, dat we pas de volgende dag op de plaats van bestemming zouden zijn. En toen
gebeurde er een soort wonder. We moesten binnen komen en niks hotel, jullie blijven hier, er
werden kruiken warm gemaakt voor de kinderen en zelfs de lakens werden verwarmd. Je
moet niet vergeten, dat het juli was en in Nieuw Zeeland dus midden in de winter en dan is
het, vooral in de hoger gelegen plaatsen, soms behoorlijk koud. De volgende morgen, na een
uitgebreid ontbijt, gingen we op weg voor de laatste 80km. Fei had ons nieuwe huis nog niet
gezien en was bij aankomst niet erg onder de indruk. De eerste dag werd gebruikt om onszelf
in te richten. Alles bij elkaar stonden er 6 ongeschilderde houten huizen.
We gingen die eerste avond al vroeg naar bed, maar werden na enkele uren opgeschrikt
omdat we lagen te schudden in ons bed tengevolge van een aardbeving. 12 of 15km bij ons
vandaan stond nl. een werkende vulkaan en als die een uitbarsting had, veroorzaakte dat
tevens een soort aardbeving. Dat gebeurde natuurlijk niet elke nacht, maar toevallig wel de
eerste nacht die wij daar door brachten. Na al die commotie moesten we toch nog vroeg op,
want er kwamen om 7 uur twaalf kostgangers voor ontbijt. Het werk voor Fei was dus al
begonnen. Om 10 uur moest er voor 20 man morningtea naar de mill, om 12 uur kwamen
ertussen de 15 en 20 mensen lunchen, om 3 uur voor 20 mensen afternoontea naar de mill en
om 6 uur kwamen er 15 mensen voor een warme maaltijd. Gelukkig woonden die
kostgangers niet bij ons in , maar hadden ze kleine huisjes op het terrein.
Er werkten ook een stuk of 12 lokale Maoris in de mill, die werden elke dag met een busje
opgehaald. Als er eens iemand van de Maoris stierf was het eigenlijk en beetje feest, dan
werd er een week lang niet gewerkt omdat er dan “gewaakt” moest worden. Na de begrafenis
werden dan de gitaren tevoorschijn gehaald en natuurlijk ook de drank en werd het dikwijls
een gezellige boel.
Ik kreeg een baantje in de mill en moest de hele dag hout stapelen. Als het ging regenen,
deed iedereen een regenjas aan en ging dan naar binnen(!) Na 9 maanden maakte ik promotie
en werd head-yardman, dat betekende dat ik bestellingen klaar moest maken en moest zorgen
dat die naar de juiste plaats in het land gingen.
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Na ruim een jaar kochten we onze eerste, bijna nieuwe auto, een Austin A40 Somerset en
daarmee was ons isolement verbroken. Een goede auto betekende ook wat extra verdiensten,
want de lokale bevolking betaalde graag goed geld als je als taxi wilde fungeren.
Het hout voor onze zagerij kwam uit nabij gelegen bossen, die eigenlijk zo’n beetje
miniregenwouden waren. Die bossen behoorden aan de stam van Maoris, die daar in de
streek woonde en bij het kappen was er altijd een vertegenwoordiger van die stam aanwezig
om de gekapte bomen te meten. Die vertegenwoordiger was wel een hooggeplaatste Maori,
een soort prins, die eigenlijk niet zou hoeven te werken. Ons bedrijf kocht dus de
boomstammen van de Maoris, die voor een deel weer voor het bedrijf werkten. Een min of
meer officiële instantie verdeelde de opbrengst onder de rechthebbenden. Maar ondanks het
feit, dat die opbrengst jarenlang vrij behoorlijk was, waren er toch zeer weinig welgestelde
Maoris. Die hielden teveel van drank en van wedden op de paardenrennen.
De bomen, soms met een doorsnede van bijna 2 meter, werden met kettingzagen omgezaagd
en dan op een grote truck geladen en zo naar de mill gebracht, waar ze tot balken en planken
gezaagd werden. Er bleef heel wat afval over, dat op een grote hoop terechtkwam. Eens per
jaar werd die hoop in brand gestoken en dan moest daar, vanwege het brandgevaar, enkele
dagen dag en nacht bij gewaakt worden. Toen mijn schoonvader later ook in die zagerij
kwam te werken, heeft hij een aantal keren als bewaker gefungeerd en dat betaalde nog goed
ook, vooral omdat er ‘s nachts ook gewaakt moest worden.
We hadden een zeer grote groentetuin en na verloop van tijd wisten we er bijna voldoende
aardappelen en groenten op te verbouwen om er allemaal van te eten. In het begin moesten
we natuurlijk aardappelen kopen, die waren soms zo duur, dat Fei dikwijls gekookte rijst
door de aardappelpuree mengde, omdat rijst goedkoper was dan aardappelen. En het deed
niets af aan de smaak van de puree.
Steeds eieren kopen begon ook te vervelen dus werden er 30 kippen gekocht en toen moest
er natuurlijk ook een kippenhok met ren gebouwd worden.
Omdat het zonde was het afval weg te gooien, kochten we ook een paar biggen. Het slachten
van die varkens zou wel eens een probleem kunnen zijn, maar nee, 40km bij ons vandaan
woonde een vriend van een vriend en die zou op een mooie zomeravond wel één van die
varkens komen slachten. In ruil daarvoor wilde hij alleen maar de kop hebben. Zo gezegd zo
gedaan, op de avond in kwestie zaten wij op de afgesproken tijd klaar met heet water en wat
er nog meer voor het slachten nodig was. Na ruim 4 uur tevergeefs wachten zijn we toen
maar naar bed gegaan, tot er om 1 uur op de deur geklopt werd en daar stonden onze vriend
en de slager, beiden meer dan half dronken en ze moesten en zouden alsnog het varken
slachten. En zo gebeurde het, dat wij midden in de nacht eerst het varken moesten vangen,
waar dat varken natuurlijk ook niet erg blij mee was. Het werd me dus het nachtje wel. Maar
we hebben er wel lekker van gegeten.
Dicht bij de mill was een leuk meertje, dat boordevol forellen zat. Het was echter jammer dat
alleen de Maoris op die forellen mochten vissen. Maar het gebeurde toch dikwijls dat wij een
goed maaltje verse vis aangeboden kregen. Ik ben wel eens met de Maoris in het meer wezen
vissen en heb toen mijn eerste forel gevangen en die hebben we toen schoongemaakt en op
een houtvuurtje gebakken. Volgens de Maoris ben ik de eerste Hollander, die illegaal een
forel in dat meer gevangen heeft. Ook leefden er in en om de bossen veel grote herten,
waarop gejaagd werd en zodoende werden we ook nog al eens bevoorraad met vers
hertenvlees.
De meeste levensmiddelen kochten we bij een grossier in de stad, behalve onze
frambozenjam. Op korte afstand van de zagerij groeiden nl. talloze wilde frambozenstruiken
en af en toe plukten we een paar emmers vol frambozen, waarvan Fei dan heerlijke
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frambozenjam maakte, soms stonden er wel 50 potten van die jam in de kast Bij die
frambozen was ook een witte soort. Bij het plukken zijn we ook wel eens verdwaald.
De school was ongeveer 10km van ons huis vandaan en de kinderen werden door de
schoolbus opgehaald. Toen Lia eenmaal oud genoeg was om naar school te gaan werden Fei
en ik allebei in het schoolbestuur gekozen en wij waren de enige blanken. De voorzitter van
het schoolbestuur was een pienter baasje, alleen jammer dat hij lezen noch schrijven kon.
Toen we bijna 2 jaar in de bush woonden ging de hoofdonderwijzer weg. Hij was tevens de
eigenaar van de schoolbus en bood die aan mij te koop aan. Ik voelde er wel wat voor, maar
wist niet hoe ik dat met mijn fulltime job in het vat moest gieten, want die schoolrun nam al
gauw 3 uur per dag in beslag. Ik besprak het met mijn baas en die zei, als ik mijn job maar
deed, kon het hem niet schelen of ik 5 of 8 uur per dag werkte. Dus kocht ik die ouwe
schoolbus, die geen schokbrekers had, zodat er regelmatig veren braken. Ik leerde al snel
hoe ik zelf die grote bladveren repareren kon, want naar de dichtstbijzijnde garage was het
40km. Dat gebrek aan schokbrekers was ook niet zo goed voor mijn maag, dus na enige tijd
besloot ik een nieuwe bus aan te schaffen. “Bus” is wel en groot woord, want de capaciteit
was maar voor 35 kinderen.
Nou kreeg je per mijl betaald en dat was helemaal niet slecht, maar een nieuwe bus kostte
nogal wat, dus ik ging naar het departement van onderwijs en vroeg om opslag. “Hoeveel wil
je dan hebben?” vroeg de ambtenaar. Ik zeg: “Ik wil sixpence per mijl meer” , waarop hij
zei: “Dan moet je wel ninepence vragen, want je krijgt nooit wat je vraagt”. En zo geschiedde
het, dat ik sixpence meer kreeg, dank zij die vriendelijke ambtenaar.
Drie maanden later was ik de trotse eigenaar van een splinternieuwe speciaal voor ons
gebouwde bus. Maar er ontstond ergens een lek en de bus moest terug naar de fabrikant. Niet
tijdens schooltijd natuurlijk, maar in het weekend. Dus ik vrijdagsavonds de 250km naar
Stratford gereden, de bus afgeleverd en op zondag met de gerepareerde bus weer terug naar
de bush. Van die bus hebben we privé ook heel veel plezier gehad, vooral in de vakanties,
dan werd hij als mobiele caravan ingericht. Als het Pasen was ging de mill 1 week dicht en
met de Kerst 3 weken.
Af en toe gingen we met onze kinderen winkelen in Taumarunui en dan gingen we natuurlijk
ook wat gebruiken in een ‘tearoom’. Het gebeurde een keer dat we in de tearoom zaten en dat
er een paar tafeltjes bij ons vandaan een dikke Maori vrouw probeerde haar baby de borst te
geven. Dat lukte niet erg, want de baby wilde niet drinken. Teneinde raad nam ze de
suikerpot van de tafel, leunde een beetje voorover en doopte haar tepel in de suiker. Het hielp
wel, want de baby begon gelijk te drinken. Lia en Richard zaten met open mond te kijken en
we hebben er later nog hartelijk om moeten lachen.
Op de uitgestrekte vlakten bij ons in de buurt leefden ook groepen wilde paarden. Die waren
van niemand, alleen als je er één dood zou rijden, waren er wel 150 eigenaars. Je moest goed
oppassen dat je tuinhekken allemaal goed dicht waren, anders had je een tuin vol paarden,
zoals ons ‘s nachts wel eens is overkomen. Toen waren Fei en ik om 3 uur op de
paardenjacht. Maar met die schoolbus moest ik ook altijd op mijn qui-vive zijn, want die
paarden stapten op de meest onverwachte momenten van achter de struiken vandaan om de
weg over te steken. Het is me enkele malen overkomen dat ik zo hard moest remmen, dat alle
schoolkinderen op vloer lagen. Ik heb toen nog een brief geschreven naar de instantie, die de
streek beheerde en kreeg als antwoord, dat de brief voor kennisgeving aangenomen was
Zoals ik al eerder vertelde, moesten wij steeds 15 tot 20 mensen van maaltijden voorzien en
ofschoon de normale werkweken maar 5 dagen lang waren, moesten die mensen ook in het
weekend eten. Verscheidene van de kostgangers gingen voor het weekend naar huis en ze
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moesten ons dat in verband met de bestelling van vlees etc. op de woensdag ervoor laten
weten. Dat werd nogal eens vergeten en dan kon het gebeuren dat er op zondagmorgen een
paar borden met spek en eieren over waren, zonde om weg te gooien en jullie mogen 3 keer
raden wat er dan mee gebeurde. Ik was nog vergeten om te vertellen dat ik elke morgen voor
iedereen het ontbijt verzorgde, dat gaf Fei dan even de gelegenheid om voor onze kinderen te
zorgen. Dat ontbijt was elke morgen anders, 2 maal per week ‘eieren met spek', de andere
dagen ‘liver & fry’ of ‘baked beans’ of ‘sausages’ of ‘cornfritters’ of ‘lamskoteletjes’.
Alles liep dus op rolletjes, maar toen raakte Fei in verwachting en moest toen ze 8 maanden
was haar baantje opgeven. We gingen in een ander huis wonen en genoten van de rust. De
mensen, die het van ons overnamen waren een paar echte viezeriken en ze waren nog
behoorlijk stom ook. Ze kookten bijv. luiers in een pan, die ook gebruikt werd om eten voor
de kostgangers in klaar te maken. Hun auto wilde op een avond niet starten en toen zei de
man tegen zijn vrouw: “Als jij me nou met een lucifer bijlicht, kan ik wat benzine in de
luchtfilter gooien”. Je kunt het resultaat wel raden, de hele zaak stond in de fik.
En paar dagen voor de geboorte van Trisha ging Fei bij kennissen logeren, die dicht bij de
kraamkliniek woonden. Toen het zo ver was, was de man van de vriendin, die Fei naar de
kraamkliniek zou brengen, stomdronken en konden ze hem niet wakker krijgen, dus werd er
een taxi gebeld.
De volgende dag kwam de manager me op het werk vertellen dat ik weer vader geworden
was van een dochter. We noemden haar Patricia Marion. Toen Trisha oud genoeg was,
hebben we haar in een dorpje dat Turangi heet, laten dopen. Dat dorp lag ongeveer 40km bij
ons vandaan en de dominee kwam uit Taupo en dat is weer 60km de andere kant op. De
kerkdienst werd in een schoollokaal gehouden.
Dichtbij waar wij woonden stonden 3 grote vulkanen op een rij, Mount Ruapehu, Mount
Nngaurahoe en Mount Tongariro en die waren alle drie van tijd tot tijd actief. Als er soms
een uitbarsting was, was dat wel een prachtig gezicht, maar ook wel een beetje beangstigend.
Ik kan me herinneren, dat ik wat werk onder mijn schoolbus aan het doen was, toen de bus
plotseling heen en weer ging en al de planken, die in grote rekken stonden te drogen,
maakten een kabaal van jewelste. Op één van die vulkanen, de Ruapehu, werd veel geskied,
wij gingen op zondag wel eens kijken, maar zijn er nooit toe gekomen om het zelf te doen.
Op de Tongariro en ook in Tukana waren veel hete bronnen, die geneeskrachtig waren. De
mill lag aan de voet van een berg en als je die beklom, ging één kant steil naar beneden en
keek je boven op het dorp Tukana, maar om daar via de weg te komen moest je meer dan
40km af leggen.
Tukana was ook vooral in trek bij de Maoris omdat daar het enige hotel met bar in onze
provincie gevestigd was. Die provincie, die King Country heet, was nl. drooggelegd, net als
vroeger Amerika.
Toen we ruim 3 jaar in de bush woonden, kregen ook mijn schoonouders toestemming om
naar Nieuw Zeeland te emigreren. Daar hadden ze dus bijna 4 jaar over gedaan en eigenlijk
was het alleen maar gelukt, omdat de accountant, die wij hadden, tevens in het parlement zat
en later minister van Binnenlandse Zaken werd. Hij heette Dave Seath en we zijn hem nog
steeds dankbaar dat hij zijn invloed aangewend heeft om de ouders van Fei in Nieuw Zeeland
te krijgen. Het was voor mijn schoonouders een blijde dag toen wij hen in Wellington van de
boot haalden. Een huis en een baantje voor mijn schoonvader waren spoedig gevonden in
dezelfde plaats waar wij woonden en werkten.
We zijn toen ook al gauw weer terug verhuisd naar het cookhouse, want de cook was met de
noorderzon vertrokken en de grote baas lag bijna op zijn knieën om Fei te smeken het weer te
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proberen. Samen met m’n schoonouders hebben we het toen nog een jaar gedaan. Fei kookte,
oma Bosch deed ons huishouden en opa Bosch zorgde voor brandhout. Dat brandhout was
trouwens ook een hele onderneming, vooral als je bedenkt, dat we meestal wel 3 vuren met
hout, dat soms niet al te droog was, aan de praat moesten houden. Behalve al die baantjes
moest er ook nog normaal gewerkt worden, plus dat er in en om de zagerij allerlei werk op
contract gedaan kon worden, waar opa Bosch en ik heel dankbaar gebruik van maakten. Opa
en oma Bosch waren in staat om vrijwel alles wat ze verdienden op de bank te zetten en toen
we een jaar later terug gingen naar de bewoonde wereld, hadden ze voldoende om in
Stratford een klein huisje met een grote tuin en een garage te kopen.
Na 4 jaar was ik ook al aan mijn derde manager toe. Die derde manager heette Jack en als hij
nuchter was, was hij best aardig. Maar hij dronk als een ketter. Gelukkig voor hem hoefde hij
niet alleen te drinken, want zijn vrouw deed dapper mee. Hun 4 kinderen moesten vanaf heel
jong allerlei baantjes op knappen en kregen veel grote bekken en nogal wat slaag ook. Toen
de vijfde geboren was, ging Fei feliciteren en vroeg of ze de baby mocht zien en het arme
kind lag in een veilingkist ergens achter een deur. Toen de moeder later de baby moest
voeden konden ze haar niet wakker krijgen, omdat ze zoveel gedronken had.
Ik had nogal eens verschil van mening met die manager en op een dag was dat zo erg, dat ik
mijn ontslag nam. We hadden toen geen auto meer, want die had ik ingeruild voor de
schoolbus en ik kon de schoolbus niet gebruiken om ergens te gaan solliciteren, want het
vervoer naar de school moest gewoon doorgaan. Dus ik een buurvrouw gevraagd om die bus
een paar dagen voor me te rijden en heb me toen door diezelfde buurvrouw naar de
hoofdweg(!) laten brengen, vanwaar ik zou proberen een lift te krijgen naar Stratford. Toen
ik bijna 3 uur tevergeefs had staan liften, niet omdat dat er niemand stopte, maar omdat er
gewoon niemand langs kwam, zag ik uit de richting van de mill een stofwolk naderen. Tot
mijn grote verrassing bleek het de manager te zijn, met wie ik die dag ruzie gehad had en die
de reden was dat ik daar stond te liften. Hij vertelde mij dat de grote baas gebeld en naar mij
gevraagd had, waarna hij(Jack) hem vertelde, dat ik ontslag genomen had. De grote baas zei
toen tegen Jack, dat hij mij achterna moest gaan en me moest overhalen om weer mee terug
naar de mill te gaan. Als dat hem niet lukte, kon hij zelf ook gelijk wel weg blijven. Hij bood
dus zijn excuses aan en smeekte mij om met hem terug te gaan. Eigenlijk kwam dat mij ook
wel beter uit, dus na wat heen en weer gepraat, voldeed ik aan zijn verzoek en ging mee
terug. Het is natuurlijk onnodig te vertellen dat ik daarna nooit meer last van Jack gehad
heb.
Af en toe werd er op 15km afstand van de mill in een hal een film vertoond. Hiervoor
bestond meestal grote belangstelling en het publiek kwam van heinde en verre Heel veel
jongelui kwamen te paard en die paarden werden dan aan en grote rail vastgebonden. Binnen
mocht gerookt worden en de filmhelden etc. werden soms uitbundig toegejuicht.
Na een goede 4 jaar vonden we het welletjes en besloten we ons weer in de bewoonde wereld
te vestigen. Maar eerst wilden we een tijdje met vakantie naar Nederland te gaan en boekten
passage op de Southern Cross van Shaw Savill. En voor het geval we besloten om daar te
blijven namen we heel veel bagage mee.
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Eerste vakantie in Nederland
Op 15 januari gingen we dus in Wellington aan boord van de “Southern Cross”. Die
“Southern Cross” was een cruiseschip en pas anderhalf jaar oud en voor die tijd erg modern.
Zij was geheel airconditioned en had een bioscoop met 250 zitplaatsen en ook 2 zwembaden.
Er was maar één klasse en er waren 1100 passagiers en 800 bemanningsleden aan boord.
Ivan en Pat Ford hadden ons de dag ervoor met onze eigen schoolbus naar Wellington
gebracht. De bedoeling was, dat we in een hotel zouden overnachten en de volgende dag aan
boord zouden gaan. Maar alle hotels waren vol. Goede raad was duur en teneinde raad
gingen we gingen we bij Shaw Savill, waar de Southern Cross van was, vragen of die een
oplossing wisten. Nou, dat was helemaal geen probleem, dan gaat U gewoon alvast aan
boord slapen. Dat was dus mooi opgelost. De volgende dag vertrokken we richting Sydney,
waar we 2 of 3 dagen zouden blijven. Toen Fei ‘s avonds de kinderen in bad deed, ontdekte
ze dat Richard waarschijnlijk waterpokken had. De dokter erbij gehaald en ja hoor, het waren
inderdaad waterpokken. Dat is een besmettelijke ziekte en Richard werd direct in de
ziekenboeg geïsoleerd. Je kon een jongetje van 5 jaar natuurlijk niet alleen isoleren, dus ik
moest ook in de ziekenboeg. Tot overmaat van ramp werd Fei ook nog zeeziek, dus het begin
van onze reis was niet al te best. Richard en ik werden in de ziekenboeg heel erg verwend
met de lekkerste hapjes en drankjes, maar hadden daar eigenlijk ook niet veel zin in, omdat
wij de eerste paar dagen ook op het randje van zeeziekte verkeerden.
Als Richard niet beter was als we in Sydney arriveerden, zouden wij niet van boord mogen.
Gelukkig begonnen de korsten op zijn rug al aardig op te drogen, maar de beslissing lag bij
de Australische arts, die zodra we afgemeerd waren, aan boord zou komen. Dat gebeurde om
5 uur ‘s morgens. Hij kwam regelrecht naar de ziekenboeg om Richard te onderzoeken en hij
vroeg me of we familie of vrienden in Sydney hadden, waar we naar toe konden. Ik zei dus
maar ja en toen kregen we toestemming om van boord te gaan. We hebben 2 dagen in
Sydney rond gelopen, maar die familie of vrienden hebben we natuurlijk niet gezien.
Van Sydney gingen we naar Melbourne, waar we een dag bleven en vandaar naar Fremantle
waar we ook een dag door brachten. Hierna zetten we koers naar Durban, over dat stuk deden
we 10 dagen. Fei had destijds in Durban een nicht en die kwam ons afhalen om de dag bij
hen door te brengen. Van Durban ging de reis naar Kaapstad, waar we 2 dagen bleven en een
mooie busreis maakten, o.a. naar de Kaap, waar de Indische en de Atlantische oceanen bij
elkaar komen. We vervolgden onze reis naar Las Palmas op de Canarische eilanden. Daar
zag je toen vrijwel geen toeristen. Wij gingen met ons vijven met de bus van de haven naar
de stad. Ik had geen Spaans geld bij me maar gaf de chauffeur een biljet van 10 shilling.
Maar ik denk dat hij geen flauw idee had hoeveel dat waard was, dus hij vroeg aan de andere
passagiers hoeveel wisselgeld hij mij moest geven. Die passagiers bleven maar roepen, dat
hij meer moest geven. Ik hield ondertussen mijn hand op en achteraf bleek, dat hij mij een
waarde van 21 shillings in peseta’s terug gegeven had.
Op de markt in Las Palmas hebben we 2 levensgrote poppen gekocht en ook een hele
handvol Parker vulpennen voor een gulden per stuk. Bij die vulpennen zat een in het Engels
gesteld garantiebewijs. Dat leek wel betrouwbaar, alleen jammer dat er in het garantiebewijs
meer dan 20 taalfouten zaten.Onze reis, die in totaal 6 weken zou duren, begon al aardig op
te schieten. Aan boord hadden we met verscheidene mensen kennis gemaakt en we hadden
een prachttijd. De kinderen gingen ‘s avonds al vroeg eten en dan naar bed. Fei en ik gingen
naar de laatste zitting van het diner en tussen de gangen door gingen we om de beurt in onze
hut bij de kinderen kijken. Voor ontbijt en lunch waren er geen kledingvoorschriften, maar
voor het diner werd er wel van je verwacht dat je behoorlijk gekleed was. Als er een haven
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aan gedaan werd, was er de avond ervoor altijd een zgn. “landfalldinner”. Dan gingen veel
van de passagiers in het lang.
Van Las Palmas naar Southampton was nog maar 5 dagen varen. Toen we het Kanaal binnen
voeren hing er een zeer dichte mist. Om de paar minuten klonk de misthoorn van ons schip
als waarschuwing voor naburige schepen. Het was niet een bepaald prettig gehoor. We
arriveerden vroeg in de morgen in Southampton en het ontschepen begon onmiddellijk Op
een gegeven ogenblik was er paniek, want we waren Patricia kwijt. Gelukkig maar voor
even, ze stond onder aan de loopplank op ons te wachten.
We gingen per trein naar Londen, waar ik de tickets voor de overtocht van Harwich naar
Hoek van Holland op moest halen. En toen weer verder met de trein naar Harwich, waar we
om 7 uur s’ avonds aankwamen en gelijk aan boord van de veerboot gingen. We hadden
ondertussen wel een beetje honger gekregen en gingen eerst maar eens lekker eten. We
gingen op tijd naar bed, want we zouden ‘s morgens om 7 uur al in Hoek van Holland
arriveren. Ondanks de prachtige eerste klas hutten die we hadden, kregen we toch weer
behoorlijk last van zeeziekte, vooral Fei had een slapeloze nacht.
Toen we in Hoek van Holland de haven binnen liepen, zag ik Bram & Corrie en Jan Wim &
Riet staan. Ik ging Fei vertellen dat ze op ons stonden te wachten en 5 minuten later stonden
we allemaal klaar om van boord te gaan. Het was prachtig om iedereen na ruim 5 jaar weer
terug te zien.
We gingen bij oma Bel in Loosdorp logeren. Onze 3 kinderen kregen prompt de mazelen
maar waren gelukkig weer redelijk snel opgeknapt. Na een paar weken gingen Lia en
Richard naar de Juliana school, waarvan meneer Swank nog steeds het hoofd was. Richard
was op 20 mei jarig en mocht een paar vriendjes van school mee naar huis brengen. Hij
kwam met wel 12 vriendjes opdagen. Het was heerlijk om weer in Nederland te zijn en alle
familie, vrienden en bekenden weer te zien, maar op den duur ga je jezelf toch vervelen.
Mijn vroegere werkgever, Bep van de Lustgraaf, suggereerde dat ik misschien naar de
kruideniersvakschool moest gaan. Die school had een opleiding van 4 maanden en ik ging op
een dag met de directeur praten. We spraken af dat ik sommige vakken, zoals boekhouden,
handelsrekenen en nog een paar andere vakken niet zou hoeven te doen, omdat ik daar al
diploma’s voor had. Daarna ging ik dus elke morgen met ons volkswagentje naar Utrecht om
weer in de schoolbanken te zitten. Ik was toen 32 jaar oud en de gemiddelde leeftijd van de
leerlingen was 19 of 20. Op die school leerde je alles over koffie & thee en over wijnen en
waar het allemaal vandaan kwam. Ook alle levensmiddelen en rookwaren werden grondig
bestudeerd. Je leerde er etaleren en raambiljetten maken en nog veel meer andere dingen. Na
4 maanden werd er 3 dagen geëxamineerd en ik was niet een klein beetje trots, dat ik het
hoogste aantal punten behaald had. De cursus werd besloten met een diner, dat onder leiding
van Fei klaar gemaakt werd.
Daarna ben ik eerst een tijdje bij Bakker & Brouwer in Schoonrewoerd fruit wezen sorteren.
Ook heb ik bij een achterneef in het Hoogeind een paar weken geholpen met fruitplukken. Ik
heb ook nog een paar maanden bij de Fa. van Klei in Noordeloos gewerkt. Ik moest de
klanten van hun Vivo-kruidenierswinkel af om bestellingen op te halen en later weer om die
bestellingen weg te brengen. Bij veel van de klanten was je haast verplicht om koffie te
drinken en het gebeurde dikwijls, dat ik op een morgen wel 10 of 12 koppen koffie dronk. Ik
heb het bij de Fa. van Klei erg goed naar mijn zin gehad. Ze waren oprecht gelovig en toen ik
samen met Fei en de kinderen afscheid ging nemen omdat we weer naar Nieuw Zeeland
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vertrokken, kregen we allerlei kadootjes. Ook heeft de oude heer van Klei toen samen met
ons gebeden en dat doet je toch wel wat.
Onze vakantie liep teneinde en we gingen proberen een vlucht of passage naar Nieuw
Zeeland te boeken. We hadden bewust geen terugreis geboekt toen we uit Nieuw Zeeland
vertrokken, want er was toen een kleine kans dat we in Nederland zouden blijven. En dat was
nog bijna gebeurd ook, maar na heel veel denken en praten, besloten we toch om naar Nieuw
Zeeland terug te gaan. We belden de KLM en die stuurde 2 vertegenwoordigers, die ons wel
5 airline-tickets wilden verkopen. Helaas waren de kosten er van dermate hoog, dat we
besloten om toch maar per boot te gaan. Na heel veel moeite is het ons toen gelukt om, met
medewerking van een kennis, die bij de Rotterdamsche Lloyd werkte, passage te boeken op
de “Sibajak”. We vertrokken op 2 december 1958 weer uit Rotterdam. Er was één groot
verschil, de Sibajak was een vrij luxe passagiersschip vergeleken met de Waterman en we
hebben er een zeer plezierige maand op doorgebracht. Sinterklaas, Kerst en Oud & Nieuw
werden aan boord allemaal uitbundig gevierd.
We kregen in de eetzaal een tafel toegewezen, die we gedurende de hele reis deelden met één
van de officieren en met Frank & mevr. van Dam en Fritz en Marlies Wolfrum. De officier
was voor ons ‘oom Ary’, hij was de eerste marconist. We hebben nog jaren contact met hem
gehad. Later voer hij op de “Willem Ruis” en als hij dan in Wellington lag, gingen wij soms
bij hem op bezoek.

30

Mangatoki
Op 7 januari 1959 arriveerden we weer in de haven van Wellington, waar we door Ivan Ford
afgehaald werden met onze eigen schoolbus. Ivan was de hoofdonderwijzer van de Otuku
school en was tijdens onze afwezigheid de chauffeur van onze schoolbus. We zijn toen eerst
terug gegaan naar de bush, ongeveer 350 km van Wellington. Mijn rijbewijs was inmiddels
verlopen, dus gingen we onderweg bij een dorpswinkel aan, waarvan de eigenaar bevoegd
was om rijbewijzen te verlengen. De volgende dag weer 300 km rijden naar Stratford, waar
we bij mijn schoonouders in trokken.
Maar die waren nogal klein behuisd, dus gingen we onmiddellijk proberen een zaak te kopen
waar ook accommodatie bij was. Ik plaatste een advertentie in de lokale krant, dat ik een
zaak wilde kopen en de volgende dag stond de telefoon roodgloeiend. We hadden wel 70
aanbiedingen van mensen die hun zaak wilden verkopen. Dat was trouwens toen ook al
typisch Nieuw Zeelands. Nieuw Zeelanders zijn niet zo gehecht aan hun zaak of boerderij en
houden van een veranderingetje. Uit die 70 aanbiedingen kozen we er 5 uit en nog dezelfde
dag gingen mijn zwager en ik er op uit om die 5 te bekijken.
De eerste winkel waar we aanlandden was de Mangatoki Store. Dat was een winkel waar
letterlijk van alles verkocht werd. Levensmiddelen, ijzerwaren, kleren, boeken,
patronen(voor geweren) en er waren ook 3 benzinepompen, waarvan 1 Caltex en 2 Shell.
Tevens was er een postkantoor aan de winkel verbonden. Nadat we die winkel bezichtigd
hadden, zijn we nog 3 andere winkels wezen bekijken in Opunake, dat ongeveer 35 km
verder lag.
Na enig overleg besloten we om terug te gaan naar Mangatoki en kochten die zaak. Het was
inmiddels 15 januari geworden en de eigenaar stelde voor dat ik op 1 maart zijn zaak over
zou nemen. Ik zei toen dat ik al op 1 februari wilde beginnen en dat betekende dat we maar 2
weken de tijd hadden om alles te regelen, maar toch is het zo gebeurd.
Ik moest in die 2 weken ook nog terug naar de bush om onze meubels op te halen en om onze
schoolbus te verkopen. Voor de schoolbus waren heel veel gegadigden, maar allemaal zonder
geld. Ik heb toen Ian Weir, één van de eigenaars van de houtzagerij, gebeld en hem gevraagd
of hij interesse had om onze bus te kopen. Nou, toen ik hem vertelde wat hij ermee verdienen
kon, kocht hij de bus zonder er op af te dingen. Mrs Brewer heeft toen nog een hele tijd voor
Ian Weir met de bus gereden.
Al met al hadden we het in de 2 weken tot 1 februari nog behoorlijk druk, maar uiteindelijk
hebben we het toch klaargespeeld, dat we op 1 februari in onze nieuwe zaak en ook in ons
eigen huis zaten. We hadden met de verkopers afgesproken dat ze een maand zouden blijven
om ons in te werken, maar na 2 weken heb ik ze gevraagd om te vertrekken, want uiteindelijk
is de beste manier om iets te leren, als je er alleen voor staat. Met de zaak moesten we ook
het personeel overnemen, maar dat was niet zo moeilijk, want dat bestond maar uit 1 man.
We woonden toch weer op het platteland, maar er was wel een heel groot verschil met onze
vorige situatie. Het dichtstbijzijnde dorpje was maar 6 km weg en een klein stadje maar 15
km en als we echt naar de grote stad wilden, konden we daar in 3 kwartier zijn.
Achter de winkel was een groot oud huis met een prachtige grote tuin. Ook hadden we een
stukje weiland van een halve hectare, waar onze kippen op liepen en waar Lindsey Morgan
soms een paar koeien op liet grazen.
Lia en Richard gingen naar de Mangatoki school waar toen Dave Jackson de
hoofdonderwijzer was. Toen Trisha oud genoeg was ging ze ook naar die school. Inmiddels
was Stuart Simpson daar de hoofdonderwijzer. Met de Simpsons konden we goed opschieten
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Ze kwamen nogal eens bij ons binnen vallen en bleven dan meestal nog eten ook.
Bij de school was ook een mooi zwembad, waar ook veel gebruik van gemaakt werd. Onze
kinderen waren uitstekende zwemmers. Vooral Trisha is er een hele tijd mee door gegaan en
heeft heel wat diplomas behaald. Fei werd lid van het “Country Womens Institute” en leerde
zodoende bijna alle vrouwen, die in de buurt woonden, kennen. Ik werd lid van de Indoor
Bowling Club en ging eenmaal per week bowlen in de Mangatoki Hall.
De winkel draaide erg goed en we hadden maar één man personeel. Eerst was er Athol
Vickers en dat was een prima kracht. Maar die kocht al gauw zijn eigen zaak in Te Wera.
Daarna hebben we toch een hele reeks personeelsleden gehad en dikwijls waren het vrouwen
en moest ik zelf de bestellingen wegbrengen. Die bestellingen werden ‘s morgens allemaal
telefonisch opgenomen en dan ‘s middags weggebracht. Tweemaal per week deden we de
Lower Hastings en de Lower Duthie roads en ook tweemaal de Upper Hastings en Upper
Duthie roads. Op woensdag werd er niet besteld, dan ging ik naar New Plymouth om nieuwe
voorraad in te slaan. Trouwens veel van onze voorraden kwam per trein en die moest ik dan
met ons vrachtwagentje in Eltham ophalen.
Er kwamen in die tijd ook nog veel vertegenwoordigers langs. Eén van die
vertegenwoordigers was Reg Parli, die om de 2 weken dinsdags de bestelling op kwam
nemen voor Griffins biscuits. Hij kwam altijd op dezelfde tijd, daar kon je bijna de klok op
gelijk zetten. Op een keer kwam hij een dag eerder, dus vroeg ik hem wat er aan de hand
was. En toen vertelde hij me dat hij en 26 andere muzikanten een vliegtuig gecharterd hadden
om ‘s woensdags naar Auckland te gaan om een concert van Louis Armstrong bij te wonen.
Ik zei dat hij toch maar bofte, waarop hij zei, dat zover hij het wist, er nog 2 kaarten over
waren. Toen Reg weg was vertelde ik het tegen Fei en die vond dat ik die kans moest
waarnemen als het nog mogelijk was. Ik ‘s avonds Reg gebeld en 10 minuten later wist ik al
dat ik nog mee kon.
De volgende dag ging ik naar de grossier in New Plymouth, waar ik dikwijls Noel Dalton
ontmoette, die toen een dairy aan de Coronation Ave had. Ik vertelde hem dat ik met die
groep naar Louis Armstrong zou gaan, Waarop hij zei dat ik toch wel een bofkont was.
“Zover ik weet is er nog 1 kaartje over” , zei ik toen en je kunt het geloven of niet, ook Noel
Dalton ging ‘s woensdags ook mee naar het concert.
We vlogen met een DC3 vanaf het oude vliegveld in New Plymouth naar Auckland, waar we
in een mooi hotel geboekt waren. Er waren die avond 2 concerten, het eerste begon om 6 uur
en het tweede om 9 uur. Ik besloot om naar de eerste voorstelling te gaan, dan kon ik daarna
nog wat rond kijken. Maar het concert was zo prachtig, dat ik ook nog naar de voorstelling
van 9 uur geweest ben. Het werd dus wel een latertje. Ik ben gelijk in bed gekropen, maar de
meeste van het gezelschap hebben zowat de hele nacht door geboemeld. Later hoorde ik dat
ze de boodschap hadden gekregen, dat ze ook nooit meer in dat hotel terug hoefden te
komen. De volgende morgen vertrokken we om 7 uur alweer uit Auckland. Het was voor mij
in ieder geval een ervaring om nooit te vergeten.
Het zal in 1963 geweest zijn dat Ann Gesthuizen voor ons kwam werken. Haar man Hans
had een baantje als verkoper van Irish Linen. Het was een aardig stel en als Hans
‘s
avonds zijn vrouw kwam ophalen, kwam hij altijd even binnen voor een kop koffie en het
gebeurde ook vrij veel dat ze bleven eten. Hans was lid van de Judoclub in Eltham waar hij
wel één van de besten was. Als Hans naar de club ging, was het toevallig ook de avond dat ik
ging bowlen. Dan kwam Ann meestal naar ons toe om Fei gezelschap te houden.
Op één van die avonden dachten die 2 vrouwen, dat ze in de winkel iets hoorden, maar
dorsten niet te gaan kijken. Ik kwam iets eerder terug dan Hans en ging direct naar bed. Even
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later arriveerde ook Hans en zei, dat hij gezien had, dat de deur van ons pakhuis open stond.
Hij pakte een mes en ging naar buiten. De vrouwen kwamen bang de slaapkamer binnen en
ik ging in de winkel kijken.
De brandkast en de lade van de kassa stonden open en al het papieren geld was verdwenen.
Gelukkig was ik die middag nog naar de bank geweest, dus was er niet teveel mee genomen.
Ondertussen kwam ook Hans naar binnen met de mededeling, dat hij niemand gezien had. Ik
dus de politie gebeld en binnen een half uur waren er een politieagent en een detective
aanwezig. Zij concludeerden dat de inbraak gedaan was door iemand die schijnbaar goed op
de hoogte was en beloofden dat zij de zaak goed uit zouden zoeken.
Fei vertelde mij later, dat Hans van kleur verschoot toen die detective zei dat het iemand
moest zijn, die goed op de hoogte was. We hoorden 2 weken niets van de politie, maar
hadden zelf uitgewerkt, dat Hans zeer waarschijnlijk de dader was.
Fei is toen naar het politiebureau gegaan om het te vertellen, maar dat wisten zij ook wel
zeiden ze, alleen hadden ze geen bewijzen. Toch besloten ze de volgende morgen naar de
winkel te komen om Hans te arresteren als hij Ann op het werk bracht.
En zo gebeurde het, dat Hans gearresteerd werd en dat Ann toen flauw viel, omdat zij
absoluut niet wist wat haar man uitvoerde. Het bewijs tegen Hans is nooit geleverd, maar hij
is later wel van Ann gescheiden.
Behalve naar New Plymouth ging ik af en toe ook naar Hawera om het één en ander te halen.
Bijv. als het voorjaar was en de koeien veel jong gras vraten, kregen ze “bloat”, ze werden
dan soms zo opgeblazen, dat ze er van dood gingen. Ze produceerden dan zoveel gas dat ze
opzwollen en bijna barsten. In Hawera ging ik dan bij de National Dairy Association
Bloatenz halen, dat ik dan weer aan de farmers verkocht. Als je de koeien Bloatenz
toediende, voorkwam je heel veel ellende.
Het zal in 1963 geweest zijn dat ik weer eens naar de NDA in Hawera ging en daar aan de
praat raakte met een Nederlander, die een bestelwagen aan het laden was. Het bleek een
melkmachinemonteur te zijn, die voor de NDA werkte. Zijn naam was Ron Krijntjes en hij
vertelde mij, dat hij pas naar Holland geweest was omdat zijn vader ernstig ziek was. We
spraken af, dat hij een keer bij ons langs zou komen als hij in de buurt van Mangatoki was.
Een paar weken later kwam hij inderdaad opdagen. Hij vertelde aan Fei, dat hij Krijntjes
heette, waarop Fei opmerkte: “Wat een rot naam”, waarmee ze bedoelde, dat het in een
Engels sprekend land een moeilijk uit te spreken naam was. Tot op de dag van vandaag moet
Fei van Ron, die nu tot onze beste vrienden behoort, horen dat Fei dat destijds gezegd heeft.
Met de meeste klanten in Mangatoki konden we heel goed opschieten. Er waren er altijd wel
een paar die je in de gaten moest houden, omdat ze je belazerden als ze de kans kregen, zoals
de mevrouw die op zaterdag opbelde omdat ze een paar jeans nodig had. Zaterdags waren we
dikwijls weg, dus we hadden achterom 3 paar jeans voor haar klaar gelegd. Later belde ze op
om te zeggen dat ze allebei de paren die klaar lagen wilde houden. Voor dat derde paar heeft
ze natuurlijk wel betaald, al dacht ze zelf van niet. Diezelfde mevrouw kocht ook eens een
dure verfkwast. Een paar weken later bracht ze hem terug omdat ze hem niet nodig had. Als
je heel goed keek kon je in die kwast heel minieme verfresten zien en ook was de kwast een
heel klein stukje korter geworden. Ze kreeg haar geld terug, maar heeft ook voor die kwast
uiteindelijk wel betaald.
We hadden ook 3 benzinepompen en veel klanten bedienden zichzelf en kwamen dan
vertellen hoeveel gallons benzine ze genomen hadden. Eén man riep altijd door de deur: “3
gallons, niet vergeten het op te schrijven hoor”. Ik vertrouwde hem eigenlijk niet helemaal,
dus besloot ik hem te checken. Onze pompen stonden vóór ons magazijn en als je in het
magazijn stond, kon je de bel van de pompen horen. Voor iedere gallon ging de bel,
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zodoende kon je precies horen hoeveel erin ging. Toen de bewuste man weer voor kwam
rijden, ging ik snel het magazijn in om te luisteren. Hij nam 5 gallons en kwam toen naar
binnen om te vertellen dat hij 3 gallons genomen had en dat we niet moesten vergeten om het
op te schrijven. Ik heb toen 4 x 3 gallons opgeschreven en omdat hij ook nog 14 kilo
pootaardappelen nam, heb ik hem ook nog 28 kilo pootaardappelen laten betalen. Van die
man hebben we nooit meer iets gehoord.
Eigenlijk hadden we best een mooi leven, want de winkel was maar 5 dagen per week open.
Zaterdags gingen we dikwijls met de kinderen in Eltham of Stratford naar de bioscoop en
zondags gingen we vrij regelmatig in Eltham naar de kerk en als het mooi weer was naar het
strand in New Plymouth.
We hadden na een jaar Mangatoki ook een nieuwe VW bestelbus gekocht met extra ramen en
zittingen, zodat we alle vijf comfortabel konden reizen. Echt vakantie houden was er echter
niet bij, totdat we, met medewerking van kennissen (Leah Davis, Paul Jones en Eddy
Butler), 5 dagen vrij konden nemen. We zijn toen via Taupo naar Auckland gereden en
hadden een fijne vakantie. Maar dat was wel de enige vakantie, die we in ruim 6 jaar hadden.
We hadden steeds één man of vrouw als medewerker. Als het een vrouw was, moest ik 4
dagen per week de bestellingen rond brengen, maar als het een man was, deed die dat.
We hebben in die 6 jaar toch nogal wat verschillende mensen in dienst gehad. Eerst was er
dus Athol Vickers en daarna kwamen John McKernan, Monica Vooght, Paul Jones, Ann
Gesthuizen en Eddy Butler. Soms kwam ook Leah Davis helpen. In de schoolvakanties
kwamen Lesley of Mary McGuinness mee helpen. Tegen John McKernan heb ik eens
moeten zeggen dat hij zijn broek eens naar de stomerij moest brengen. Volgens ons trok hij
s'avonds zijn broek uit en parkeerde hem dan naast zijn bed.
Af en toe zagen we de Duitsers, Fritz en Marlies Wolfrum met hun kinderen. We spraken dan
meestal af, dat we hen in Mokau zouden ontmoetten en dat gebeurde dikwijls op een zaterdag
of zondag. Ze waren eigenlijk niet erg happy in Nieuw Zeeland, dus toen Fritz ons een keer
belde en vroeg of hij wat geld kon lenen omdat ze terug gingen naar Duitsland, keken we
daar niet van op.
We spraken af, dat Fritz naar Mangatoki zou komen en dat hij een lening van ons kon krijgen
van 200 pond. Fritz kwam en tekende een schuldbekentenis Wij beloofden dat wij naar
Wellington zouden komen om hen uit te zwaaien. Een week of vier later was het zover. Wij
naar Wellington, waar we op de boot afscheid namen van Marlies en hun kinderen, maar
Fritz was in geen velden of wegen te bekennen. Marlies viel bijna flauw van angst. Alle
bezoekers moesten van boord. Wij wachtten tot op het laatste ogenblik en kwamen toen op
de loopplank Fritz tegen, die achteraf bekeken een beetje schichtig deed.
Hij had beloofd, dat hij zo gauw hij terug in Duitsland was, van zijn broer geld zou lenen en
ons terug zou betalen. Maar na 6 maanden hadden we nog niets gehoord, dus schreven we
een brief naar het opgegeven adres en die kwam onbestelbaar terug. We begonnen toen
verhalen te horen, dat hij op verschillende plaatsen geld geleend had, zelfs van nonnen die op
de school van zijn kinderen les gaven. Helaas hebben we nooit meer iets van onze 200 pond
terug gezien.
We hebben goede herinneringen aan onze tijd in Mangatoki. We zijn er ruim 6 jaar gebleven,
waarna we maar weer voor een lange vakantie naar Nederland vertrokken. Deze keer zonder
kinderen, dat was voor ons fijn, maar toch zouden we dat nooit weer doen. Toen we terug
kwamen zei onze jongste namelijk, dat ze de volgende keer met ons mee wilde, waar we ook
heen zouden gaan.
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Tweede Grote Vakantie
Na de verkoop van de Mangatoki Store verhuisden we tijdelijk naar Ladies Mile in Eltham,
waar een bungalow leeg stond, die van John en Betty Campbell was. Er was wel een klein
risico verbonden om daar tijdelijk te gaan wonen en dat was, dat als John de bungalow voor
een personeelslid nodig zou hebben, wij eruit moesten. Maar die kans, zo werd ons verteld,
was erg klein. Dus wij die bungalow mooi ingericht. Ook was het fijn, dat onze kinderen
gewoon op school konden blijven. Lia ging inmiddels naar de High School in Stratford en
Richard en Patricia bleven in Mangatoki op school.
Ondertussen gingen wij door met onze plannen om een paar maanden met vakantie te gaan.
We hadden een geschikt reisbureau gevonden in Hawera, dat ons ging helpen om onze
plannen nader uit te werken. Het klinkt natuurlijk een beetje vreemd dat het in Hawera was,
maar in die tijd, het was in 1965, waren er nog niet zo veel reisbureaus. Onze plannen waren,
vooral voor toentertijd, nogal ambitieus. Vanaf New Plymouth zouden we per DC3 naar
Auckland vliegen en daar vandaan via Sydney en Honolulu naar Hongkong, waar we 4 dagen
zouden blijven. Vervolgens via Bangkok en New Delhi naar Beirut, waar we een hotel
geboekt hadden en waar we een broer van Joe Karam, die uit de Libanon kwam en in
Mangatoki op de melkfabriek werkte, zouden ontmoeten. Dan verder naar Athene en Rome,
waar we ook een paar dagen in een hotel zouden verblijven. Ons echte reisdoel was
natuurlijk oma Bel en de verdere familie in en rond Leerdam, maar die wisten van niets,
omdat we besloten hadden om ze te verrassen. We zouden een week of zes in Leerdam
blijven en dan naar de wereldtentoonstelling in New York gaan. We hadden dus ook midden
in New York voor 5 dagen een hotel geboekt. Daarna gingen we naar Venezuela om 10
dagen bij Wim en Marjorie te gaan logeren. En vanuit Venezuela via Los Angeles en Fiji
weer terug naar huis. Het was dus een prachtig plan. We dachten ook, dat we een mooie
regeling getroffen hadden voor onze kinderen. Lia ging bij oma en opa Bosch in Stratford
logeren, dat kwam ook mooi uit met haar school, want die was vlak bij. Richard ging naar
Ralph en Lesley Pease, die aan de Duthie Road een schapenfarm hadden en Trisha ging bij
Stuart en Dot Simpson in het schoolhuis logeren. Dat was dus inderdaad mooi geregeld, maar
achteraf hebben we wel spijt gehad, dat we zo lang weggebleven zijn. Vier weken was
eigenlijk wel lang genoeg geweest.
Maar nu even terug naar hoe de reis werkelijk verlopen is. We vertrokken volgens plan in
mei 1965 vanaf New Plymouth airport naar Auckland. Op het vliegveld ontmoetten we 2
oud-Leerdammers, Niek en Corry Basch, en omdat het vliegtuig naar Sydney eerst later op
de avond zou vertrekken, gingen we met z’n vieren nog even lekker eten. Ons vliegtuig
vertrok om halfnegen en toen we nog maar net vertrokken waren, werd er een heerlijk diner
geserveerd. Jammer genoeg hadden we al gegeten, maar desondanks heb ik er toch nog wel
behoorlijk van geproefd. In Sydney moesten we overstappen en gingen toen richting
Manilla, waar we een tussenstop van anderhalf uur maakten voor we onze reis naar
Hongkong vervolgden.
In Hongkong bleven we 4 dagen en deden allerlei inkopen. We kochten o.a. een draagbaar
televisietoestelletje, wat destijds wel het nieuwste van het nieuwste was. Na een paar fijne
dagen in Hongkong vertrokken we richting Bangkok en toen begon ons eerste reisprobleem.
Vlak voordat we in Bangkok zouden landen, waren een paar bemanningsleden ergens naar
aan het zoeken. Ze lichten hier en daar het tapijt op om leidingen te bekijken, maar vertelden
de passagiers niet wat ze aan het doen waren. Ons vliegtuig bleef een uur lang boven het
vliegveld van Bangkok rondjes draaien, dus concludeerden wij, dat er toch wel iets aan de
hand was. En ja hoor, er werd ons verteld, dat we gingen landen en wilden we s.v.p. allemaal
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voorover gaan zitten tot dat we geland waren. Toen we geland waren, zag ik dat er aan beide
kanten van het vliegtuig brandweerauto's mee reden, maar gelukkig liep alles goed af. De
reden van al dat gedoe was, dat de remmen niet goed werkten. Het was inmiddels ‘s avonds
een uur of acht geworden. We moesten allemaal naar de terminal, wat niet de bedoeling
geweest was, omdat we maar een korte stop zouden maken. Er werd ons verteld dat het
oponthoud enkele uren kon duren en ondertussen werden we getrakteerd op een flesje Coca
Cola en als je het wilde een sandwich.
Maar tussen die sandwiches liepen nog al wat kakkerlakken, dus dan maar geen sandwich.
We vlogen Panam en er was niemand, die ons iets kwam vertellen. We hingen maar zo’n
beetje rond in die stille terminal, waar 's nachts alle winkeltjes dicht gingen en waar echt
niets te beleven was. De enkele uren werden vele uren totdat we om een uur of vier ‘s
morgens weer mochten instappen. De piloot vertelde ons dat het ontbijt geserveerd zou
worden zodra we in de lucht waren en iedereen haalde opgelucht adem. Maar vijf minuten
later moest diezelfde piloot ons vertellen dat het mankement helaas niet verholpen was en dat
alle passagiers naar een hotel in Bangkok gebracht zouden worden. Zo gebeurde het dat we
die morgen om 9 uur in een prachtig hotel zaten te ontbijten, waarna we naar bed gingen. Als
het vliegtuig klaar was, zouden we gewekt worden. Om 10.30 ging de telefoon met de
boodschap dat we weer konden vertrekken. Fei zei toen: “Wat er ook gebeurt, ik ga niet meer
in dat vliegtuig van Panam” en dat kon ik me eigenlijk goed voorstellen.
Toevallig had ik tijdens het ontbijt een dienstregeling van de KLM gezien, waarop stond dat
er die avond om 7 uur een vliegtuig direkt naar Amsterdam zou vertrekken. Ik dus naar
beneden en ja hoor, eindelijk was er een vertegenwoordiger van Panam gearriveerd. Ik hem
verteld dat mijn vrouw ziek op bed lag en dat wij als het mogelijk was over wilden stappen
op dat KLM vliegtuig. Vijf minuten later was dat geregeld en gingen wij mooi terug naar bed
om wat slaap in te halen. ‘s Middags nog wat rond gekeken in Bangkok en om 5 uur met een
taxi terug naar het vliegveld. Een tijdje later zaten we prinsheerlijk in het KLM toestel aan de
koffie.
Om 7 uur vertrokken we, maar al tijdens het taxiën vertelde de piloot ons dat er een
probleempje met het hoogteroer was en dat we terug gingen naar de gate. Allemaal
uitstappen en naar de terminal. Er was echter een zeer groot verschil met Panam en dat was,
dat er bij de een cateringservice 200 diners besteld werden en dat wij toen met de bemanning
aan grote tafels gezellig hebben zitten dineren onder het genot van wat je ook maar wilde
drinken. Het was net een grote bruiloft. En daarna werden we weer naar hetzelfde hotel
gebracht, waar we de nacht tevoren hadden doorgebracht. Enkele uren later was het vliegtuig
gereed om te vertrekken, maar omdat toch alle aansluitingen etc. in het honderd gelopen
waren, besloot de KLM om de passagiers maar een goede nachtrust te gunnen en werd er pas
de volgende morgen vroeg weer vertrokken. We vlogen met een DC8, waar de economyclass
passagiers in 1966 net zo ruim en comfortabel zaten als tegenwoordig in business class. Onze
eerste stop was New Delhi, waar we met bussen de stad ingingen voor een uitgebreid diner.
Daarna vlogen we via Cairo naar Amsterdam, waar we ‘s avonds om 12 uur arriveerden.
Omdat het al zo laat was besloten we om in Amsterdam een hotel op te zoeken en de
volgende morgen weer vroeg op pad te gaan. Zoals ik al eerder zei, wist niemand in
nederland van onze komst.
‘s Morgens zijn we met de trein naar Culemborg gegaan en hebben daar vandaan de huisarts
van oma Bel gebeld om te vragen of we zo maar bij haar binnen konden vallen. Hij raadde
ons aan om eerst naar broer Bram te gaan en haar vandaar een beetje voor te bereiden. Wij
dus een taxi gebeld en naar het huis van Bram. Hij en Corrie waren niet thuis, maar er waren
wel een paar opgeschoten knullen aanwezig en dat bleken Kees van Bram en Kees van Wim
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te zijn. Die waren wel een beetje verbaasd dat, ze door een wildvreemde vrouw zo innig
omhelsd en gekust werden. Toen ze eenmaal door hadden wie we waren, ging één van hen
Bram en Corrie opzoeken, die ergens aan het melk venten waren. Bram en Corrie lieten de
klant de klant en kwamen zo snel mogelijk naar huis. Bram heeft toen oma Bel gebeld en
gezegd dat wij gearriveerd waren en daarna zijn we met z’n allen naar Loosdorp gegaan .
Vervolgens hebben Bram en Corrie de klant, die ze hadden laten staan, weer opgezocht en
zijn ze verder gegaan met venten. Wij hebben toen 3 of 4 weken bij oma Bel gelogeerd. Ook
zijn we met Bram en Corrie twee weken naar een camping bij het Gardameer in Italie
geweest.
Op 12 juli 1965 vlogen we naar New York, waar we midden in de city een hotel geboekt
hadden. We zijn 2 dagen naar de Wereldtentoonstelling geweest en dat was toch voor ons
wel een hele belevenis. Het was er zo druk, dat je bij de meeste paviljoens in de rij moest
staan. Behalve bij een synagoge, daar kon je na betaling van 1 of 2 dollar gelijk in. We zijn
ook nog in een prachtige mormonentempel geweest, daar hadden ze een gastenboek en Fei
heeft daar toen ons Nieuw Zeelandse adres in geschreven. Nou dat hebben we geweten. Toen
we nog maar een paar weken thuis waren, kwamen er al 2 mormonen uit Salt Lake City aan
de deur voor een gesprek. We hebben ze wel netjes ontvangen, maar verder is het nooit
gekomen. Wel hebben we er een Mormonenbijbel aan over gehouden.
Na ons New Yorkse bezoek zijn we via Aruba door gevlogen naar Maracaibo in Venezuela,
waar broer Wim ons af kwam halen. Dat was wel een fijn weerzien, want we hadden Wim en
Marjorie al 14 jaar niet gezien. Hun kinderen waren, omdat het vakantie was, ook allemaal
thuis, dus het was er wel behoorlijk druk. Drie van hun kinderen waren in nederland op
school. Kees logeerde permanent bij Bram in Leerdam. Rena en Daisy waren enkele jaren in
de kost bij oom Arie en tante Janny Baggerman in Vianen. Na 10 dagen zat ons bezoek er
ook al weer op en vertrokken wij uit Venezuela naar Mexico City, waar we ook een hotel
geboekt hadden. We maakten een tussenlanding in Panama City en daar werd ons verteld dat
we niet verder mee konden omdat we geen visum voor Mexico hadden. Volgens ons
reisbureau in Hawera hadden we dat ook niet nodig. We werden dus zonder meer met onze
bagage uit het PANAM vliegtuig gezet en daar stonden we dan. Er kwam een jonge man op
ons af en die vroeg of we soms een hotel wilden hebben. Ja, dat wilden wij wel, hij regelde
een taxi en die bracht ons naar het Panama Hilton hotel. Toevallig lag dat hotel tegenover de
Mexicaanse ambassade en wij de volgende morgen daar naar toe om te proberen alsnog een
visum te krijgen. We werden ontvangen door de ambassadeur zelf, die ons vertelde dat de
fout bij PanAm lag, want zij hadden ons in Maracaibo zelf een visum kunnen verstrekken.
Maar het was geen probleem, we kregen zonder meer onze visa en nog gratis ook.
In ons hotel was ook een kantoor van PanAm gevestigd en daar gingen wij naar toe om te
kijken of er een vlucht naar Mexico was. Ja, die was er wel maar dat kon wel even duren. Dat
even werd toch wel een behoorlijk lange tijd, totdat Fei een lumineus idee kreeg. Ze stelde
voor om naar het vliegveld te gaan en om zelf te proberen een vlucht naar Mexico City te
vinden. Zo gezegd zo gedaan. We gingen per taxi naar het vliegveld van PanamaCity, waar
we naar de balie van een Mexicaanse luchtvaartmaatschappij gingen Er stond net een
vliegtuig op het punt naar Mexico City te vertrekken en we konden meteen instappen. We
hadden zelfs nog geen tickets, maar er werd ons verteld dat we dat wel bij aankomst konden
regelen. In Mexico City zouden we overstappen op een vlucht naar Los Angeles, maar toen
we daar aankwamen waren we net op tijd om ons vliegtuig naar Los Angeles te zien
opstijgen. En zo gebeurde het, dat we om ongeveer 8 uur ‘s avonds in Mexico City een hotel
probeerden te krijgen met behulp van een Australiër, die daar voor Qantas werkte. Alle hotels
waren volgeboekt en ten einde raad bood onze Australische vriend ons aan met hem naar
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huis te gaan. Het was inmiddels 11 uur geworden en we moesten de volgende ochtend al
weer om 7 uur op het vliegveld zijn voor onze vlucht naar Los Angeles. We maakten dus
geen gebruik van dat vriendelijke aanbod maar maakten het ons zo gemakkelijk mogelijk in
de vertrekhal. We waren net zo’n beetje in slaap gedommeld, toen we plotseling prachtige
muziek hoorden. Het was een band die daar elke zondagavond om 12 uur kwam spelen. Deze
keer brachten zij “De Mexican Shuffle”, die toen erg populair was, ten gehore.
Om 7 uur de volgende morgen meldden we ons al weer bij de balie van de
luchtvaartmaatschappij en weer werd ons verteld, dat onze tickets bij aankomst in L.A. wel
veranderd zouden worden. We arriveerden zonder verdere wederwaardigheden in L.A., waar
we naar de balie van Air New Zealand gingen voor de instapkaarten voor onze vlucht naar
Auckland via Nandi. De boodschap die we daar kregen was niet erg leuk. De vlucht naar
Nandi is vol en er vertrekt de volgende 2 dagen geen vliegtuig naar Nieuw Zeeland. U kunt
wel ergens gaan zitten, maar veel kans heeft U niet. Wij zijn toen toch maar tegenover die
balie gaan zitten en jawel hoor, 2 uur later werd ons geduld beloond en kregen wij toch
instapkaarten, omdat er 6 passagiers geannuleerd hadden.
Toen we in Nandi aankwamen kregen we weer zo’n zelfde verhaal. Het vliegtuig naar
Auckland zit vol, dan had U maar eerder moeten boeken enz. enz. Het mannetje, dat ons dat
vertelde was een bewoner van Fiji en ik denk achteraf, dat hij verwachtte dat ik hem extra
zou betalen voor 2 plaatsen naar Auckland. Toevallig kwam er een medewerkster van Air
New Zealand langs en die vroeg of zij onze tickets mocht zien. Op onze tickets stond OK en
even later zaten we in het vliegtuig naar Auckland en zagen dat ons vliegtuig maar half vol
was.
Wat was het fijn om onze kinderen weer te zien. Maar tot onze teleurstelling hadden wij geen
huis meer. John en Betty hadden onze spullen naar hun huis verhuisd , omdat zij de
bungalow, waar we tijdelijk in woonden, nodig hadden voor hun personeel. De eerste paar
nachten na onze thuiskomst hebben we met Lia en Trisha bij John en Betty gelogeerd.
Richard vond het niet erg om nog een paar dagen op de boerderij bij de Peases te blijven.
Er moest dus zo spoedig mogelijk nieuwe accommodatie gevonden worden en zodoende
kwamen we in Ngaire bij de fam. Haybittle terecht, waar we een redelijk goed huis konden
betrekken. Richard en Patricia gingen toen naar de Ngaire school en Lia naar Stratford High.
Terwijl we plannen maakten om ergens een supermarkt te beginnen, kreeg ik een baantje bij
de lokale slager om bestellingen weg te brengen. Ook ben ik nog een paar dagen per week
bezig geweest met een wijnproeverij voor de store van Jim Arthur in Ngaire. Ik ging dan met
allerlei wijnen bij de boeren langs om ze te laten proeven en dan natuurlijk ook wat flessen te
verkopen. Meestal was ik zo’n beetje verplicht om bij die proeverij een klein glaasje mee te
drinken. Het gebeurde wel eens dat ik vroeg naar huis ging, omdat ik tipsy dreigde te
worden. Maar leuk werk was het wel.
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Supermarkten
De eerste poging om een supermarkt te beginnen was, toen ik van een makelaar hoorde, dat
er in New Plymouth een grote oude bioscoop te koop stond. We gingen er kijken en vonden
de locatie erg geschikt om er een zgn. discounter van te maken. We hebben er toen een
bouwkundige en een aannemer bijgehaald. Van de makelaar hoorden we, dat het gebouw N
Z $ 17000 op moest brengen. Maar er kwam een kink in de kabel, want de gemeente New
Plymouth liet weten, dat ze ieder bod van ons zouden overtreffen met $1000 . Dat was dus
het eind van dat plan.
Een poosje later kwam makelaar Jim Ramsay uit New Plymouth opdagen met Mr. Leuthart,
een oude Zwitser, die goed geboerd had en die in het westelijk gedeelte van New Plymouth
nogal wat eigendommen bezat. Na wat heen en weer gepraat bleek die Mr Leuthart bereid
om aan de hoofdstraat een supermarkt te bouwen en die dan aan ons te verhuren. De 2 zoons
van Mr Leuthart, Leo en Max namen zelf de bouw ter hand en binnen niet al te lange tijd
verrees er een mooie moderne supermarkt met voldoende parkeerruimte. Terwijl de bouw
onderweg was, werd ik uitgenodigd voor een gesprek met de direktie van Foodstuffs, een
levensmiddelenorganisatie met een honderdtal supermarkten in Nieuw Zeeland. Ik werd
gevraagd lid te worden van hun organisatie. Zo niet, dan zouden er op korte afstand van onze
supermarkt, door Foodstuffs 2 supermarkten gebouwd worden, die heel waarschijnlijk eerder
klaar zouden zijn dan de onze. Omdat ik altijd op mijn onafhankelijkheid gesteld geweest
ben, heb ik hun 'dreigende' uitnodiging afgewezen. En dat heb ik geweten. Zij voegden de
daad bij het woord en begonnen in ijltempo met de bouw van 2 nieuwe supermarkten, beide
op ongeveer 500m van de onze. Eén ervan werd een week vóór de onze geopend en de
andere een week later.
Wij hadden een grand opening gepland, met de gehele dag vanuit onze zaak een radiouitzending met nationale radiopersoonlijkheid Selwyn Toogood. Zodoende hadden we een
fantastische eerste week, maar daarna liep onze omzet iedere week een klein beetje terug. We
begonnen met 23 medewerkers, maar moesten er regelmatig wel één ontslaan. Dat was
natuurlijk te danken aan het feit, dat Foodstuffs haar dreigement waar gemaakt had. En toch
heb ik geen spijt, dat ik me niet had laten dwingen om iets te doen, dat ik niet wilde.
De scholing van onze kinderen werd ook door al onze verhuizingen wel beïnvloed. Lia en
Richard waren nu leerlingen van Spotswood High en Trisha ging naar Spotswood
Intermediate. Vlak voor we weer naar Stratford verhuisden behaalde Lia haar highschooldiploma. Trisha is toen nog tot het eind van het schooljaar bij mensen in New Plymouth in de
kost geweest.
Eén van onze slagers, Jim Keen, was een Engelsman, die nog niet zo lang in Nieuw Zeeland
woonde. Daarom ging hij regelmatig met zijn vrouw de omgeving verkennen. Op één van die
tochten kwamen ze in Stratford terecht, waar ze een grote leegstaande winkel zagen. Jim zei
toen tegen zijn vrouw: “Wat zou het mooi zijn als Maurice de zaak in New Plymouth hier
naar toe kon verplaatsen”. Toen ze in New Plymouth terug waren, vertelde Jim mij wat hij
gezien had, maar dacht wel dat het onmogelijk zou zijn om in Stratford opnieuw te
beginnen, waarop ik voorstelde om nog dezelfde dag naar Stratford te gaan om te kijken of er
inderdaad mogelijkheden waren. Die waren er inderdaad en dus moesten er weer nieuwe
plannen gemaakt worden. Eerst met de eigenaar van het pand gebeld om te vragen of de
winkel te huur was en wat de voorwaarden waren. Fei en ik moesten toen wel eerst even naar
Auckland vliegen voor nader overleg met de eigenaar van het pand.
Toen dat geregeld was, moesten we natuurlijk proberen om de supermarkt in New Plymouth
te verkopen. Ik mijn vriend Noel Dalton, die toen al een paar supermarkten had, gebeld en
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hem gevraagd of hij geïnteresseerd was om onze zaak te kopen. Nou, dat was hij dus wel en
de volgende dag waren we het al eens en een paar dagen later nam hij onze mooie
supermarkt over.
Wij hadden toen dus tijd om in Stratford aan de voorbereiding van ons nieuwe bedrijf te gaan
werken. Eerst een aannemer gezocht om die oude winkel te moderniseren en dat moest
binnen 2 weken geklaard zijn. Dat was wel een hele opgave, want er moesten ook een geheel
nieuwe pui en ingang in. Maar Don Black en zijn mannen kregen dat toch mooi binnen de
gestelde tijd voor elkaar.
We moesten ook weer een complete supermarktinventaris aanschaffen, behalve de checkouts,
die bouwden Richard, Jim Keen en ik zelf. Ook moest de nieuwe zaak natuurlijk bevoorraad
worden.
Precies 3 weken na de verkoop van de New Plymouth business, openden we onze nieuwe
zaak in Stratford. Ons personeelsbestand bedroeg 4 personen en we hadden voor de opening
4 parttimers ingehuurd. Ik had uitgerekend, dat onze omzet $ 5000(toen ca fl 20000) per week
moest bedragen om quitte te spelen, maar in de eerste week draaiden we al meer dan het
dubbele en daarna ging het steeds omhoog. Na een paar maanden was het aantal
medewerkers al weer gegroeid tot 12. We hadden toen geen eigen slagerij, maar betrokken
ons vlees van een slager, die toevallig ook nog onze buurman was.
We waren er in geslaagd om tijdelijk een huis te huren aan de Pembroke Rd, maar na een
paar maanden hoorden we, dat het huis van Barry Kidd op 5 Broadway te koop was, dus
brachten wij een bod uit en dat werd geaccepteerd. We maakten plannen dat we op zaterdag
20 oktober 1968 gingen verhuizen, maar die plannen werden wel wat in de war gestuurd . De
verhuizing ging wel door, maar ik was er niet bij. Dat zat nl zo. We zouden op zaterdag
verhuizen, maar op de woensdag er voor kreeg ik een brief van broer Wim, dat mijn moeder
ernstig ziek was en dat ze niet erg lang meer te leven had. Ik ging met de brief naar Fei en die
stelde toen voor dat ik zo spoedig mogelijk naar Holland moest vertrekken. Dat was
makkelijker gezegd dan gedaan. Onze zaak liep inmiddels erg goed, maar ik was wel de man,
die zo’n beetje alles regelde. Toch besloten we dat ik zou gaan. Dus bij het reisbureau
geïnformeerd wanneer ik op zijn vroegst kon vertrekken. Ja, dat kon al a.s. zaterdag. Maar
mijn paspoort was verlopen en dat moest eerst naar de ambassade in Wellington om verlengd
te worden De mensen van de ambassade werkten erg mee. Als ik het paspoort per koerier
naar Wellington zou sturen, zouden zij zorgen dat het zaterdags bij de balie van Air New
Zealand in Auckland lag en dat was inderdaad ook zo. Ik zou 3 weken weg blijven en ik
moest dus voor 3 weken vooruit advertenties maken, voor iedere week een hele pagina. Op
de zaterdag heeft Dave Modgill mij naar het vliegveld in New Plymouth gebracht, terwijl de
rest van de familie met behulp van allerlei vrienden bezig waren met onze verhuizing.
Toen ik in Nederland arriveerde, lag mijn moeder in het ziekenhuis in Leerdam, maar ze
mocht de volgende dag weer naar huis. Ik zei toen gekscherend: “Dat is mooi hoor, kom ik
naar huis omdat je dood gaat en nou wordt je weer beter”. En omdat soort dingen kon ze
altijd zo hartelijk lachen. Ik ben 3 weken in Nederland gebleven en arriveerde zaterdags weer
in Auckland, waar Fei me af kwam halen. De volgende dinsdag kregen we een telegram, dat
mama overleden was. Wat was ik blij dat ik die 3 weken nog bij haar geweest was.
Met de zaak was het ook heel goed gegaan. Lia, Richard en Patricia hadden alle drie hun best
gedaan om hun moeder te helpen. Maar ze waren allemaal, net als ik trouwens, blij dat ik
weer terug was. De zaken gingen zo goed, dat we na ongeveer een jaar uit ons jasje begonnen
te groeien. We dachten er over om toch maar weer een echte supermarkt te beginnen. We
lieten ons oog vallen op een grote bouwplaats, die was ontstaan door de sloop van het oude
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postkantoor in Stratford. We vonden een ontwikkelaar uit Wellington bereid om er voor ons
een moderne supermarkt te bouwen. Binnen een jaar was die supermarkt klaar en verhuisden
we naar ons nieuwe pand.
Die verhuizing was wel een hele gebeurtenis. Om te beginnen moest het snel gebeuren want
je kunt je niet veroorloven om je zaak lang te sluiten. We gingen op vrijdagavond dicht en op
woensdagmorgen was de opening gepland. We hadden een soort draaiboek gemaakt en alles
verliep volgens plan. Sommige vrienden kwamen helpen, waarbij ik vooral denk aan Ron
Krijntjes, die toen heel veel voor ons gedaan heeft. Uit de failliete boedel van een
levensmiddelenbedrijf met 6 filialen in Wanganui kochten we bijv. de inrichting voor ons
magazijn en diverse andere artikelen, die wij goed konden gebruiken, maar veel van die
dingen moesten we zelf demonteren, vervoeren en weer monteren. Maar alles was toch
helemaal klaar voor de feestelijke opening op woensdagmorgen.
Vooral omdat we nu een volledige eigen slagerij hadden, ging onze omzet met sprongen
omhoog. Het is haast niet te geloven, maar het duurde niet lang, dat we elke week 100
schapen, 10 of 11 koeien en 25 varkens slachtten. We hadden dan ook 4 slagers en 2
inpaksters aan het werk. Er werd ook veel bacon, worst en andere vleeswaren verkocht. Al de
worst en de meeste vleeswaren werden ook door onze eigen slagers gemaakt. De slagerij
zorgde voor 25% van de omzet, maar bijna voor 50% van de winst.
In 1973 kochten we midden in de hoofdstraat van New Plymouth een grote winkel van 3
verdiepingen en begonnen daar een zgn. discounter. Allen Kemp werd daar manager en
runde de show met behulp van 8 of 9 medewerkers. In 1975 verkochten we die zaak aan
Allen Kemp. Het gebouw verkochten we in 1979. In dat gebouw was een waterlift. Die lift
ging naar boven met behulp van de druk van het water uit de hoofdwaterleiding. Als je naar
beneden wilde, liet je het water weer weglopen. Het was een ingenieus systeem, maar door
het hoge watergebruik wel behoorlijk duur. Ook was het vrij langzaam. Dus hebben het
systeem laten slopen en er een goederen-escalator voor in de plaats laten maken door zwager
Bob Bosch.
In 1974 was er een grote brand in de pakhuizen van de Farmers Co-op in New Plymouth. De
verzekeringsmaatschappij had een veiling georganiseerd om de opgeslagen goederen, die nog
in goede staat verkeerden, aan het publiek te verkopen. Nadat ze 3 dagen geveild hadden,
was nog maar 25% van de voorraad verkocht. Eén van de direkteuren van het bedrijf kwam
mij toen vragen of ik een bod uit wilde brengen op de rest van de voorraad. Omdat er nog een
gigantische hoeveelheid goederen over waren vroeg ik aan 2 collega’s of zij ook mee wilden
doen. Een winkelier uit Midhirst wilde wel voor 20% meedoen en één uit Stratford voor
10%. Ik toen dus een laag bod uitgebracht en dat werd geaccepteerd en zodoende konden wij
toen heel lang prachtige aanbiedingen in onze winkels hebben. De verdeling onder ons drieën
was ook geen probleem. We maakten kavels van 10 stuks. Eén van ons moest zich dan
omdraaien en als de andere 2 iets aanwezen moest hij dan zeggen voor wie het was. We
hebben er nog een gezellige avond van gemaakt ook, maar het werd wel erg laat.
Ondertussen hadden we privé in Stratford ook niet stil gezeten. In 1969 overleed onze
buurman, Harry Perry, wiens boerderijtje van 11 ha aan onze tuin grensde. Wij hebben toen
dat boerderijtje, en wat later nog 4 ha er naast, gekocht en gingen het gebruiken als een
hobbyfarm. Op het land stonden een groot oud huis, veel grote schuren en stallen voor
renpaarden. Omdat de renbaan vlakbij was, konden we die paardenstallen direkt verhuren aan
trainers. Op de rest van het land heb ik me jarenlang vermaakt met mijn tractor en het houden
van koeien. In de jaren zeventig zag mijn dagindeling er ongeveer als volgt uit: Ontbijt om 7
uur, naar de zaak om 7.30. Om 1pm ging ik meestal samen met Fei naar huis om te eten en
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even te rusten. Daarna ging ik op onze farm allerlei karweitjes doen, zoals heiningen
repareren en soms koeien melken. In de zomer werd er gehooid en dat hooi werd in de winter
aan het vee gevoerd. We hebben wel eens zoveel hooi gehad, dat ik op een keer 1400 balen
tegelijk verkocht.
We mestten ossen vet, die we dan aan onze eigen slagerij verkochten. Het gebeurde ook wel
dat we drachtige koeien kochten en die dan, net voor ze kalfden, weer verkochten. Dat is wel
eens een keer mis gegaan. Er was toen een jaar dat drachtige koeien bijna niets waard waren.
Een gedeelte van die koeien heb ik toen voor de melk uitbesteed aan een kennis met een
grote boerderij, maar 6 koeien hielden we zelf. Toen die koeien kalfden hebben we er nog 6
kalfjes bijgekocht, zodat er bij iedere koe 2 kalfjes zoogden. Maar toch moest ik toen ‘s
morgens, vóór ik naar de zaak ging, die koeien melken omdat ze meer melk produceerden
dan die kalfjes op konden. Van die melk maakte ik kleine goudse kaasjes. Alleen jammer, dat
ik vroeger niet goed naar mijn moeder geluisterd heb toen ze me waarschuwde om niet te
veel stremsel te gebruiken. Omdat ik ‘s morgens op tijd in de zaak wilde zijn, deed ik, om het
kaasmakingsproces iets te versnellen, een beetje extra stremsel in de melk. Het gevolg was,
dat ik 26 prachtige kaasjes gemaakt heb, die we allemaal weg hebben moeten gooien, omdat
ze verschrikkelijk vies smaakten doordat ik dus te veel stremsel gebruikt had.
Van al die jaren in Stratford zat ik ook ongeveer 5 jaar in het bestuur van de Ondernemers
Vereniging. Eenmaal per jaar gingen 2 bestuursleden naar de landelijke conferentie en ik ben
er 3 keer heen geweest. Fei ging dan ook mee en we bleven meestal een kleine week weg. De
conferenties, die ik bijgewoond heb, waren in Christchurch, Tauranga en Nelson. Het was
dan 3 dagen druk vergaderen en de rest van de tijd werd doorgebracht met excursies,
uitstapjes e.d. De andere bestuursleden die meegingen waren Peter Kendrick(3x) en Rob
Logie(1x). Ook die waren dan vergezeld van hun vrouwen.
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Familie & Vrienden in Nieuw Zeeland
Onze kinderen maakten natuurlijk ook van alles en nog wat mee. Om te beginnen had Lia
toen we in New Plymouth woonden op Spotswood High haar School-C gehaald. Toen wij
weer naar Stratford verhuisden werkte zij dikwijls in de zaak, maar ze heeft ook nog een
poosje in New Plymouth bij een schoenenzaak gewerkt. Toen ze 18 jaar oud was ging zij
voor een jaar naar Nederland, waar ze bij oom Bram en tante Corrie logeerde. Ze heeft toen
allerlei baantjes gehad. In 1971 vertrok ze naar Perth waar ze met Peter Arthur ging
samenwonen. Ze had Peter ontmoet toen ze leerde vliegen bij de Stratford Aeroclub. In 1972
werd hun zoon geboren, die in Perth bij de burgerlijke stand werd ingeschreven als Craig
John Arthur. Ze verhuisden dat zelfde jaar nog naar Hobart op Tasmanie, waar Peter piloot
werd bij een bedrijf dat kunstmest op grote boerderijen uitstrooide. Fei en ik zijn in Perth en
later ook in Hobart bij hen op bezoek geweest. Ik ben toen nog een keer met Peter de lucht in
geweest. Niet veel later vloog hij met zijn vliegtuig tegen een hoogspanningskabel . Hij had
toen ook een passagier bij zich. Geen van beiden overleefden het ongeluk. Craig was toen
pas 16 maanden oud. Peter werd in zijn geboorteplaats, Matamata begraven.
Lia verhuisde terug naar Nieuw Zeeland en ging met Craig in Stratford wonen. Veel later
gingen zij en Craig met ons terug naar Nederland, waar Lia op De Rotonde John ontmoette
en waar ze nu, september 2003, al weer 22 jaar mee getrouwd is. Behalve Craig hebben ze
ook 2 dochters, Jessica en Suzanne.
Richard behaalde zijn School-C op Stratford High en had toen ook al een oogje op Carla
Mosen. Na een stuk of wat baantjes ging ook hij voor een tijdje naar Nederland, maar omdat
hij toch echt verliefd op Carla geworden was, kwam hij al gauw weer terug naar Nieuw
Zeeland. Ze trouwden nog dat zelfde jaar (1972) en kregen 2 kinderen, Michael en Sonya.
Samen met zijn schoonvader nam hij een groot project aan van de N.Z.Gas Unie. om voor de
aanleg van een pijplijn tussen New Plymouth en Zuid Auckland alle heiningen en hagen,
2300 stuks, op het traject te verwijderen en later weer te installeren. Daar waren ze enkele
jaren mee bezig.
Richard heeft ook nog een ‘takeaway’ gehad en die liep heel goed totdat hij geheel
uitbrandde. Uiteindelijk kwam hij in de verhuisbusiness terecht en dat heeft hij als kleine
zelfstandige erg lang volgehouden. Toen hij het wat rustiger aan wilde gaan doen, werd hij
chauffeur bij een broodfabriek.
Carla heeft altijd in de verpleging gezeten en is nu hoofd van een crisisteam.
Trisha ging na de highschool naar de universiteit in Palmerston North om o.a. engels
sociologie en psychologie te studeren en behaalde enkele jaren later haar BA. Na hier en daar
wat gewerkt te hebben, ging ook Trisha naar Nederland en bleef daar 12 jaar. Dat waren voor
haar wel 12 enerverende jaren. Wat het werk betreft was ze erg succesvol. Ze werd een
belangrijke medewerkster bij een groot Amsterdams advocatenkantoor. Helaas strandde haar
huwelijk en ze besloot om in Australië te gaan wonen, waar ze Leo Raudanikis ontmoette en
met wie ze al ruim 12 jaar samen woont.
Trisha is nu, september 2003, managing consultant bij Drake Personnel in Sydney.
Dan waren er natuurlijk mijn schoonouders, Oma & Opa Bosch. Na 4 jaar proberen was het
hen uiteindelijk toch gelukt om in 1956 naar Nieuw Zeeland te emigreren. Ze gingen eerst in
‘the bush’ wonen, waar ze het eerste jaar zoveel verdienden en overhielden, dat ze in staat
waren in Stratford een leuk huisje met een grote tuin te kopen. Vooral opa Bosch was heel
erg gelukkig in Nieuw Zealand. Ze zijn ook nog een keer met vakantie naar Nederland
geweest. Heen per vliegtuig en terug met de boot.

43

Onze beste Nederlandse vrienden waren Ron en Rica Krijntjes, die toen in Hawera woonden.
Ik ontmoette Ron voor het eerst toen ik voor de Mangatoki Store wat spullen ging kopen bij
de NDA in Hawera, waar Ron toen als monteur werkte. Hij droeg toen nog een overall en
ging voor de NDA bij boeren melkmachines installeren en repareren. Toen Ron en Rica in
Nieuw Zeeland arriveerden ging hij eerst in een grote exportslachterij in Waverly werken.
Hij was eigenlijk machinebankwerker van beroep, maar omdat zijn Engels nog niet erg goed
was, kwam hij in de slachterij terecht, waar honderden geslachte schapen aan rails hingen te
wachten om verwerkt te worden. Ron moest op een keer die schapen met een kettingzaag
door midden zagen, waarbij het de bedoeling was om van boven naar beneden te zagen. Tot
grote blijdschap van de overige arbeiders zaagde Ron echter de schapen van links naar rechts
middendoor, waardoor het onderste stuk op de werkvloer terechtkwam en zodoende
afgekeurd werd voor export. De chef gaf Ron een grote bek, waarop zijn collega’s het voor
hem opnamen en stopten met werken. Het conflict werd opgelost met excuses van de chef en
bovendien mochten Ron en zijn collega's het afgekeurde vlees mee naar huis nemen.
Al heel gauw hierna liet Ron tijdens de pauze een staaltje van zijn kunnen als lasser zien en
werd prompt bevorderd. Hij ging daarna al gauw bij de NDA in Hawera werken, waar hij
ook snel promotie maakte en waar hij hoofdvertegenwoordiger was toen Ron en Rica met
hun 3 kinderen, na 12 jaar Nieuw Zeeland, naar Nederland terug gingen.
Ron heeft ook voor onze zaak heel wat klusjes gedaan. Toen we van onze discounter in
Stratford naar de supermarkt verhuisden, ging hij in Wanganui stellingen voor ons halen; ook
heeft hij toen in de slagerij de rails gemaakt.
Op een vrijdagavond, toen we net thuis kwamen van de zaak, ging de telefoon en tot onze
grote verrassing was Ron aan de lijn. We hadden toen al een half jaar niets van hen gehoord
en vonden het erg leuk toen hij ons vertelde dat zij die dag in Auckland gearriveerd waren en
dat zij zo snel als mogelijk was naar ons toe wilden komen. De volgende dag stonden ze om
12 uur al bij ons voor de deur. We hebben toen een paar hele gezellige weken met hen gehad.
Terwijl ze bij ons logeerden zijn ze ook nog een paar dagen naar het Zuid Eiland geweest.
Behalve met de Krijntjes, waren we in die dagen nog met enkele andere Hollandse stellen
bevriend, zoals Henk & Renske Strampel en Fred & Ria Harmsen.
Henk had in Stratford een mooi garagebedrijf en Fred runde samen met Ria jarenlang enkele
restaurants in New Plymouth. De Strampels en de Harmsens waren gastvrije families en we
hebben er heel wat gezellige uurtjes doorgebracht.
We hadden ook nogal wat Nieuw Zeelandse vrienden zoals Peter & Joy Kendrick en Rob &
Gae Logie. Peter had een elektrotechnisch installatiebedrijf en Rob was manager van het
plaatselijk kantoor van een dagblad. Later zijn ze allebei ander werk gaan doen.
Op vrijdagavond gingen we na sluitingstijd van onze zaken dikwijls bij elkaar koffie en wat
anders drinken. We zijn tot de dag van vandaag bevriend gebleven, maar zien elkaar alleen
nog maar als we met vakantie naar Nieuw Zeeland gaan. Joy en Peter zijn trouwens al 3 keer
bij ons, in Nederland, gelogeerd geweest.
Ook Jack & Nancy Wilson, John & Betty Campbell, Fay & Doug Sheehy, Margeret Cross,
Brian & Jean Fisher, Ann & Dave Modgill en Stuart & Dot Simpson behoorden tot onze
vriendenkring. En dan hadden we natuurlijk nog talloze andere goede kennissen, teveel om
op te noemen.
In 1977 besloten we onze supermarkt te verkopen en plaatsten een advertentie bij BAB, een
advertentie bureau dat zich hoofdzakelijk bezig houdt met de verkoop van bedrijven. Ik heb
er zelf voor en tijdens de bouw van onze supermarkt in New Plymouth nog een tijdje
gewerkt. Heel toevallig kregen enkele mensen in Australië de advertentie onder ogen, waarop
ze mij opbelden voor een afspraak. Het waren Bob Clarke en Rex Pullar en samen hadden ze
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voldoende geld om ons bedrijf over te nemen. Na enig onderhandelen betaalden ze onze
vraagprijs en verhuisden daarna van Australië naar Nieuw Zealand. Geen van beiden hadden
enige ervaring in de levensmiddelenbranche. Bob was loodgieter en Rex een soort
‘bookmaker’. Na de overname begonnen ze vol goede moed, met toen waarschijnlijk al de
gedachte in hun hoofd dat ze die 'Hollander' wel eens zouden laten zien hoe het moest.
Er werkten toen 25 mensen in de zaak. Tot die tijd had ik altijd de administratie en de
wekelijkse uitbetaling van de lonen zelf gedaan. Maar nee, er moest elke week een
accountant komen en één rekenmachientje was niet voldoende, dus kopen we 2 nieuwe. Het
personeel moest ook extra goed verzorgd worden, dus die mochten ‘ s morgens en ‘s middags
koekjes uit de winkel halen voor bij de koffie. De inrichting van de zaak werd direkt zodanig
veranderd, dat de klanten de weg kwijt raakten. Wij hadden altijd één bestelwagen gehad,
maar omdat er nu 2 partners waren, werd nog een nieuwe bestelwagen bijgekocht. Ook
kochten Bob en Rex ieder één van de mooiste huizen van Stratford.
Fei en ik waren ondertussen voor een paar maanden naar Nederland vertrokken. Toen we
terugkwamen werden we gebeld door Murdoch Fraser, de eigenaar van de grossierderijen
van Burgess Fraser & Co Ltd, met de vraag of we naar het kantoor van onze voormalige
supermarkt in Stratford wilden komen. Wij dus naar het kantoor en ontmoetten daar Murdoch
Fraser en Brian Gould, de accountant van de supermarkteigenaars. Het nieuws dat ons door
de heren Fraser en Gould verteld werd, was moeilijk te geloven. De nieuwe eigenaars van de
supermarkt hadden het klaargespeeld om in een jaar tijd de supermarkt naar de knoppen te
helpen.
Murdoch Fraser bood me aan de supermarkt terug te kopen. Het enige dat ik dan moest doen
was de schuld aan zijn grossierderij betalen. Het zou wel betekenen dat de
supermarkteigenaars failliet gingen. Fei en ik zouden dan heel goedkoop weer in het bezit
van de supermarkt komen. In dat geval zouden de overige, meestal kleinere schuldeisers,
niets krijgen. Ik vond die regeling niet erg correct, waarop Murdoch Fraser vroeg of ik dan
misschien bedrijfsleider wilde worden met volledige bevoegdheid van handelen. De huidige
eigenaars zouden dan alle zeggenschap verliezen. Ik moest maar zeggen wat ik wilde
verdienen. We hebben toen een salarisregeling afgesproken die en voor mij en voor de
supermarkt gunstig was. Er werden contracten opgesteld en ondertekend en vanaf de
volgende dag had ik alleen-zeggenschap over het bedrijf. Deursloten en de cijfercombinatie
van de kluis werden veranderd. De eigenaars mochten de post niet openmaken en moesten
doen wat ze door mij opgedragen werd. Tot het bedrijf behoorde ook een aparte luxe
broodjeswinkel. Ook in deze winkel gingen de zaken niet zoals het moest. Deze naast de
supermarkt gelegen winkel heb ik na enige tijd gesloten.
Toen ik ‘s morgens begon was het eerste wat ik deed 4 overbodige medewerkers ontslaan. De
omzet van de supermarkt was erg goed, maar de marges waren zeer laag, want de eigenaars
hadden verzuimd, als het nodig was, de prijzen bij te stellen. Vooral de vleesprijzen waren
zo laag, dat er niets op verdiend werd. Die vleesprijzen werden met 25% verhoogd, waardoor
de omzet met 20% terug liep, maar waardoor de winst in ieder geval goed omhoog ging.
Ik schreef aan alle schuldeisers een brief met het verzoek geduld te hebben en met de belofte
dat ze allemaal binnen een jaar betaald zouden krijgen. Ik ben er wel een beetje trots op dat
me dat ook inderdaad gelukt is.
Uiteindelijk heeft Bob Clarke de andere partner uitgekocht. Na enkele jaren werd de zaak
aan een groot bedrijf verkocht. Dat grote bedrijf uit Wanganui had ook de 3 grossierderijen
van Burgess Fraser & Co Ltd gekocht om niet erg veel later voor obscure redenen het hele
zaakje te liquideren. Burgess Fraser had behoorlijk veel medewerkers en die kwamen
allemaal op straat te staan.
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In 1979 verkochten we ons nieuwe huis en het land er omheen, behalve het gedeelte aan de
Finnerty Road met de paardenstallen er op. We pakten ons boeltje in 3 grote kisten en
vertrokken "voorgoed" naar Holland.(voor de eerste keer) We lieten bij een bedrijf in Noord
Brabant een groot châlet bouwen en gingen daarin op camping De Rotonde wonen. We
plaatsten een advertentie dat we een bedrijf wilden kopen en kregen heel wat reacties. Van
een garagebedrijf in Drenthe, een VW-dealer in Zeeland, een watersportbedrijf in de
Biesbos, een camping in Borssele, een caravanhandel en nog veel meer fantastische
aanbiedingen.
Er was ook een aanbieding voor een jachthaven in Spanje. Het leek erg interessant, dus
gingen Fei en ik naar Aerdenhout voor een afspraak met een mijnheer Borhem. Hij woonde
op een prachtig landgoed en vertelde een verhaal dat te mooi klonk om waar te zijn. Achteraf
bleek dus dat het inderdaad te mooi was. We zouden in de gelegenheid gesteld worden om te
participeren in een jachthaven in Spanje. We konden direct beginnen tegen een hoog salaris.
Hij schermde met een meneer Philips die ook mede-eigenaar zou zijn. Voor Richard en Carla
was er ook volop goed betaald werk. Er kwam een zgn. registeraccountant opdraven met
prachtige cijfers, het kon gewoon niet op. Er werd lunch geserveerd en toen we naar huis
gingen kregen we allerlei jaarcijfers mee. Met de papieren ging ik later naar de Rabobank en
die konden er eigenlijk niets verkeerds aan ontdekken. Alleen kon ik niet begrijpen hoe ze in
korte tijd hun kapitaal vermeerderd hadden van enkele tonnen naar enkele miljoenen. Er
moest ergens een luchtje aanzitten en omdat het om bijna al ons spaargeld gingen hebben we
nee gezegd. Later lazen we in Telegraaf dat die meneer Borhem één van de grootste
oplichters was die toen bestond. Hij heeft bijv. De Bond zonder Naam aan de rand van de
afgrond gebracht. Hij werd veroordeeld en kwam in de gevangenis terecht, waar hij zulke
mooie praatjes aan de cipiers verkocht over een fantastisch project in Indonesië, dat ze hem
geld en de vrijheid gaven om naar Indonesië te gaan. Ze hebben hem natuurlijk nooit meer
terug gezien.
Uiteindelijk kochten we een gedeelte van een camping in Luxemburg. Richard en Carla
gingen op die camping wonen om hem voor ons te beheren. Dat beheer ging Richard erg
goed af en hij heeft dat 3 jaar gedaan. Helaas bleek de man die ons dat stuk camping
verkocht had niet al te prettig in de omgang en was hij ook nogal onbetrouwbaar. Dat had ten
gevolge dat ons campingavontuur niet zo'n erg groot succes was. Na 3 jaar hebben we die
camping weer verkocht. Helaas ging de nieuwe eigenaar failliet toen hij ons het grootste
gedeelte van de koopprijs nog niet betaald had. Richard en Carla zijn toen met hun kinderen
weer naar Nieuw Zeeland teruggegaan
In 1981 hebben Fei en ik nog een seizoen de winkel op de camping in Enspijk gerund. In dat
jaar kreeg ik ook een uitnodiging om aandeelhouder van een grote looierij in Stratford te
worden. Ook werd mij toen gevraagd bedrijfsleider van dat bedrijf te worden, maar omdat we
toen die winkel nog hadden kon dat niet. Wel zijn we toen aandeelhouders van de Stratford
Tanneries geworden. Ik had een telegram naar het advocatenkantoor(notaris) gestuurd dat
we 2000 shares wilden kopen, maar toe dat telegram in Stratford arriveerde stond er in dat
we 2000 chairs wilden kopen. In 1983 zijn we weer terug naar Nieuw Zeeland gegaan en
werd ik marketing-manager van die tanneries. Zes maanden later zouden we via Los
Angeles, waar ik voor business moest zijn, weer naar Nederland gaan. Maar het liep iets
anders, want Fei verslikte zich tijdens een dineetje aan een kippenbotje en belandde voor 10
weken in het ziekenhuis in New Plymouth. En ze heeft toen wel erg veel geluk gehad, dat ze
er nog levend uit gekomen is. Toen ze weer hersteld was zijn we voor de tweede keer
voorgoed naar Nederland terug gegaan, waar we weer op camping De Rotonde
terechtkwamen.
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Al spoedig daarna kochten we een mooi huis in Limbricht en kocht ik ook een soort
partnerschap van onze vriend Ron Krijntjes, die in de huizenhandel zat. Ondertussen waren
we nog steeds ingezetenen van Nieuw Zeeland. Het ging ruim een jaar goed met de
huizenhandel, maar toen begon er een beetje de klad in te komen en viel die bron van
inkomsten bijna helemaal weg.
Na rijp beraad en onderzoek in Nieuw Zeeland, pakten we in 1985 weer ons boeltje en
vertrokken opnieuw richting Nieuw Zeeland. Daar aangekomen huurden we een huis in
Manurewa en probeerden van daar uit een zaak te kopen. Een keukenzaak die ons wel
geschikt leek, vonden we ten slotte in Rotorua. Er moest dus weer verhuisd worden. We
slaagden er in een leuk huis te huren in Ngongotaha. Richard, die toen een verhuisbedrijf
had, kwam ons een paar dagen helpen met uitpakken en inrichten.
Die keukenzaak was wel interessant werk. De klant gaf mij de opdracht, ik maakte dan een
ontwerp, dat ontwerp ging naar de fabriek om uitgevoerd te worden en dan moest de
installateur, die door mij betaald werd, de keuken bij de klant installeren. Dat klinkt goed,
maar het bleek dat onze installateur geen tekeningen kon lezen en dus soms gaten boorde
waar ze niet behoorden te zitten. Dat was dikwijls erg kostbaar en omdat het moeilijk was
een nieuwe installateur te vinden, hebben we die zaak na 8 maanden maar weer verkocht.
Toen we nog in die keukenzaak zaten hoorden we ook dat Mengs, de enige broer van Fei, op
60-jarige leeftijd in Australië overleden was. Dat was toen heel erg verdrietig.
Er moest weer naarstig naar iets anders gezocht worden en dat vonden we in Hamilton in de
vorm van een camping. Weer verhuizen dus en dat werd een verhaal op zichzelf. Deze keer
hadden we via Richard een echte verhuizer ingehuurd. Maar toen we met ons boeltje in
Hamilton arriveerden, woonden er in het door ons gehuurde huis nog mensen. En die waren
behoorlijk kwaad want de eigenaar van die camping had hen niet verteld dat ze er die dag uit
moesten zijn. Na wat heen en weer gepraat konden we uiteindelijk toch de verhuiswagen
lossen en onze spullen in een grote loods opslaan. De mensen die kwaad waren vertrokken na
een paar dagen en zo konden wij weer aan een nieuw avontuur beginnen. Inmiddels was het
donderdag geworden en Fei zou de volgende zaterdag naar Nederland vertrekken om bij Lia
en John te gaan logeren. Dus wij snel tussen door de keuken en badkamer schoon gemaakt en
enkele dingen uitgepakt. Tot overmaat van ramp was ook het personeel vertrokken. Er was
alleen nog een Maorivrouw over en die was een beetje simpel. De man van wie wij het
terrein van de camping huurden kwam 's zaterdags oppassen zodat ik Fei naar het vliegveld
in Auckland kon brengen. Fei bleef 6 weken weg en toen ze terug kwam, had ik alles
uitgepakt. Maar ik was wel erg blij dat ze terug was en me ging helpen met het vele werk dat
een camping met zich meebrengt. We hebben die camping 2 jaar gehad en het was wat ons
betreft een groot succes. Om te beginnen hadden we hem voor een redelijke prijs gekocht, als
een business was het lucratief en we kregen een goede prijs toen we hem uiteindelijk
verkochten.
Na die verkoop zochten en vonden we een huis met zwembad in David St. in New
Plymouth. Vooral Fei was daar erg happy. We kregen nogal eens bezoek, zoals bijv. van
Wim en Marjorie.
Maar behalve mijn wekelijkse rondje golf met Henk Strampel had ik niet veel te doen.
We gingen wel regelmatig voor 6 maanden naar Nederland om daar de zomer door te
brengen en als we daar waren ging ik dikwijls bij Interflex in Vianen op kantoor werken.
Schoonzoon John was daar toen directeur en had altijd volop werk voor me.
Het elke 6 maanden pakken en reizen begon toch al gauw een beetje te vervelen. Bovendien
was het een dure liefhebberij. Het was niet alleen het reisgeld, maar je moest ook 2 inboedels
en 2 auto's hebben en verzekeren. En van langere tijd bij familie logeren zijn wij ook al geen
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grote voorstanders( heel waarschijnlijk de familie ook niet), dus moest er in beide landen ook
woongelegenheid zijn. Toen hebben we een moeilijk besluit moeten nemen. Waar gingen we
ons permanent vestigen? Uiteindelijk kozen we voor Nederland, omdat we nog wat wilden
genieten van het opgroeien van onze kleindochters daar. En omdat het economisch gezien
ook wat gunstiger uitpakte.
Na 3 jaar David St werd er dus weer gepakt en vertrokken we voor de derde maal voorgoed
naar Nederland, waar we eerst weer op camping De Rotonde terechtkwamen, maar waar we
toch al snel het huis van Lia en John in Rumpt konden kopen. Ook kreeg ik toen 2 korte
dagen per week vast werk bij Interflex en dat heb ik tot 31 december 2002 volgehouden.
Bij Interflex in Vianen heb ik alles bij elkaar 13 jaar met heel veel plezier gewerkt.
In 1992 werd ik door Wim Boskaljon gevraagd of ik lid van de Probus club wilde worden en
daar ben ik nog altijd blij om. Aan dat lidmaatschap heb je vooral veel steun als je het echt
nodig hebt, bijv. bij ziekte en overlijden. Toen ik naar de eerste vergadering van de
Probusclub ging werd ik aan alle leden voorgesteld. Toen Jan Konijnendijk zich voorstelde
reageerde ik onmiddellijk door te zeggen: ”Ik ben met jou op school geweest”.
En dat was toen al 66 jaar geleden.
Op 1 april 1994 ben ik aan mijn hart geopereerd en dat was ook wel een ingrijpende ervaring.
Aan die hartoperatie hebben we in ieder geval een paar fijne vrienden over gehouden, Harry
en Els Stekelenburg. Harry werd een dag na mij geopereerd en het gekke is, dat we eigenlijk
in het ziekenhuis met elkaar, dus ook met de overige patiënten, een leuke tijd hadden. Met
een andere patiënt, Jo van den Burg uit Apeldoorn hebben we af en toe ook nog contact.

In het jaar 2000 hadden we de mogelijkheid om in Leerdam een appartement te kopen. We
woonden heel fijn in Rumpt, maar gezien onze leeftijd zijn we toch in April 2001 naar de
Stationsweg in Leerdam verhuisd. Gelukkig hebben we ons huis en ons bedrijfspand in
Rumpt goed kunnen verkopen. Sinds we de laatste keer voorgoed uit Nieuw Zeeland terug
gekomen zijn, zijn we er al weer 4 keer met vakantie heen geweest.
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Aanvullende informatie

Toen we op 5 Broadway - Stratford gingen wonen bleek Mr Harry Perry op een boerderijtje
achter ons huis te wonen. Mr Perry was de schoonvader van Athol Vickers die een poosje
voor ons gewerkt heeft toen we de Mangatoki Store kochten. Zijn schoonvader woonde toen
aan de Eltham Road in Mangatoki. Dat was dus in 1959. Toen we Mr Perry weer ontmoetten
was het inmiddels 1967. Een jaar later stierf Mr Perry en kwam zijn boerderijtje, groot
ongeveer 11 h.a. te koop. Wij kochten het dus van zijn erfgenamen en een paar jaar later
kochten we er nog 4 h.a. aangrenzend land bij. Toen we naar Nederland teruggingen in 1979
hebben we het grootste gedeelte van dat land aan Barry Kidd verkocht. We hielden 1 h.a.
omdat dat in de toekomst misschien wel in prijs omhoog zou gaan omdat het aan de Finnerty
Road lag en verdeeld was in 10 stukken bouwgrond.
Toen we een paar jaar in Nederland waren belde makelaar Tom MacDonald uit Stratford met
de vraag of wij het stuk land aan de Finnerty Road wilden verkopen want hij had iemand die
geïnteresseerd was. Er werd ook een bod gedaan, maar dat was veel te laag. Enige tijd later
werd ik door een andere makelaar, Don Pease, gebeld met een serieus bod, dat we toen
geaccepteerd hebben. Toen we enkele jaren later weer in Stratford kwamen bleek dat er op al
die mooie stukken bouwgrond huizen gebouwd waren.
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De Oorlog
Op 3 september 1939 ging ik met mijn vader naar de Grote kerk in Leerdam, waar ds
Enkelaar die dag preekte. Om ongeveer 11 uur zag ik dat koster Jakobs een briefje aan de
dominee gaf. De dominee las het briefje en vertelde toen aan de kerkgangers dat zojuist door
Engeland de oorlog verklaard was aan Duitsland. 's Middags om ongeveer 5 uur deed
Frankrijk hetzelfde. Kort daarna werd het Nederlandse leger gemobiliseerd.
In de buurt van Leerdam werden grote kanonnen geplaatst van het type "12 lang staal' . Het
waren kanonnen,die stamden uit 1871. Ze werden getrokken door 3 paarden en voor ieder
paard was er een berijder, die tevens de verzorger was.
Op onze boerderij kwamen 3 paarden te staan en zodoende kregen we al heel vroeg
inkwartiering van 3 soldaten en een wachtmeester. De wachtmeester is maar kort bij ons
geweest, maar de 3 soldaten zijn tot mei 1940 bij ons gebleven.
Mijn oudste broer was op de zeevaartschool in Vlissingen en was toen in de kost bij de fam.
Renique. In oktober 1939 was hij afgestudeerd en vertrok naar Ned. Indie, waar hij in dienst
kwam bij de KPM. Tijdens de oorlog hebben we 2 keer via het Rode Kruis een levensteken
van hem gekregen.
Toen in mei 1940 de Duitsers Nederland binnenvielen kwam er in onze boomgaard een
batterij luchtafweergeschut te staan met de nodige manschappen erbij. Het krioelde op onze
werf letterlijk van de militairen. Op de brug stond een schildwacht en niets of niemand had
toegang tot ons erf. Toevallig liepen onze melkkoeien in een wei aan de overkant van de
weg, maar wij mochten ze niet gaan melken. Dat hebben toen een paar soldaten voor ons
gedaan.
Een 17 jarig nichtje van me kwam bij ons poolshoogte nemen. De schildwacht probeerde
haar te stoppen, maar zij fietste gewoon het erf op want ze dacht dat die soldaat een grapje
maakte. Ze is toen door een sergeant wel gewezen op de ernst van de situatie.
Ons kippenhok stond achterin de boomgaard, maar veel eieren kwamen er niet meer, daar
zorgden die soldaten wel voor. Ik ben toen maar een eierenhandeltje begonnen. Ik ging in
Schoonrewoerd een paar honderd eieren kopen, die ik in ons stookhok kookte. En dan ging ik
bij de soldaten langs om ze met 1 cent winst per stuk te verkopen. Het zout erbij was wel
gratis.
Toen de oorlog na 4 dagen afgelopen was, werd het bij ons op het erf pandemonium.
Huilende en vloekende soldaten sloegen geweren en andere uitrusting kapot en gooiden de
hele mikmak in de sloot. Later kwamen er orders dat alles netjes opgeruimd moest worden.
De in het water gegooide spullen werden er grotendeels weer uitgevist en er werden op ons
erf allerlei stapels gemaakt van diverse uitrustingsstukken. Mijn broers en ik hebben nog
behoorlijk meegeholpen met het sorteren, waarbij we wel stiekem een stapeltje voor ons zelf
maakten. We hebben later nog veel plezier gehad van overjassen, laarzen, dekkleden enz.
enz.
Toen we later voor de eerste keer gingen sloten, kwam er toch nog van alles tevoorschijn,
zoals een Luger, een karabijn, kisten met mitrailleurkogels, ontelbare bajonetten en nog veel
meer. Die kisten met kogels zijn later door de ondergrondse opgehaald.
Een tiental van de soldaten, die bij ons gelegerd waren, kwam uit Rotterdam. Die soldaten
waren natuurlijk erg ongerust over hun familie. Na overleg met mijn ouders zijn broer Bram
en ik op 16 mei naar Rotterdam gefietst. De stad brandde nog op verscheidene plaatsen toen
we aankwamen. We zijn er 10 adressen afgeweest en wonder boven wonder hadden die
mensen het er allemaal goed afgebracht. Dus dat was een hele opluchting toen we de
volgende dag weer in Loosdorp terug kwamen.
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Maar dezelfde dag kwam er een soldaat, die in Breda woonde, vragen of we ook even naar
Breda wilden gaan. Wij wilden wel, maar broer Bram kon vanwege zijn werk niet. Ik heb
toen nog geprobeerd een vriend mee te krijgen, maar die mocht niet van zijn vader.
Dus ben ik de volgende dag maar alleen op de fiets gestapt om naar Breda te gaan. Eerst in
Gorcum overvaren en toen door naar Keizersveer, waar ik met een roeibootje overgezet
moest worden omdat de brug opgeblazen was. Ik heb zowat heel Breda doorkruist op zoek
naar de familie van de soldaat, maar kon helaas niemand vinden. Het enige wat ik hoorde
was dat ze naar Belgie gevlucht waren.
Ik dus terug naar Leerdam om de man te vertellen wat ik wist. Later hoorde ik dat zijn gezin
bij een bombardement omgekomen was. Men had mij dat in Breda niet willen vertellen.
Al in de zomer van 1940 kwamen de eerste vluchtelingen bij ons in huis. De fam. Renique
uit Vlissingen kwam vragen of ze tijdelijk bij ons konden komen wonen, want ze vonden het
in Vlissingen niet erg veilig meer door de regelmatige bombardementen van de Engelsen.
Dus werd ons huishouden met 3 personen vermeerderd. De Reniques zijn bijna anderhalf jaar
bij ons gebleven. Toen konden ze in Schoonrewoerd een huisje huren, waar ze tot het eind
van de oorlog gebleven zijn.
Toen de Reniques vertrokken waren kwam Dolf van Couwelaer voor bijna 2 jaar bij ons
wonen. Dolf zou eigenlijk ook naar de zeevaartschool in Vlissingen gegaan zijn, maar dat
was niet meer mogelijk. Een alternatief was om stage te lopen bij de glasfabriek in Leerdam
en zodoende kwam hij bij ons terecht.
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Werken in Duitsland
Kantoor
In 1941 ging ik bij de Fa P.J.van de Lustgraaf op kantoor werken. Het was net voor mijn
achttiende verjaardag. Toen ik ging solliciteren ging mijn vader mee. Dat ging zo in die
dagen.
Ik moest 's morgens om half negen beginnen en dat was best netjes. Dat ik tot 's avonds
zeven uur moest werken vond ik minder leuk, vooral toen ik tot de ontdekking kwam dat je
altijd het werk waar je mee bezig was, af moest maken. Dus werd het dikwijls half acht of
nog later. Het salaris was nou ook niet bepaald iets om over naar huis te schrijven en bedroeg
fl 4,50 per week. Daar moest je dan nog zelf je stofjassen van kopen. Die stofjassen was toen
de gangbare kantoorkleding bij de Fa. van de Lustgraaf. Maar ik kreeg wel 4 dagen vakantie
per jaar. Oh, ik vergat nog wat, op zaterdagmorgen werd er ook gewerkt, tot 1 uur, maar dat
werd ook meestal 2 uur of later.
4 dagen vakantie
Eén van die vakanties ging ik met nog 4 andere jongens in Hulshorst kamperen. Om dat ik
maar 4 dagen vakantie had moest ik op donderdagavond weer naar huis fietsen. Ik had nog
aan mijn baas gevraagd of ik ook de vrijdag en zaterdag vrij kon krijgen en dan hoefde hij me
niet te betalen maar nee, dat kon niet, want dan zouden de andere personeelsleden dat ook
wel eens kunnen proberen.
Dat fietsen van Leerdam naar Hulshorst en terug was in die dagen ook al een beetje riskant
omdat de kwaliteit van fietsbanden al niet zo goed meer was. Ik herinner me dat ik wel 5 of 6
keer moest stoppen om een band te plakken.
Ik studeerde in die tijd voor mijn Praktijkdiploma Boekhouden. Eeen paar dagen voor mijn
examen was ik even na zevenen mijn bureau aan het opruimen toen Bram van de Lustgraaf
binnen kwam en me vroeg of ik klaar was met de opgedragen taken. Vanwege het komende
examen was ik wel een beetje gespannen en daarom gaf ik het volgende antwoord:"Ik ben
niet klaar en het kan me ook niet verdommen, ik ga naar huis". Voor een dergelijk antwoord
kon je in die dagen ontslagen worden, maar dat gebeurde gelukkig niet. Met één van de
gebroeders van de Lustgraaf(Bep) zijn we nu(2004) nog steeds goed bevriend. Bram leeft
trouwens ook nog en woont in Huis ter Leede.
Oproep Duitsland
Na mijn boekhoudexamen in 1943 kreeg ik, nog voor ik de uitslag had, bericht van het lokale
arbeidsbureau dat ik over 3 dagen in Duitsland moest gaan werken. Er werd druk overlegd
wat wijsheid was, onderduiken of toch maar gaan. De zus van mijn beste vriend Nico de
Leeuw werkte toen op het arbeidsbureau en suggereerde dat het misschien een goed idee was
om net voor het verplichte vertrek op de trein te stappen en richting Duitsland te gaan.
Nico, die ook opgeroepen was en Bram Ellens uit Asperen zouden dan ook mee gaan. Na nog
wat heen en weer gepraat besloten wij het er op te wagen. Ik liet bij de Ridder in Klein
Oosterwijk nog gauw een paar houten koffers maken. Die koffers werden met allerlei,wat wij
dachten, nuttige zaken volgepropt en zo vertrokken wij een paar dagen later met een vroegere
trein, zoals afgesproken, met 6 loodzware koffers uit Leerdam richting Duitsland.
We reisden via Emmerich naar Munster, waar we uitstapten en waar we misschien een
Leerdammer, die al eerder in Duitsland moest gaan werken, zouden ontmoeten.
Fam.An der Stecke
We liepen in Munster met onze koffers te zeulen, toen er een klein oud mannetje naar ons toe
kwam, die zich voorstelde als An der Stecke, maar die zoals hij zei van oorsprong een
Nederlander was. Uit het raam van hun huis in de Hammerstrasse hadden hij en zijn vrouw
ons gezeul gezien en zijn vrouw had hem gestuurd om te vragen of ze ons misschien konden
helpen. Ze dachten ook wel gezien te hebben dat wij nederlandse jongens waren. De heer an
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der Stecke bood aan dat we onze koffers bij hen konden laten en dat wij dan nog zouden
proberen onderdak voor de nacht te vinden. Het was trouwens nog niet zo laat. Wij waren te
moe om wantrouwig te zijn en namen het aanbod graag aan. We moesten eerst mee om een
kop koffie of wat daar voor door ging te drinken en toen we mevrouw an der Stecke ontmoet
hadden waren we aardig gerustgesteld.
Hiltrup
We gingen terug naar het station en kochten een kaartje voor het dichtsbijzijnde dorp. Dat
dorp was Hiltrup, waar we dus uitstapten en op zoek gingen naar een slaapplaats. Inmiddels
was het toch wel bijna 8 uur geworden. We kwamen op een soort bosweg terecht en na een
goeie kilometer kwamen we op het erf van een grote boerderij. Er stonden enkele mensen
buiten, die zo te zien van de mooie zomeravond stonden te genieten. We maakten een praatje
en vertelden dat we in Duitsland waren om werk te zoeken. De boer was aardig
geinteresseerd en vroeg of we koeien konden melken, toen nog met de hand, Nou toevallig
konden we dat alledrie. Dus zegt die boer dat hij wel een paar boerenknechten kon gebruiken
en hij dacht dat zijn buurman ook wel voor één van ons plaats had. Maar jullie willen zeker
eerst wel wat eten en slapen is ook geen probleem, we hebben plaats genoeg. De volgende
morgen kregen we een stevig ontbijt en gingen daarna met de boer naar zijn buurman, die er
inderdaad ook graag een knecht bij wilde.
Arbeidsbureau
Er werd ons wel verteld dat het niet gemakkelijk zou zijn om van het Duitse arbeidsbureau
toestemming te krijgen om zo maar bij een boer te gaan werken.
Wij dus gezamenlijk naar het arbeidsbureau waar de 2 boeren naar binnen gingen om een
paar ambtenaren over te halen vergunningen af te geven om ons in dienst te nemen.
Omkopen
Veel later ontdekten wij dat het niet echt zo moeilijk was om de ambtenaren om te kopen.
Voor een zak aardappelen en een stuk spek kreeg je veel voor elkaar.
Er werd geregeld dat Nico en ik bij de fam. Borgmann zouden gaan werken en Bram Ellens
bij de buurman. Het loon was kost en inwoning plus 30 Mark per maand. De zondag was een
vrije dag, maar af en toe moest er op zondag wel mee geholpen worden met de koeien
melken.
Nadat we bij de fam. An der Stecke onze koffers hadden opgehaald gingen we terug naar
Hiltrup. Nico en ik kregen samen een grote kamer in een nieuwe schuur. De oude schuur
was bij een bombardement volledig vernield. Er stonden een grote hangkast en 2
eenpersoonsbedden in die kamer. Op de bedden lagen mooie dekbedden en schone lakens.
We hoefden onze bedden ook niet zelf op te maken. Er werkte een Russisch meisje op die
boerderij en bedden opmaken was één van haar jobs. Ook werkten er nog 2 Polen en die
werden ook redelijk goed behandeld.
Behalve de boer en zijn vrouw, ze hadden geen kinderen, woonden de ouders
van de boer op de boerderij.
Werk
Onze dagindeling was als volgt. Om zes uur riep de boer onder ons raam dat we op moesten
staan. Dan gingen we eerst de koeien melken en om 7 uur werd er ontbeten. Om 9 uur werd
er geschaft. Warm eten om 12 uur en dan tot 2 uur vrij, het was dan de bedoeling dat je een
tukje ging doen om de slaap in te halen die 's nachts verloren was door het luchtalarm. Dicht
bij de boerderij lag nl een militair vliegveld en ook een kazerne en als er geallieerde
vliegtuigen in de buurt waren, was er luchtalarm, en dat gebeurde dikwijls. Niet ver van het
huis had de boer een bunker laten bouwen die redelijk veilig was als er geen direkte treffer
op kwam.
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s' Middags om 4 uur kwam de boerin, of het Russische meisje, met een grote mand met
koffie en broodjes naar het werk en werd er 10 of 15 minuten gepauzeerd.
Om half zes werden de koeien weer gemolken en om 7 uur werd de dag besloten met de
hoofdmaaltijd. Wij aten samen met de Polen in een grote bijkeuken, maar wel aan een andere
tafel. Hollanders stonden bij de Duitsers toch iets hoger aangeschreven dan Polen.
We prezen ons gelukkig dat we het zo goed getroffen hadden. Volgens ons waren er heel
weinig dwangarbeiders, die zo behandeld werden als wij.
Ook Bram Ellens was goed terecht gekomen. Die heeft na de oorlog nog heel veel contact
gehad met de familie, waar hij letterlijk als een familielid behandeld werd.
Het nam niet weg dat wij nooit of te nimmer Duitsgezind werden, integendeel wij lieten onze
Duitse vrienden wel weten dat we hoopten en vertrouwden dat de geallieerden de oorlog
gingen winnen. Onze boer had een broer die in het leger was en waarmee we lange discussies
hadden als hij met verlof kwam. Hij was tegen de nazi’s en ik begrijp nog steeds niet dat hij
nooit opgepakt is voor de meningen die hij verkondigde.
Op onze boerderij kwam ook de "Gauleiter" van Westfalen jagen. Ik herinner me dat hij ons
een paar keer aansprak en bij één van die gelegenheden vroeg hij ons hoe we over de oorlog
dachten. Hij stelde het op prijs dat we er niet om heen draaiden toen we hem vertelden dat we
dachten dat de geallieerden zouden winnen. In mei 1945 heeft hij zelfmooord gepleegd.
Het werk dat we moesten doen was normaal boerenwerk en er werden normale uren gewerkt.
Een heel groot karwei was o.a. het uitdunnen van de bieten en de oogst er van. Ook de
aardappeloogst was belangrijk. Toen de aardappels allemaal gerooid(machinaal) waren,
gingen we bij diverse mensen in Munster zakken met aardappels brengen. Dat moest een
beetje stiekem gebeuren want officieel mocht dat natuurlijk niet.
De korenoogst was ook een erg drukke tijd. Als al de schoven van het land gehaald waren
moest er gedorst worden. Dat duurde bijna 2 dagen. Na afloop was er feest en een grote
gezamenlijke maaltijd waar ook de buren bij waren die meegeholpen hadden.
Verlof
We kregen zeer sporadische brieven van thuis en wilden na 2 maanden eigenlijk wel eens
gaan kijken hoe het thuis was. We vroegen aan de boer of we een week vrij konden krijgen
en hij zei dat dat wel kon, mits we toestemming van het arbeidsbureau kregen en volgens
hem zouden we die vast niet krijgen. Dus wij een paar dagen later met ons drieën naar het
arbeidsbureau in Munster.
We moesten één voor één in een kamer komen bij zo'n geuniformde Duitser met een groot
hakenkruis om zijn arm. Eerst ging Nico naar binnen en hij vroeg dus om een
reisvergunning, waarop die mof vroeg wat zijn vader deed. Die heeft een manufacturenzaak
zei Nico. Nou, zegt die Duitser, als je zijden kousen voor me meebrengt ,krijg je je
vergunning. En zo ging dat bij Bram Ellens ook, want zijn vader had ook een textielzaak.
Toen was het mijn beurt en ik was wel een beetje bezorgd want mijn vader had geen zaak
maar een boerderij. Toen ik dat aan die Duitser vertelde vroeg hij mij of mijn vader ook
tabak verbouwde en dat was inderdaad zo. Met de belofte dat ik wat tabaksbladeren voor
hem mee zou brengen, kreeg ik dus ook een stempel in mijn paspoort.
De "Vakantiereis"
De week er na moesten we s'morgens al om 5 of 6 uur in Munster zijn om de sneltrein naar
Nederland te halen. We hadden ons al met het feit verzoend dat we in alle vroegte lopend
naar Munster moesten, maar nee hoor, onze baas liet ons netjes door één van de Polen met
een rijtuig naar het station brengen.
We reisden eerste klas want voor ons maandelijkse loon was er, behalve wat schaarse
sigaretten, weinig te koop. We moesten in Geldermalsen overstappen en iemand probeerde
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ons tegen te houden toen we de eerste klas wachtkamer in wilden. We zagen er natuurlijk
ook niet echt eerste klas uit.
Toen ik thuis kwam zat de familie net aan de warme maaltijd, dus kon ik gelijk aanschuiven.
Wat waren ze blij, want ze hadden sinds ik vertrokken was nog niets van me gehoord. En ik
had wel trouw iedere week geschreven. Ik bleef een hele week thuis en vertrok op mijn
verjaardag, 3 september, weer naar Hiltrup. De reis ging deze keer via Osnabruck en we
waren pas om 3 uur 's morgens weer op onze bestemming. We gingen dus direkt naar bed.
Om 9 uur werd er op de deur geklopt en daar stonden de boer en zijn vrouw met 2 flessen
wijn om mij alsnog met mijn verjaardag te feliciteren.
Dortmund
Toen we de eerste keer uit Leerdam vertrokken hadden we enkele adressen gekregen van
Leerdammers die in Dortmund te werk gesteld waren. Eén van die Leerdammers was Pauw
van Linstee en we besloten dat we er op een zondag heen zouden gaan om hem te bezoeken.
Zo gezegd zo gedaan. We gingen met ons drieën en kochten retourtjes naar Dortmund.
Eigenlijk mocht dat niet. We hadden wel vrijheid van beweging, maar moesten in onze Kreis
blijven en dat was dus de omgeving van Munster. Alles ging goed totdat we in Hamm
moesten overstappen. In de trein hadden we al gezien dat er een man in uniform naar ons zat
te kijken en ja hoor in de tunnel van het ene perron naar het andere zagen we dat hij ons op
stond te wachten. We zeiden nog gauw tegen elkaar dat we absoluut geen Duits spraken, dus
toen hij ons aanklampte en naar onze Ausweisen vroeg, haalden wij onze paspoorten
tevoorschijn en lieten die aan hem zien. "Nein, nein Ausweisen" blafte hij toen, waarop wij
onze schouders ophaalden en "Holland Holland" zeiden. De mof werd steeds bozer en riep
steeds harder en wij maar erg onnozel doen. Ten einde raad gaf hij het op en joeg ons min of
meer weg. Gelukkig wel de goede kant op.
Uitgebrande stad
In Dortmund arriveerden wij op het Hauptbahnhof. Het was een groot gebouw, waarvan
alleen de muren nog overeind stonden, maar verder scheen alles nog te functioneren. We
gingen met de tram naar het opgegeven adres en reden ongeveer 25 minuten door straten
waar aan beide zijden alle huizen uitgebrand waren. Het was een zeer verschrikkelijk en
troosteloos gezicht. Toen we in het Lager kwamen waar die Leerdammers woonden, waren
ze erg blij ons te zien. Wij hadden voor onszelf uitgebreide lunchpakketten meegekregen van
gekookte eieren en boterhammen met spek en kaas. Al dat lekkere eten hebben we aan die
mannen gegeven, want die kregen nog niet de helft te eten als wij.
Een paar weken later ben ik nog alleen naar Bochum geweest om Wim de Jongh, een neef uit
Acquoy, op te zoeken maar die kon ik helaas niet vinden.
Bombardement
Op zondagmiddag gingen wij nog wel eens met ons drieën naar de bioscoop in
Munster. Op een zondag in oktober kwamen we net na de film naar buiten toen er luchtalarm
was. Onze eerste gedachte was om zo snel mogelijk de stad uit te komen, dus wij rennen.
Toen we langs het station, dat erg groot is, kwamen, zei Nico dat hij erg nodig moest plassen.
Hij ging het station binnen en wij stonden buiten te wachten, toen we de bommenwerpers
hoorden. Het waren Amerikanen en ze waren zo hoog dat je ze bijna niet kon zien. Wel
hoorden we de bommen aankomen en we gingen zo snel mogelijk het station binnen en
gingen naast een muur liggen. Het idee is, dat als een muur om zou vallen, het onderste stuk
dan meestal bleef staan. Toen er even een pauze in het bombardement was, zijn Bram en ik
de straat opgerend om te kijken of we een veiligere schuilplaats konden vinden. Die vonden
we in de vorm van een muurtje dat om een elektriciteitshuisje gebouwd was en waar we net
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tussen konden kruipen. Toen het sein veilig gegeven was hebben we nog even gekeken of we
Nico konden vinden. We zagen hem nergens en hoopten dat hij op eigen gelegenheid naar
huis gegaan was.
Nico
Het gedeelte van het station waar wij geschuild hadden had weinig schade, maar het gedeelte
waar Nico naar toe gegaan was, zoveel te meer.
Wij gingen dus zo snel mogelijk op huis aan, ik herinner me dat we hier en daar over
blindgangers moesten springen en dat we langs een schuilkelder kwamen die een voltreffer
opgelopen had. We kwamen langs het vliegveld waar enkele neergeschoten vliegtuigen lagen
te branden en kwamen even later thuis om te ontdekken dat Nico er niet was.
Dan maar weer terug naar de stad. Ter hoogte van het vliegveld liep een man met een fiets
waar iemand op zat die gewond was. Die iemand bleek Nico te zijn. Wat waren wij blij. Hij
zat wel vol met scherven, maar had het er gelukkig levend afgebracht. Onze baas ging daarna
elke dag met hem naar de dokter maar de genezing verliep niet erg voorspoedig.
Appels
In die tijd kreeg ik bericht van de spoorwegen dat er een kist appels uit Holland voor me
onderweg was. Mijn vader had me op goed geluk een kist Bellefleurs gestuurd. Ik ben een
week lang elke dag naar het station in Hiltrup geweest en ja hoor, eindelijk kon ik de
Bellefleurs mee naar de boerderij nemen. Mijn baas was wel een klein beetje aangepikt, want
hij zei:"Ze denken zeker dat je hier tekort komt". En dat was inderdaad niet zo. Want toen de
appeloogst begon werden de laden van onze kast regelmatig gevuld met fruit.
Tweede keer naar huis
Omdat de wonden van Nico niet wilden helen, zei onze baas dat het misschien beter was als
we hem naar huis brachten. Wij dus weer naar het arbeidsbureau voor een reisvergunning
en die kregen we deze keer zonder meer. Het was inmiddels begin oktober geworden en de
koeien stonden 's nachts al op stal. We werden weer netjes naar het station in Munster
gebracht en gingen richting Leerdam. Weer waren onze ouders blij en verbaasd dat we zo
maar op kwamen dagen. En heel wat mensen waren ook een beetje jaloers, want die hadden
hun zoons soms al jaren niet gezien.
Na een paar gezellige dagen aanvaardden Bram Ellens en ik de terugtocht naar Hiltrup. In
Enschede bleef de trein een poosje staan eer hij de grens over ging. En toen had ik plotsklaps
helemaal geen zin meer om alleen naar de boerderij terug te gaan. Dus ik kocht in Enschede
een kaartje enkele reis Leerdam. Bram moest er wel om lachen, maar beloofde mij dat hij
mijn baas zou vertellen dat ik gearresteerd was omdat ik de Führer beledigd had. Hij heeft
het inderdaad zo aan mijn baas verteld en die heeft toen nog geprobeerd om mij vrij te
krijgen. Ik dus terug naar Leerdam waar ik 's avonds met de laatste trein arriveerde.
Ziek
De volgende dag heb ik me ziek gemeld en enkele weken later kreeg ik een oproep om me in
Gorcum te melden voor onderzoek. Na 3 genegeerde oproepen kwam er een controlerend
geneesheer bij ons thuis om me te onderzoeken. Hij gebood me om bij de volgende oproep
op zijn spreekuur te verschijnen. Dat heb ik toen gedaan en op dat spreekuur werd ik met
mijn overjas aan door diezelfde arts onderzocht en ongeschikt bevonden voor uitzending. Die
dokter hebben we wat later nog een half pond boter gegeven. Ik heb toen nog een poosje
halve dagen bij de Fa.van de Lustgraaf gewerkt, maar dat duurde niet erg lang omdat het niet
mocht. En als in die dagen iets niet mocht, moest je wel erg oppassen.
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Het heeft wel lang geduurd, maar met Nico is het gelukkig weer helemaal goed gekomen. Hij
heeft nog steeds wat scherven in zijn bezit die af en toe uit zijn been kwamen.
In 1952 emigreerden wij naar Nieuw Zeeland en toen we na ruim 5 jaar voor het eerst met
vakantie in Nederland waren, zijn Fei en ik naar Hiltrup gegaan om de Fam. Borgmann op te
zoeken. Wat waren ze blij me weer te zien. Ze namen ons mee naar het dorp om alle vrienden
en kennissen te laten weten dat ze bezoek uit Holland hadden. We hebben er heel wat
herinneringen opgehaald en er ook overnacht. Het was alleen erg jammer, dat mijn oude baas
aan de drank was geraakt, waardoor ons bezoek eigenlijk niet voor herhaling vatbaar was.
Laatste maanden van de oorlog
De fam. Bel is de oorlog eigenlijk zonder kleerscheuren door gekomen. We hebben wel veel
vluchtelingen en onderduikers geherbergd maar echt honger hebben we nooit geleden.
Al in het begin van de oorlog kregen we een gezin uit Vlissingen, vader, moeder en dochter
in huis. Die zijn 18 maanden bij ons gebleven en zijn toen tot het einde van de oorlog in
Schoonrewoerd gaan wonen. Het laatste jaar van de oorlog hadden we veel Duitse
inkwartiering en ook wat hongerige Leerdammers in huis. En ook nog de fam. Pardoel uit
Velddriel met hun vieren. Ook oom Ary Baggerman uit Vianen is het laatste halfjaar van de
oorlog bij ons ondergedoken geweest.
Op een gegeven ogenblik hadden we een Duitse officier en 7 onderofficieren in huis. Die
zaten overdag veelal in onze woonkeuken te kaarten en sliepen op zolder. De officier moest
bij ons aan tafel eten. Na de warme maaltijd werd er altijd een stukje uit de bijbel gelezen.
Dat lezen deden we om de beurt. Op een keer toen het mijn beurt was, heb ik een
toepasselijke psalm opgezocht. Het was een bede om verlossing van onze vijanden. De
officier, die goed Nederlands sprak, luisterde aandachtig, maar zei niets. Toen het paard van
mijn vader gevorderd werd heeft hij wel gezorgd dat het paard terug kwam.
Die Duitsers gebruikten één van onze kasten om allerlei levensmiddelen in te bewaren. Er
was ook een grote bus echte thee bij. Ik had er al een paar keer een handjevol uitgehaald.
Toen de Duitsers vertrokken waren, kwam ik dus triomfantelijk met die thee voor de dag.
"Ja", zei mijn vader "ik heb ook een voorraadje" en ook mijn broer en het meisje dat voor ons
werkte hadden hun best gedaan.
Even later werd er op de deur geklopt en steekt een Duitser de bus thee door de deur met de
mededeling dat wij hem mochten houden. Hilariteit alom natuurlijk.
Enige tijd later werden onze boerderij overspoeld door wel 50 Duitse soldaten. Gelukkig
konden we die allemaal buiten onze woonruimte houden. Maar toe ze vertrokken waren
misten we wel een goede fiets, die we onder het hooi verstopt hadden.
Paardenverhaal
Tenslotte nog even mijn paardenverhaal.
Mijn broer Bram had een melkzaak en gebruikte daar paard en wagen voor. Op een dag werd
hij op de Schaikseweg aangehouden en bevolen dat hij de volgende morgen zijn paard om
moest komen ruilen voor een ander paard bij garage Kool. Bram en ik de volgende morgen
naar garage Kool, waar de Duitsers al stonden te wachten. Wij het paard afgeleverd waarna
wij onder bedreiging van stenguns van het terrein werden gejaagd. Dat was dus een
behoorlijke tegenvaller. Vlakbij de garage stond een groepje mannen te praten en het bleek
dat de moffen een soortgelijk verhaal zeven of acht keer verteld hadden. Stalhouder Joop
Kool was zelfs 7 paarden kwijt. Toen moest ik weer aan de Geneefse conventie denken en
stelde voor om de diefstal, want dat was het, aan te geven bij de Duitse militaire politie, die
zetelde in het notarishuis in de Kerkstraat. Zo gezegd, zo gedaan. De MP's zeiden dat we van
de burgemeester een papier moesten hebben, dat wij inderdaad de eigenaars waren van de
gestolen paarden en wat ze waard waren en dan zouden zij er werk van maken. Wij dus naar
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de burgemeester, die ons allemaal zonder meer de gevraagde papieren gaf. Met die papieren
terug naar de MP's, die er aantekeningen op maakten en ons toen door verwezen naar de
Ortskommandant in Geldermalsen of Buurmalsen. We stonden met ons allen na te praten
voor het notarishuis, toen Roel Krul, ook een melkboer, waarvan ze een paard hadden
meegenomen, zei dat hij geen rijksdaalder meer gaf voor een goede afloop. Ik zei toen dat ik
hem er nog wel een riks voor wilde geven, wat ik toen onder getuige ook gedaan heb. Joop
Kool en ik werden door de anderen gemachtigd om te proberen er het beste van te maken en
fietsten naar Geldermalsen om de Ortskommandant te spreken. Ik geloof dat we in totaal 3
keer naar Geldermalsen geweest zijn, maar toen kregen we wel ongeveer 1200 gulden per
paard. Iedereen blij, het was tenminste iets, ook al kon je voor dat geld niet al te veel kopen.
Ik ben bij 3 of 4 mensen het geld wezen brengen en kreeg dan 25 gulden voor de moeite.
Ik voelde me wel een beetje bezwaard met de 1200 gulden van Roel Krul. Fei en ik praatten
erover en besloten dat we naar Roel toe zouden gaan en hem 1200 gulden geven. Zo gezegd,
zo gedaan en Roel was hartstikke blij, dat hij toch nog wat voor zijn paard kreeg.
Een paar weken na de bevrijding zag ik Roel op het Voogdplein en maakte een praatje met
hem, o.a. over de paarden die de Duitsers van ons gestolen hadden. Nog bedankt voor je 600
gulden zei Roel, maar ik had helemaal geen paard. Ik had hem allang zwart verkocht en toen
ik jullie toevallig bij garage Kool zag staan, dacht ik dat dat een mooie gelegenheid was om
het verdwijnen van mijn paard te verklaren. Achteraf hebben we nog heel wat af gelachen om
het paard van Roel Krul.

58

De eerste 5 jaar emigratie
Op 4 oktober 1952, de verjaardag van mijn moeder, vertrokken wij per ss Waterman via het
Panamakanaal naar Nieuw Zeeland, waar we op 5 november arriveerden. De eerste week
logeerden we bij mijn zwager, die toen al een jaar in Stratford woonde.
Hij had voor mij een baantje georganiseerd als boerenknecht bij Mr Pease in Eltham. Bij dat
baantje was ook een huis, maar dat hebben we eerst met behulp van onze nieuwe buren
moeten uitmesten. Ik heb 8 maanden voor die boer gewerkt en het zijn altijd vrienden van
ons gebleven. Ik verdiende 10 pond bruto per week, tot dat een collega van die boer mij 12
pond bood en toen ik dat tegen mijn baas vertelde, kreeg ik prompt opslag. Maar ik was toch
niet geëmigreerd om in N.Z. boerenknecht te worden en ging op zoek naar een lucratievere
baan.
Ik nam ontslag en was toen natuurlijk ook ons huis kwijt. Maar een andere buurman had
toevallig een lege woning, waar we tijdelijk in mochten en we kregen er ook nog een
melkkoe bij.
Ad voor cook
Onze buurvrouw vertelde dat ze een advertentie gezien had waarin een kok gevraagd werd
voor een zgn. bushmill in de buurt van Taumarunui en ik maakte een afspraak om daar eens
te gaan kijken. We hadden geen auto en de reis moest dus per trein. Die trein was een
goederentrein met een personen-rijtuig er aan gekoppeld. De trein vertrok om 2 uur 's
middags uit Stratford en arriveerde 8 uur later in Taumarunui. De afstand is ongeveer 160
km. Ik dus naar een hotelletje en stond de volgende morgen om 6 uur op want de man van de
houtzagerij had gezegd dat ik vroeg bij hem moest zijn om per auto naar die houtzagerij te
gaan. Ik ging dus om 7 uur uit het hotel weg en wandelde naar het aangegeven adres en belde
aan. De deur werd opengedaan door iemand in ochtendjas, dus vroeg voor hem en vroeg voor
mij was toch niet hetzelfde.
We gingen even later op weg naar de houtzagerij die een goeie 80km van het stadje vandaan
lag.
De eerste 25 km was de weg goed, maar ging toen over in een soort bazaltweg met nogal wat
kuilen. De laatste 10km was de weg gemaakt van puimsteen en dat had soms tot gevolg dat
de weg gedeeltelijk weg dreef als het erg hard regende. Het houten huis dat voor ons bestemd
was, was ruim maar ongeschilderd, er was geen gas, de verlichting werd opgewekt door een
dieselmotor, die wel af en toe weigerde. Er was wel stromend water, dat kwam nl via een
soort goot uit een nabijgelegen bergriviertje. Nadat we het eens geworden waren over de
condities, spraken we af dat onze nieuwe baas een vrachtwagen zou sturen om ons en ons
boeltje op te halen.
Verhuizing
Een week later kwam dus die vrachtwagen om 3 uur 's middags, want zoals het destijds in
Nieuw Zeeland veel gebeurde, hadden de chauffeur en zijn bijrijder nogal wat moeite gehad
om voorbij de cafe's te komen die ze op hun weg zagen. Dus snel onze spullen geladen,
waarna we op weg gingen voor de eerste bijna 160km naar Taumarunui. Wegens
plaatsgebrek moesten ik en onze hond het ons maar gemakkelijk maken in de open laadbak
tussen de verhuisboel. We waren nog maar net onderweg toen we stopten voor een maal van
steak & chips. En daarna gingen we dus de bergen in, smalle en zeer bochtige wegen en erg
veel stof, want in die bergen hadden ze ook nog nooit van asfalt gehoord. Het gevolg van die
bochten en al dat stof was, dat de hond en ik al spoedig samen over de rand van de
vrachtwagen hingen. Enfin, tegen 10 uur kwamen we in de plaats aan waar onze nieuwe baas
woonde. De chauffeur hield het voor gezien en wilde ons naar een hotel brengen. Eerst nog
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even naar de baas om te zeggen, dat we pas de volgende dag op de plaats van bestemming
zouden zijn.
En toen gebeurde er een soort wonder. We moesten binnen komen en niks hotel, jullie
blijven hier, er werden kruiken warm gemaakt voor de kinderen en zelfs de lakens werden
verwarmd. Je moet niet vergeten dat het juli was en in Nieuw Zeeland dus midden in de
winter en dan is het vooral in de hoger gelegen plaatsen soms behoorlijk koud. De volgende
morgen na een uitgebreid ontbijt gingen we op weg voor de laatste 80km. Fei had ons nieuwe
huis nog niet gezien en was bij aankomst niet erg onder de indruk. De eerste dag werd
gebruikt om onszelf in te richten. Alles bij elkaar stonden er 6 houten huizen
Eerste aardbeving.
We gingen al vroeg naar bed, maar werden na enkele uren opgeschrikt omdat we lagen te
schudden in ons bed tengevolge van een aardbeving.Ongeveer 12km bij ons vandaan stond nl
een werkende vulkaan en als die een uitbarsting had veroorzaakte dat tevens een soort
aardbeving. Dat gebeurde natuurlijk niet elke nacht maar toevallig wel de eerste nacht die wij
daar door brachten. Na al die commotie moesten we toch nog vroeg op, want er kwamen om
7 uur twaalf kostgangers voor ontbijt. Het werk voor Fei was dus al begonnen. Om 10 uur
moest er voor 20 man morningtea naar de mill, om 12 uur kwamen er tussen de 15 en 20
mensen lunchen, om 3 uur voor 20 mensen afternoontea naar de mill en om 6 uur kwamen er
15 mensen voor een warme maaltijd. Gelukkig woonden die kostgangers niet bij ons in ,
maar hadden ze kleine huisjes op het terrein.
Er werkten ook een stuk of 12 lokale Maoris in de mill, die werden elke dag met een
vrachtwagen opgehaald. Als er eens iemand stierf was het eigenlijk en beetje feest, want dan
werd er een week lang niet gewerkt omdat er dan "gewaakt" moest worden. Na de begrafenis
werden de gitaren tevoorschijn gehaald en natuurlijk ook de drank en werd het dikwijls een
gezellige boel.
Ik kreeg en baantje in de mill en moest de hele dag hout stapelen. Als het ging regenen, deed
iedereen een regenjas aan en ging dan naar binnen(!). Na 9 maanden maakte ik promotie en
werd head-yardman, dat betekende dat ik bestellingen klaar moest maken en moest zorgen
dat die naar de juiste plaats in N.Z. gingen.
Na ruim een jaar kochten we onze eerste bijna nieuwe auto, een Austin A40Somerset en was
ons isolement verbroken. Een goede auto betekende ook wat extra verdiensten want de lokale
bevolking betaalde graag goed geld als je als taxi wilde fungeren
Het hout voor onze zagerij kwam uit nabij gelegen bossen, die eigenlijk zo'n beetje miniregenwouden waren. Die bossen behoorden aan de stam van Maoris die daar in de streek
woonde en bij het kappen was er altijd een vertegenwoordiger van die stam aanwezig om de
gekapte bomen te meten. Die vertegenwoordiger was wel een hooggeplaatste Maori, een
soort prins, die eigenlijk niet zou hoeven te werken. Ons bedrijf kocht dus de boomstammen
van de Maoris, die voor een deel weer voor het bedrijf werkten. Een min of meer officiele
instantie verdeelde de opbrengst onder de rechthebbenden. Maar ondanks het feit dat die
opbrengst jarenlang vrij behoorlijk was, waren er toch zeer weinig welgestelde Maoris. Die
hielden teveel van drank en van wedden op de paardenrennen.
De boomstammen, soms met een doorsnede van bijna 2 meter, werden op een grote truck
geladen en zo naar de mill gebracht, waar ze tot balken en planken gezaagd werden. Er bleef
heel wat afval over, dat op een grote hoop terecht kwam. Eens per jaar werd die hoop in
brand gestoken en dan moest daar enkele dagen dag en nacht bij gewaakt worden.
Groententuin
We hadden een grote groententuin en na verloop van tijd wisten we er bijna voldoende
aardappelen en groenten op te verbouwen om er allemaal van te eten. In het begin moesten
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we natuurlijk aardappelen kopen, die waren soms zo duur, dat Fei dikwijls gekookte rijst
door de aardappelpuree mengde omdat rijst goedkoper was dan aardappelen. En het deed
niets af aan de smaak van de puree.
Steeds eieren kopen begon ook te vervelen dus werden er 30 kippen gekocht en er moest
natuurlijk ook een hok etc gebouwd worden.
Omdat het zonde was het afval weg te gooien werden er ook 2 varkens aangeschaft. Het
slachten van die varkens zou wel een probleem kunnen worden, maar nee, 40km bij ons
vandaan woonde een vriend van een vriend en die zou op een mooie zomeravond wel één
van die varkens komen slachten. In ruil daarvoor wilde hij alleen maar de kop hebben. Zo
gezegd zo gedaan, op de avond in kwestie zaten wij op de afgesproken tijd klaar met heet
water en wat er nog meer nodig was. Na ruim 4 uur wachten zijn we toen maar naar bed
gegaan, tot er om 1 uur op de deur gebonsd werd en daar stonden onze vriend en de slager,
beiden meer dan half dronken, en ze moesten en zouden alsnog het varken slachten. En zo
gebeurde het, dat wij midden in de nacht eerst het varken moesten vangen, waar dat varken
natuurlijk ook niet erg blij mee was. Het werd me dus het nachtje wel. Maar we hebben er
wel lekker van gegeten.
Dichtbij de mill was een leuk meertje dat boordevol forellen zat. Het was echter jammer dat
alleen de Maoris op die forellen mochten vissen. Maar het gebeurde toch dikwijls dat wij een
goed maaltje verse vis aangeboden kregen. Ik ben wel eens met de Maoris in het meer wezen
vissen en heb toen mijn eerste forel gevangen en die hebben we toen schoongemaakt en op
een houtvuurtje gebakken.
Ook leefden er in en om de bossen bij ons in de buurt veel grote herten, waar op gejaagd
werd en zodoende werden we ook nog al eens bevoorraad met vers hertenvlees
De meeste levensmiddelen kochten we bij een grossier in de stad, behalve onze
frambozenjam. Op korte afstand van de zagerij groeiden nl talloze wilde frambozenstruiken
en af en toe plukten we een paar emmers vol frambozen, waarvan Fei dan heerlijke
frambozenjam maakte Soms stonden er wel 50 potten van die jam in de kast. Bij die
frambozen waren ook witte. Bij het plukken zijn we ook wel eens verdwaald.
De school was ongeveer 10km van ons huis vandaan en de kinderen werden door de
schoolbus opgehaald. Toen Lia eenmaal oud genoeg was om naar school te gaan werden Fei
en ik allebei in het schoolbestuur gekozen. Wij waren de enige blanken.De voorzitter van het
schoolbestuur was een pienter baasje, alleen jammer dat hij lezen noch schrijven kon.
Toen we bijna 2 jaar in de bush woonden ging de hoofdonderwijzer weg. Hij was tevens de
eigenaar van de schoolbus en bood die aan mij te koop aan. Ik voelde er wel wat voor maar
wist niet hoe ik dat met mijn fulltime job in het vat moest gieten, want die schoolrun nam al
gauw 3 uur per dag in beslag. Ik besprak het met mijn baas en die zei, als ik mijn job maar
deed, het hem niet kon schelen of ik 5 of 8 uur per dag werkte. Dus kocht ik die ouwe
schoolbus, die geen schokbrekers had zodat er regelmatig veren braken. Ik leerde al snel hoe
ik zelf die grote gebroken bladveren vervangen kon, want naar de dichtstbijzijnde garage was
het 40km. Dat gebrek aan schokbrekers was ook niet zo goed voor mijn maag, dus na enige
tijd besloot ik een nieuwe bus aan te schaffen."Bus" is wel en groot woord, want de capaciteit
was maar voor 35 kinderen. Nou kreeg je per mijl betaald en dat was helemaal niet slecht,
maar een nieuwe bus kostte nogal wat, dus ik ging naar het dept.van onderwijs en vroeg om
opslag. Hoeveel wil je dan hebben vroeg de ambtenaar. Ik zeg, ik wil sixpence per mijl meer.
Hij zegt, dan moet je wel ninepence vragen, want je krijgt nooit wat je vraagt. En zo
geschiedde het dat ik sixpence meer kreeg dank zij die vriendelijke ambtenaar.
Drie maanden later was ik de trotse eigenaar van een splinternieuwe speciaal gebouwde bus.
Maar er ontstond ergens een lek en de bus moest terug naar de fabrikant. Niet tijdens
schooltijd natuurlijk maar in het weekend. Dus ik vrijdagsavonds 250km naar Stratford, de
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bus afgeleverd en op zondag met de gerepareerde bus weer terug naar de bush(en niet via de
snelweg, want die was er niet). Van die bus hebben we privé ook heel veel plezier gehad,
vooral in de vakanties, dan werd hij als mobiele caravan ingericht..Rond de Kerst hadden we
3 weken vakantie en met Pasen nog een keer een week.
Op de uitgestrekte vlakten bij ons in de buurt leefden ook groepen wilde paarden. Die waren
van niemand, alleen als je er één dood zou rijden, waren er wel 150 eigenaars. Je moest goed
oppassen dat je tuinhekken allemaal goed dicht waren, anders had je een tuin vol paarden,
zoals ons 's nachts wel eens is overkomen. Toen waren Fei en ik om 3 uur op de
paardenjacht. Maar met die schoolbus moest ik ook altijd op mijn qui vive zijn, want die
paarden stapten op de meest onverwachte momenten van achter de struiken vandaan om de
weg over te steken. Het is me enkele malen overkomen dat ik zo hard moest remmen, dat alle
schoolkinderen op vloer lagen. Ik heb toen nog een brief geschreven naar de instantie, die de
streek beheerde en kreeg als antwoord, dat de brief voor kennisgeving aangenomen was.
Zoals ik al eerder vertelde, moesten wij steeds 15 tot 20 mensen van maaltijden voorzien en
ofschoon de normale werkweken maar 5 dagen lang waren, moesten die mensen ook in het
weekend eten. Verscheidene van de kostgangers gingen voor het weekend naar huis en ze
moesten ons dat in verband met de bestelling van vlees etc. op de woensdag er voor laten
weten.
Dat werd nogal eens vergeten en dan kon het gebeuren dat er op zondagmorgen een paar
borden met spek en eieren over waren, zonde om weg te gooien en jullie mogen 3 keer raden
wat er dan mee gebeurde. Ik was nog vergeten om te vertellen dat ik elke morgen voor
iedereen het ontbijt verzorgde, dat gaf Fei dan even de gelegenheid om voor onze kinderen te
zorgen. Dat ontbijt was elke morgen anders, 2 maal per week 'spek & eieren', de andere
dagen 'liver & fry' of 'baked beans' of 'sausages' of 'cornfritters' of 'lamskoteletjes'.
Trisha
Alles liep dus op rolletjes en toen raakte Fei in verwachting en moest toen ze 8 maanden was
haar baantje opgeven. We gingen in een ander huis wonen en genoten van de rust. De
mensen die het van ons overnamen waren een paar echte viezeriken en ze waren nog
behoorlijk stom ook. Ze kookten bijv luiers in een pan die ook gebruikt werd om eten voor de
kostgangers in klaar te maken. Hun auto wilde op een avond niet starten en toen zei de man
tegen zijn vrouw, als jij me nou met een lucifer bijlichtt kan ik wat benzine in de luchtfilter
gooien. Je kan het resultaat wel raden, de hele zaak stond in de fik.
Een paar dagen voor de geboorte van Patricia ging Fei bij kennissen logeren die dicht bij de
kraamkliniek woonden. Toen het zo ver was, was de man van de vriendin stomdronken en
konden ze hem niet wakker krijgen, dus werd er een taxi gebeld om Fei naar de kliniek te
brengen. De volgende dag kwam de manager me op het werk vertellen dat ik weer vader
geworden was. Het was in de tijd dat er bij de zagerij maar één telefoon was. Toen Trisha
oud genoeg was, hebben we haar in een dorpje dat Turangi heet, laten dopen. Dat dorpje lag
ongeveer 40km bij ons vandaan en de dominee kwam uit Taupo en dat is weer 60km de
andere kant op. De kerkdienst werd in een schoollokaal tgehouden.
Mount Ruapehu
Mount Ngauruhoe
Mount Tongariro
Niet al te ver bij ons vandaan lagen op een rij 3 grote vulkanen, die alle 3 van tijd tot tijd
actief waren. Als er soms een uitbarsting was, was dat wel een een prachtig gezicht, maar
ook wel een beetje beangstigend. Ik kan me herinneren, dat ik wat werk onder mijn
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schoolbus aan het doen was toen hij plotseling heen en weer ging en al de planken die in
grote rekken stonden te drogen maakten een kabaal van jewelste. Op één van die vulkanen,
de Ruapehu, werd veel geskied, wij gingen op zondag wel eens kijken, maar zijn er nooit toe
gekomen om het zelf te doen. Op de Tongariro en ook in Tukana waren veel hete bronnen die
ook wel geneeskrachtig waren. De mill lag aan de voet van een berg en als je die beklom
ging één kant steil naar beneden en keek je boven op het dorp Tukana, maar om daar via de
weg te komen moest je ruim 40km af leggen.
Tukana was ook vooral in trek bij de Maoris omdat daar het enige hotel met bar in onze
provisie gevestigd was. Die provincie, die King Country heet, was nl drooggelegd(net als
vroeger de VS).
Schoonouders
Toen we ruim 3 jaar in de bush woonden, kregen ook mijn schoonouders permissie om naar
Nieuw Zeeland te emigreren. Daar hadden ze dus ook bijna 4 jaar over gedaan en eigenlijk
was het alleen maar gelukt, omdat de accountant die ik had tevens in het parlement zat en
later minister van Binnenlandse Zaken werd. Het was voor mijn schoonouders een blijde dag
toen wij hen in Wellington van de boot haalden. Een huis en een baantje voor mijn
schoonvader waren spoedig gevonden in dezelfde plaats waar wij woonden en werkten. We
zijn toen ook al gauw weer terug verhuisd naar het cookhouse, want de cook was met de
noorderzon vertrokken en de grote baas lag bijna op zijn knieën om Fei te smeken het weer te
proberen. Samen met mijn schoonouders hebben we het toen nog een jaar gedaan. Fei
kookte, oma Bosch deed ons huishouden, opa Bosch zorgde voor brandhout. Dat brandhout
was trouwens ook een hele onderneming, vooral als je bedenkt dat we meestal wel 3 vuren
met hout, dat soms niet al te droog was, aan de praat moesten houden. Behalve al die baantjes
moest er ook nog normaal gewerkt worden, plus dat er in en om de zagerij allerlei werk op
contract gedaan kon worden, waar opa Bosch en ik heel dankbaar gebruik van maakten. Opa
en oma Bosch waren in staat om vrijwel alles wat ze verdienden op de bank te zetten en toen
we een jaar later terug gingen naar de bewoonde wereld, hadden ze voldoende om in
Stratford een klein huisje met een grote tuin en een garage te kopen.
Na 4 jaar was ik ook al aan m'n derde manager toe. Die derde manager heette Jack en als hij
nuchter was, was hij best aardig. Gelukkig voor hem hoefde hij niet alleen te drinken, want
zijn vrouw deed dapper mee. Hun 4 kinderen moesten vanaf heel jong allerlei baantjes op
knappen en kregen veel grote bekken en nogal wat slaag ook. Toen de vijfde geboren was,
ging Fei feliciteren en vroeg of ze de baby mocht zien, het arme kind lag in een veilingkist
ergens achter een deur. Toen de moeder later de baby moest voeden konden ze haar niet
wakker krijgen, omdat ze zoveel gedronken had.
Ik had nogal eens verschil van mening met die manager en op een dag liep dat zo op dat ik
m'n ontslag nam. We hadden toen geen auto meer, want die had ik ingeruild voor de
schoolbus. Ik kon de schoolbus niet gebruiken om ergens te gaan solliciteren, want het
vervoer naar school moest gewoon doorgaan. Dus ik een buurvrouw gevraagd om die bus
een paar dagen voor me te rijden en heb me toen door diezelfde buurvrouw naar de
hoofdweg(!) laten brengen, vanwaar ik zou proberen een lift te krijgen naar Stratford. Toen
ik bijna 3 uur tevergeefs had staan liften ( niet omdat dat er niemand stopte, maar omdat er
gewoon niemand langs kwam), zag ik uit de richting van de mill een stofwolk naderen. Tot
mijn grote verrassing bleek het de manager te zijn, met wie ik die dag ruzie gehad had en die
de reden was dat ik daar stond te liften. Hij vertelde mij dat de grote baas gebeld had en naar
mij gevraagd had, waarna hij(Jack) hem vertelde dat ik mijn ontslag genomen had. De grote
baas zei toen tegen Jack dat hij mij achterna moest gaan en me moest overhalen om weer
mee terug naar de mill te gaan. Als dat hem niet lukte kon hij zelf ook gelijk wel weg blijven.
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Hij bood dus zijn excuses aan en smeekte mij om met hem terug te gaan. Eigenlijk kwam dat
mij ook wel beter uit, dus na wat heen en weer gepraat, voldeed ik aan zijn verzoek en ging
mee terug. Het is natuurlijk onnodig jullie te vertellen dat ik daarna nooit meer last van Jack
gehad heb.
Af en toe werd er op 15km afstand van de mill in een hal een film vertoond. Hiervoor
bestond meestal grote belangstelling en het publiek kwam van heinde en verre. Heel veel
jongelui kwamen te paard en die paarden werden dan aan een grote railing vastgebonden.
Binnen mocht gerookt worden en de filmhelden etc. werden soms uitbundig toegejuicht.
Na ruim 4 jaar vonden we het welletjes en besloten we ons weer in de bewoonde wereld te
vestigen. Maar we gingen eerst wel uitgebreid vakantie vieren in Nederland. En voor het
geval we besloten om daar te blijven namen we heel veel bagage mee. We vertrokken op 15
jan. 1958 met de Southern Cross uit Wellington en arriveerden eind februari in Hoek van
Holland.
Die Southern Cross was wel een heel verschil met het schip waarop we geëmigreerd waren.
Het beviel ons erg goed in Nederland, we bleven er 10 maanden en gingen toen met de
Sibajak terug naar Nieuw Zeeland
Op 7 januari 1959 arriveerden we weer in de haven Wellington waar we afgehaald werden
met onze eigen schoolbus. Eerst ging het toen richting bush. Mijn rijbewijs was inmiddels
verlopen, dus gingen we onderweg bij een dorpswinkel aan, waarvan de eigenaar bevoegd
was om rijbewijzen te verlengen. De volgende dag trokken we in bij mijn schoonouders
maar die waren nogal klein behuisd, dus gingen we onmiddellijk proberen een zaak te kopen
waar ook accommodatie bij was. Ik plaatste een advertentie in de lokale krant, dat ik een
zaak wilde kopen en de volgende dag stond de telefoon roodgloeiend. We hadden wel 70
aanbiedingen van mensen die hun zaak wilden verkopen. Dat was trouwens toen ook al
typisch Nieuw Zeelands. Nieuw Zeelanders zijn niet zo gehecht aan hun zaak of boerderij en
houden van een veranderingetje. Uit die 70 aanbiedingen kozen we er 5 uit en nog dezelfde
dag gingen mijn zwager en ik er op uit om die 5 te bekijken.
De eerste winkel waar we aanlandden was de Mangatoki Store. Dat was een winkel waar
letterlijk van alles verkocht werd. Levensmiddelen, ijzerwaren, kleren, boeken,
patronen(voor geweren) en er waren ook 3 benzinepompen waarvan 1 Caltex en 2 Shell.
Tevens was er een postkantoor aan de winkel verbonden. Nadat we die winkel bezichtigd
hadden, zijn we nog 3 andere winkels wezen bekijken in Opunake, dat ongeveer 35 km
verder lag, maar na enig overleg besloten we om terug te gaan naar Mangatoki en kochten
dus die zaak. Het was inmiddels 15 januari geworden en de eigenaar stelde voor dat ik op 1
maart zijn zaak over zou nemen. Ik zei toen dat ik op 1 februari al wilde beginnen en dat
betekende dat we maar 2 weken de tijd hadden om alles te regelen, maar toch is het zo
gebeurd. Ik moest in die 2 weken ook nog terug naar de bush om onze meubels op te halen en
daar had ik gezien de afstand 2 dagen voor nodig, maar uiteindelijk hebben we het toch
klaargespeeld dat we op 1 februari in onze nieuwe zaak en ook in ons eigen huis zaten. We
hadden met de verkopers afgesproken dat ze een maand zouden blijven om ons in te werken
maar na 2 weken heb ik ze gevraagd om te vertrekken, want uiteindelijk is de beste manier
om iets te leren als je er alleen voor staat. Met de zaak moesten we ook het personeel
overnemen maar dat was niet zo moeilijk want dat bestond maar uit 1 man.
We woonden toch weer op het platteland, maar er was wel een heel groot verschil met onze
vorige situatie. Het dichtstbijzijnde dorpje was maar 6 km weg en een klein stadje maar 15
km en als we echt naar de grote stad wilden konden we daar in 3 kwartier zijn.
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We hebben goede herinneringen aan onze tijd in Mangatoki, binnen de kortste keren waren
we ingeburgerd en hadden wij en de kinderen vrienden gemaakt. We zijn er ruim 6 jaar
gebleven, waarna we maar weer voor een lange vakantie naar Nederland vertrokken. Deze
keer zonder kinderen. Dat was voor ons fijn, maar toch zouden we dat nooit weer doen. Toen
we terug kwamen zei onze jongste nl. dat ze de volgende keer met ons mee wilde, waar we
ook heen zouden gaan.
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Reizen & Reisperikelen 1997
Op 24 januari 1997 liep onze wekker om 6 uur 's morgens af. Ik sprong uit bed en ging snel
naar beneden om de TV aan te zetten, want ik wilde zien of ons vliegtuig naar Singapore op
tijd zou vertrekken en dat was inderdaad het geval. Daarna nog even naar de
verkeersinformatie gekeken en die was niet al te best. Dichte tot zeer dichte mist in het
gehele land. Dat was dus geen erg goed begin voor onze reis.
Die reis hadden we geboekt bij reisburo De Lingestreek in Leerdam, waar we van Dineke
uitstekende service kregen. We zouden business-class vliegen en onze keus was uiteindelijk
op Gulf Air gevallen. Fei zei toen nog, dat Gulf Air haar herinnerde aan Gulf War, maar dat
was niet helemaal serieus bedoeld.
We hadden nog hier en daar naar Gulf Air geïnformeerd, bijv. bij onze neef Ton van de
Graaf en die zei dat hij nooit met een andere maatschappij vloog als hij voor zijn werk naar
het Midden Oosten ging. Volgens hem waren de service en het comfort veel beter dan bij
andere maatschappijen. De piloten zijn Engelsen of Fransen. Die Arabieren werken zelf niet,
want daar hebben ze personeel voor. Hun vliegtuigen zijn altijd vrij nieuw en prima
onderhouden. Dat alles dus volgens Ton.
Onze taxi naar Schiphol arriveerde een kwartier te vroeg, dit in verband met de mist, dus
waren we mooi op tijd onderweg naar het vliegveld. Eigenlijk hadden we toen weinig of geen
last van de mist en goed 3 kwartier later werden we al bij de vertrekhal afgezet. Het
inchecken verliep voorspoedig en wij dus vol goede moed naar de VIP-hal van Gulf Air.
Voor we weggingen uit Rumpt hadden we niet ontbeten, omdat het onze ervaring is dat men
in de VIP-hal altijd met hapjes en sandwiches e.d. verwend wordt. Maar dat viel eerlijk
gezegd wel tegen, er was wel koffie met een biscuitjes maar daar hield het wel mee op. Maar
daarom niet getreurd dachten wij, want als we straks het luchtruim gekozen hebben, krijgen
we toch een uitgebreid ontbijt.
Ons vliegtuig, een Boeing 767, zou om 9.20 vertrekken en het boorden begon inderdaad om
9 uur. Het eerste wat ons opviel toen we eenmaal gezeten waren was, dat het vliegtuig
behoorlijk oud moest zijn. Het tapijt was hier en daar sleets, de businessclass-stoelen waren
niet erg comfortabel en we hadden het gevoel, dat het eigenlijk toch niet was wat we
verwacht hadden. Maar ja, we gaan in ieder geval over een half uurtje lekker ontbijten en de
rest komt vanzelf wel. Alhoewel, dat konden wij wel denken, maar het weer had andere
plannen met ons. De mist was inmiddels soep geworden en men kon nog geen 50 meter ver
kijken, dus was het wachten geblazen totdat de mist optrok. Iedereen had zich met dat
wachten verzoend, want uiteindelijk gaat de veiligheid toch boven alles. Het was alleen
jammer, dat er niets te eten was. Toen ik vroeg of we niet alvast een sandwich konden
krijgen, kreeg ik te horen, dat er niets aan boord was en dat het personeel ook honger had.
Na twee en half uur wachten kreeg de piloot eindelijk toestemming om op te stijgen door een
kleine opening in de mist. Het was een bijzonder gezicht, als je naar buiten keek zag je die
wattendeken liggen, waar hier en daar kerktorens en hoge gebouwen bovenuit staken. Om op
ons ontbijt terug te komen, ons leed zou nu toch wel gauw geleden zijn, maar nee hoor, deze
keer werd ons verteld, dat het ontbijt altijd pas geserveerd werd als we in Parijs geland en
weer opgestegen waren. En in Parijs zaten we ook weer anderhalf uur aan de grond, dus werd
het goed 2 uur later eer we onze eerste maaltijd kregen. Over het oponthoud kun je eigenlijk
niet klagen, maar dat er niets te eten was vind ik niet erg slim.
Ons volgende probleem diende zich een tijdje later aan. Wij moesten volgens plan in Bahrein
overstappen op een toestel naar Singapore, maar omdat we bijna 5 uur te laat waren, vroeg ik
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aan een stewardess hoe het zat met onze aansluiting in Bahrein. Volgens haar was er
helemaal geen probleem, dat vliegtuig stond gewoon op ons te wachten, dus waren wij
gerustgesteld.
Over gerustgesteld gesproken, dat duurde ook al niet erg lang, want een half uurtje later
kwam diezelfde stewardess ons vertellen, dat ons vliegtuig naar Singapore inmiddels uit
Bahrein vertrokken was en dat we ondergebracht zouden worden in een hotel. Nou was dat
voor ons ook weer niet zo'n groot probleem, omdat we toch 3 dagen in Singapore zouden
blijven. Eigenlijk vonden we het ook weer een nieuwe ervaring om ook eens in Bahrein te
overnachten, dus waren we alweer gerustgesteld. Maar ook deze keer duurde die
geruststelling niet erg lang, want de volgende boodschap was, dat het vliegtuig naar
Singapore wegens een technische storing naar Bahrein teruggekeerd was en dus zouden we
toch onze reis naar Singapore kunnen vervolgen.
Na de landing in Bahrein moesten we ons melden bij de transferbalie. Daar kregen we onze
eerste plezierige verrassing, we werden nl upgraded naar de eerste klas en dat was wel een
hele verbetering. Het was dan nog wel niet 100%, drankjes die je bestelde kwamen soms niet
opdagen, maar we zaten wel in zeer comfortabele stoelen.
Alleen de landingen waren meestal behoorlijk hard. En om even op mijn verhaal vooruit te
lopen, we hoorden later van Jack van Hamburg, wiens zoon verkeersleider is op Sydney
Airport, dat Gulf Air daar niet al te goed bekend staat wat vliegen volgens de voorschriften
betreft.
Ik had toen al min of meer besloten om te informeren wat het zou kosten om van airline te
veranderen en toen we later bij Jack op bezoek geweest waren en meer bijzonderheden
hoorden, stond mijn besluit vast, maar hierover later meer in dit verslag.
We arriveerden 's avonds om 11 uur in Singapore en gingen per taxi naar ons hotel. Dat was
het Concorde Hotel, dat ik via het internet gereserveerd had, een prachtig modern hotel, maar
het lag niet helemaal in het centrum, wat wij toch wel een beetje jammer vonden, maar een
grote ramp was dat toch niet. Helaas heeft Fei daar 2 dagen in bed doorgebracht omdat ze een
beetje grieperig was, dus moest ik er alleen op uit. Toch hebben we het er best gezellig
gehad, ook weer van die hete exotische maaltijden gegeten. Weinig gewinkeld en veel
gewandeld, dus lekker ontspannen.
Vanuit Singapore met Gulf Air naar Sydney, waar we zonder verdere wederwaardigheden op
28 januari 's avonds om half tien landden. Trisha stond ons op te wachten en om 11 uur
zaten we bij haar aan de koffie.
Ik was eigenlijk van plan een auto te huren en dan op ons gemak naar de Gold Coast te
rijden, maar Trisha had ook een goed idee en dat was om per vliegtuig naar Cairns te gaan
en daar in te boeken bij een mooi beach resort.(Ik denk dat Trisha een beetje bezorgd was
over ons ‘reizen per auto'). Dus hebben we Trisha's goede raad opgevolgd en zijn naar
Cairns gevlogen. Het appartement dat we gehuurd hadden was fantastisch, het lag direct aan
de oceaan, maar had toch een groot zwembad. Het appartement zelf was zo volledig
ingericht, dat je er als het ware permanent in zou kunnen wonen zonder dat je iets aan hoefde
te schaffen.
Het dorpje waar we waren heette Coral Sands Resort, er waren 5 of 6 leuke eethuisjes en een
kleine supermarkt vlakbij. Die supermarkt gaf extra goede service, als je zoveel gekocht had,
dat het moeilijk werd om te dragen, werd je netjes met je aankopen thuis gebracht.
Naar Cairns was ongeveer 15 minuten met de bus en die ging bijna elk half uur. Cairns is een
erg mooie plaats met een gezellige haven en je kan er ook voordelig heel lekker eten.
We zijn vanuit Cairns met een grote catamaran naar één van de eilandjes van het Great
Barrier Reef geweest en hebben daar fijn gezwommen. Ook zijn we het onderwater gebeuren
met een zgn. "Glassbottomed boat" wezen bekijken en dat was erg indrukwekkend. Er
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zwommen bijv. enorme schildpadden rond tussen de schitterend gekleurde koralen. Op de
terugweg werd er op de catamaran een buffetlunch met een glaasje wijn geserveerd.
De volgende dag zijn we met de trein naar Kuranda geweest en dat was niet zomaar een trein
maar één van die oude historische treinen, maar dan wel getrokken door een
diesellocomotief. En die locomotief moest wel behoorlijk sterk zijn, want op de heenreis ging
het helemaal bergopwaarts en gingen we met een spiraal om de hoogste bergen heen, anders
hadden we het nooit gehaald.
Er waren ook prachtige vergezichten, vooral de Barron watervallen waren erg mooi, wat ook
te danken was aan het feit dat het op de heenweg pijpenstelen regende. Het was zelfs zo erg,
dat het eerste wat we deden toen we in Kuranda arriveerden was plasticregenjassen kopen.
Gelukkig kwam later de zon weer voor de dag en hebben we toch nog op ons gemak Kuranda
kunnen bekijken. Het was wel een beetje erg commercieel met heel veel buitenlandse
toeristen, vooral veel Japanners. Eén van de attracties was bungy-jumping en ik kreeg zelfs
een vrije sprong aangeboden, waar ik toch maar voor bedankt heb.
De terugreis werd gemaakt met de langste kabelbaan in de wereld, hij is ongeveer 8 km lang
en gaat hoog over het oerwoud en de bergen heen, erg imposant. Toen we halverwege waren
moesten we bij een tussenstation allemaal uitstappen omdat het zo hard onweerde.
Een paar dagen later hebben we een auto gehuurd en zijn daarmee naar Port Douglas
gereden, een klein historisch kustplaatsje, waar de tijd zo'n beetje stilgestaan heeft, maar
waar het toch ook al aardig toeristisch begint te worden. We hebben daar wel zowat de
lekkerste afternoontea met scones gebruikt die je je kunt indenken. Op de terugweg zijn we
naar een klein wildpark geweest, waar we ruzie kregen met een wallaby. Daarna hebben we
een krokodillenfarm bezocht, wat niet alleen interessant was, maar ook nog leerzaam. Er
waren nl shows met slangen en krokodillen, waarbij het publiek van alles werd verteld over
die dieren. Ook werd er uitgebreid aandacht besteed aan wat te doen als je door een slang
gebeten zou worden.
De meeste rivieren in Australië zijn te gevaarlijk om in te zwemmen, omdat er dikwijls
zoetwaterkrokodillen in zitten. Onze gids vertelde, dat, als de 'locals' willen gaan zwemmen,
ze dan eerst hun hond in het water gooien en als die dan na 3 minuten nog rond zwemt, is het
wel veilig. Het is alleen jammer, dat het zo duur is om steeds een nieuwe hond te moeten
kopen.
Het personeel van Coral Sands was heel hartelijk en erg beleefd voor de gasten, maar toen
we op de dag van ons vertrek vroegen of we een paar uur langer in ons appartement mochten
blijven, omdat ons vliegtuig pas laat in de middag vertrok, waren ze plotseling niet zo aardig
meer. We moesten er om 10 uur uit zijn, want ze waren volgeboekt, maar als we een halve
dag extra zouden betalen, mochten we langer blijven. Dus dan waren ze dus niet meer
volgeboekt.
Ik heb toen Qantas gebeld om te vragen of we met een vroegere vlucht terug naar Sydney
konden, maar ze konden ons alleen maar op de wachtlijst zetten. We hebben dat risico toch
maar genomen en zijn om 10 uur naar het vliegveld getogen en ja hoor, we hadden geluk en
konden op het nippertje met de vroegere vlucht mee. Zodoende kwamen we net op tijd voor
het eten weer bij Trisha en Leo aan.
Omdat Trisha het behoorlijk druk had op haar werk zijn we toen bij een Indisch restaurant in
Hornsby wezen eten. Heel veel voor weinig geld, vooral de Kip Tandori viel erg in de smaak.
De volgende dag was Trisha's verjaardag en was het mijn beurt om te trakteren. We zijn toen
in een Beiers restaurant wezen eten en dat was ook weer een ervaring om in Australië
authentieke Beierse gerechten te krijgen. En over eten gesproken. Ik moet wel zeggen dat
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Trisha ook een uitstekende kok is, die in de kortste keren een fantastische maaltijd op tafel
kan zetten.
Zoals ik al eerder schreef, waren we van plan om onze terugreis met een andere maatschappij
te bespreken, dus werd het tijd om daar werk van te maken. Ik belde dus Max Leuthart, dat is
een oude kennis, die een reisbureau heeft in New Plymouth, en vroeg hem of hij een
geschikte aanbieding had om eind maart naar Amsterdam te vliegen.
Die had hij inderdaad en wel met Singapore Airlines met een gratis overnachting in
Singapore. Dus vroeg ik hem om een voorlopige boeking voor ons te maken. Daarna belde ik
Qantas en zei, dat ik een gedeelte van onze Frequent Flyers-punten wilde gebruiken voor een
gratis business-classvlucht van Sydney naar Auckland op zondag 17 februari en dat was geen
probleem. Maar een uurtje later werd ik gebeld door Qantas om te vragen of we tickets
hadden vanuit Nieuw Zeeland naar Amsterdam, want als je geen inwoner bent van Nieuw
Zeeland mag een airline je daar niet met een enkele reis ticket heen brengen. Ik zei dus, dat
we inderdaad een boeking vanuit Nieuw Zeeland naar Amsterdam hadden en dat ik het
vluchtschema van Singapore Airlines naar Qantas toe zou faxen en daarmee zou de kous af
moeten zijn. De volgende dag belde Qantas echter met de mededeling, dat we de tickets
moesten kunnen tonen eer we het vliegtuig ingingen, anders konden we niet mee.
Ondertussen hadden we niet al te veel tijd meer om die tickets van uit Nieuw Zeeland naar
Sydney te krijgen, dus ik weer mijn vriend Max in New Plymouth gebeld met het verzoek
om die tickets per omgaande naar Sydney te sturen.
Max heeft toen Singapore Airlines in Auckland gebeld om te vragen of zij de tickets per
koerier naar Sydney konden sturen. Ja, dat kon, maar omdat het inmiddels vrijdag was, waar
moesten ze dan naar toe, want de koeriersdienst in Sydney bezorgt in het weekend niet, of
men moet een astronomische toeslag betalen. Er werd dus afgesproken dat de tickets naar het
depot van de koeriersdienst in Sydney gestuurd zouden worden en dat ik ze daar op zou
halen. Dat depot is naast het vliegveld van waar wij op zondag zouden vertrekken, dus ik
belde naar dat depot en vroeg of ik de tickets op zondagmorgen op kon halen. Ja, dat kon
wel, maar dan moest ik wel een toeslag van 200 dollar betalen omdat er iemand speciaal voor
ons naar het depot moest. Dus weer Max gebeld en hem het verhaal verteld. Hij zou die
koerier in Auckland opbellen en mij dan laten weten wat er ging gebeuren. Tien minuten
later belde hij met de boodschap dat ik het Sydney-depot moest bellen en naar Mr Both
vragen. Mr Both gaf mij toen de verzekering, dat ik op zondagmorgen de tickets zonder
verdere kosten op kon halen en toen ik dat dus deed, bleek het depot gewoon open te zijn en
waren er minstens 10 mensen aan het werk.
Op zondagmorgen namen we in Mt Colah afscheid van Trisha en Leo en gingen met de
airbus naar het vliegveld. Na een goede vlucht met Qantas arriveerden we weer in New
Zealand, waar we door Richard afgehaald werden. Omdat Richard en Carla in die tijd nogal
krap behuisd waren, hadden we in Manukau City een motelunit besproken, waar we een paar
dagen gebleven zijn. Daarna hebben we een auto gehuurd en zijn naar Orewa gereden,
waar we ook 6 dagen in een motel aan het strand gelogeerd hebben. In Orewa zijn we bij de
Simpsons op bezoek geweest, die daar een erg mooi huis hebben. Na Orewa hebben we nog
een paar dagen bij John en Susan McCarthy gelogeerd
Op vrijdag 28 januari zijn we naar Nelson gevlogen, waar Piet en Henny Russon ons op
kwamen halen. Diezelfde dag hebben we in Motueka een auto gehuurd, die we eerst zeer
grondig hebben schoongemaakt, want je bleef er van binnen overal aan vastplakken van de
viezigheid. Henny ging de volgende dag trouwen en had al logés, dus zijn wij toen naar een
zeer luxe 'bed & breakfast place' gegaan. Bij de prijs inbegrepen was bijna alles wat je hartje
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begeerde, allerlei soorten drank, bonbons, koekjes, fruit. enz. enz. Het was natuurlijk niet
goedkoop, maar we hebben er wel een paar prachtige dagen gehad.
De trouwerij van Henny en Bridget was ook erg apart. Alleen al het feit dat er 3 stellen uit
Rumpt waren, is al bijzonder. Na de bruiloft hebben we nog een paar dagen in het huis van
Henny gelogeerd, samen met Piet en Tony Russon. Toen Henny en Bridget na een korte
huwelijksreis terug kwamen, zijn wij weer naar New Plymouth teruggegaan. Dat werd
trouwens een hele reis. Eerst van Nelson naar Wellington en dan overstappen op het vliegtuig
naar New Plymouth. Toen we boven New Plymouth vlogen waren het weer en het zicht zo
slecht, dat de piloot besloot uit te wijken naar Wanganui. Toen we in Wanganui landden
stond het busje, dat ons naar New Plymouth zou brengen, al op ons te wachten. Er werd ons
al die tijd geen koffie, thee of i.d. aangeboden en we hadden ook geen tijd om iets te kopen.
Het busje waarmee we de 150 km naar New Plymouth moesten afleggen, was erg oud, erg
vies en erg oncomfortabel. We begrepen toen niet en nu nog niet, dat Air New Zealand met
zoiets gammels op de proppen kon komen. Ik heb later nog geklaagd, maar die klacht werd
met een dooddoener afgedaan.
Na die lange rit werden we in New Plymouth hartelijk verwelkomd door Joy Kendrick, waar
we dus ook een paar dagen gingen logeren.
We hebben in Taranaki weer veel vrienden en bekenden opgezocht en gezien. Daarna zijn we
met Joy en Peter in hun Nieuwe Nissan Maxima naar Rotorua gereden, waar we in een heel
mooi motel terecht kwamen. Na een paar dagen moesten wij weer terug naar Auckland, want
onze vakantie zat er bijna op. Joy en Peter zijn nog een paar dagen langer in Rotorua
gebleven en Fei en ik zijn met een huurauto naar Auckland gegaan, waar we nog een paar
leuke dagen hebben doorgebracht met Richard en Carla, en Sonya en Erin.
Op 27 maart gingen we naar Auckland Airport om met Singapore Airlines eerst naar
Singapore en vandaar naar Amsterdam te vliegen. Toen we 'incheckten' wachtte ons een
leuke verrassing. We werden nl voor de vlucht naar Singapore upgraded naar de eerste klas
en dat is wat vliegen betreft ultieme luxe. We hebben er dan ook met volle teugen van
genoten.
In Singapore logeerden we in het Mandarin Hotel. Dat hotel was in de prijs van de tickets
inbegrepen.
Toen we de volgende dag op het vliegveld bij de balie van Singapore Airlines arriveerden,
werd ons verteld, dat de businessclass vol was en dat wij in de economyclass moesten. Toen
ik vroeg hoe dat kon, werd mij verteld, dat we te laat gereserveerd hadden. Dat was
natuurlijk onzin, want onze boeking was al 5 weken eerder gemaakt en we hadden n.b. ook
stoelnummers. En toch moet U in economyclass werd er gezegd. Fei en ik zijn toen op een
paar stoelen tegenover de balie gaan zitten met de boodschap, dat we er zouden blijven zitten
totdat we onze gereserveerde plaatsen of beter zouden krijgen. Tien minuten later kwam er al
iemand naar ons toe om te vertellen, dat we toch in de businessclass konden. Uiteindelijk
kwamen we terecht op de oorspronkelijk voor ons gereserveerde stoelen. Na een
comfortabele vlucht arriveerden we op Schiphol, waar onze taxi al klaar stond om ons naar
Rumpt te brengen.
In Rumpt wachtte ons een hele mooie verrassing, al de Dreus zaten op ons te wachten en dat
maakte onze thuiskomst extra fijn.
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Reisschema 1999/2000
6 dec. - Vandaag vertrekken wij om ongeveer 9 uur per Webutax naar Schiphol van waar we
om 11.30 met vlucht BD 104 naar Londen gaan (vliegtijd 1.10). Om 14.30 boarden we vlucht
NZ 1 voor de reis naar Los Angeles (vliegtijd 11.20) waar we om 17.50 arriveren. Dan per
shuttlebus naar het Quality Hotel dat vrij dicht bij de airport ligt en waar we de nacht
doorbrengen.
07 dec. - Om 18.50 vertrekken we met vlucht NZ 53 via Honululu naar Rarotonga
(vliegtijd 6.00 + 6.15 + 1.25 a.d.gr.), waar we op 8 december 's morgens om 6.25 aankomen.
Met een courtesy-car gaan we dan naar The Pacific Resort (Tel 00682 20427 - Fax 00682
21427) en blijven daar 3 nachten.
11 dec. - Vandaag vliegen we om 9.30 met vlucht NZ 45 via Nadi naar Auckland (vliegtijd
3.40 + 4.50 + 1.25 a.d.gr.). Als we daar arriveren is het inmiddels 12 december geworden.
Van Auckland gaat het om 18.00 per vlucht NZ 107 naar Sydney (vliegtijd 3.30), waar we
bij aankomst tot 21.05 moeten wachten op onze vlucht QF 556 naar Brisbane (vliegtijd 1.25)
Aankomst in Brisbane is 21.30 en dan per taxi naar hotel Grand Chancellor (Tel 00617 3831
5031 Fax 00617 3831 4055) waar we 3 nachten blijven.
15 dec. - Vandaag halen we bij Hertz in Charlotte St onze huurauto op en rijden daarmee
naar Ballina waar we hopen te overnachten in een motel dat we niet besproken hebben.
16 t/m 21 dec. - Op 16 december gaan we naar het Nautilus Resort in Coffs Harbour waar
we 6 nachten blijven.( Tel 00612 6653 6699 - Fax 00612 6653 7039 E-mail rhrcoffs@rydges.com.au
22 dec. - Vertrek naar Forster waar we hopen te overnachten in een niet besproken motel.
23 t/m 27 dec. - We logeren bij Trisha & Leo in Sydney. Adres: P.M. Bel - 18 Flora Ave Mt Colah - NSW 2079 - Australia (Tel.0061 2947 6697 - e.mail patricia@moreinfo.com.au.
Op 24 december moeten we wel de huurauto bij Hertz terugbrengen.
28 - 29 dec. - Op 28 december gaan we om 12 uur met vlucht NZ 104 van Sydney naar
Auckland (vliegtijd 3 uur), waar we om 17.00 uur aankomen en waar we om te beginnen 2
nachten bij Richard & Carla gaan logeren. Adres: R.C. Bel - 4 Prictor St - Papakura Auckland - New Zealand. (tel/fax +64 9298 6578
e-mail bels@xtra.co.nz
30 dec. t/m 4 jan. - Richard heeft een car voor ons waar we op 30 december mee naar New
Plymouth rijden. We blijven daar een paar dagen bij de Kendricks en de Logies logeren.
(Tel 0064 6757 5248 of 0064 6765 7292) Adres: P.J. Kendrick - P.O.Box 817 - New
Plymouth - New Zealand.
5 jan. - Auckland voor de wedding van Michael & Kate.
6 jan. - Rotorua
8 jan. - Taupo
9 jan - Chateau
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10 jan. - Taumarunui
11-15 jan - Stratford - New Plymouth
16-17 jan. - Richard?
18 t/m 23 jan. - Orewa - Hibiscus Palms Motel. (tel/fax 0064 9426 4904)
24 t/m 28 jan. - Paihia - Casa Bella Motel (tel 0064 9402 7387 - E-mail casa.bel@xtra.co.nz
29-30-31 jan. - Richard
1-2 feb. - Whitianga
3-4 feb. - Tauranga
5-6 feb. - Richard / Auckland?
6-12 feb. - Hawaii - We vertrekken op 7 feb. om 13.30 uit Auckland (vluchtnummer NZ10)
en komen dan op 6 feb.(JA ECHT) om 23.20 in Honolulu (vliegtijd 8.50) aan. We logeren
in Hotel Hawaiian Waikiki Beach en blijven daar tot 11 februari.
12 feb. - Op 12 feb. vertrekken we om 2.45am uit Honolulu (vluchtNZ 50) en arriveren om
10.10am in Los Angeles (vliegtijd 5.22),en logeren daar 2 nachten in het
Quality Hotel.
14 feb. - Gaan we om 17.25 met vlucht NZ2 naar Londen waar we om 12 uur aankomen.
Het is dan inmiddels 15 feb. geworden.
15 feb. - Het laatste stukje van Londen naar Amsterdam met vlucht BD 109 om 14.35. We
arriveren om 16.45 op Schiphol en dan per Webutax naar Rumpt.
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Reizen & Reisperikelen 1999
Maandagmorgen, 6 december
Eindelijk was het dan weer zover, we stonden 's morgens al vroeg klaar om naar Schiphol te
vertrekken voor onze zoveelste reis naar Nieuw Zeeland en Australië. We hadden ons
voorgenomen dat het deze keer toch wel extra uitgebreid moest worden omdat het misschien
wel de laatste keer was dat we zo'n verre reis gingen maken. Er was dan ook heel wat
voorbereidend werk aan vooraf gegaan. Als je wat ouder bent is het ook beter om niet zo
maar op de bonnefooi op reis gaan, dus moesten de route en ook de pleisterplaatsen allemaal
van te voren vastgelegd worden en als het mogelijk was wilden we ook wel de te maken
kosten weten.Ik was dus maanden bezig geweest om een reisplan te maken. Zo had ik bijv.
meer dan 50 faxen en e-mails naar Australië en Nieuw Zeeland verstuurd om tarieven te
weten te komen van diverse hotels en motels. Van al die hotels en motels kreeg ik dan ook
weer antwoord en dat antwoord kwam dan meestal midden in de nacht.
Voor de vliegtickets had ik eerst bij Wereldcontact geïnformeerd maar dat ging toch niet
helemaal naar wens en zodoende kwamen we uiteindelijk toch bij reisbureau "De
Lingestreek" in Leerdam terecht. Ik kan zonder meer zeggen dat we daar erg professioneel
begeleid zijn. Op die bewuste maandagmorgen kwam onze Webutax taxi mooi op tijd en
begonnen we dus aan ons zoveelste grote avontuur. Tot Utrecht ging alles goed maar daarna
belandden we al gauw in de file. Toen we vlak bij Amsterdam de A2 verlieten reed ons in de
bocht een auto voorbij die, toen hij ons net gepasseerd had, in een slip geraakte en een draai
van 360 graden maakte waarbij hij ons ternauwernood miste. Dat was dus wel even
schrikken. Die bestuurder had toch wel geluk want hij had zelfs de vangrail niet geraakt en
kon na enkele ogenblikken zijn weg vervolgen.
Ondanks alles arriveerden wij nog mooi op tijd op Schiphol om te horen dat onze vlucht naar
Londen een uur later zou vertrekken dan gepland was. Het was maar goed dat we ook in
Londen 2,5 uur zouden moeten wachten anders was de reis helemaal verkeerd begonnen. Op
Heathrow hadden we dus nog 1.5 uur over om onze vlucht naar Los Angeles te halen en die
tijd heb je daar wel nodig want wat ons betreft is het overstappen op Heathrow een
georganiseerde chaos. Van Londen naar L.A. verliep onze reis voorspoedig en in no time
waren we deze keer door de douane en in ons hotel dicht bij het vliegveld waar we vanuit
onze kamer elke 20 seconden een vliegtuig konden zien landen.
De volgende morgen gingen we verder met Air New Zealand richting Cook Islands, waar we
op Rarotonga 4 dagen zouden door brengen. Rarotonga heeft zelfbestuur maar is een soort
protectoraat van Nieuw Zeeland. Het is een klein eiland, waar je met de bus in ongeveer 50
minuten omheen rijdt en die bus stopt dan ook nog eens 25 keer. We zouden bij aankomst - 's
morgens om 6 uur - met een limousine afgehaald worden, maar na een uur wachten werden
we met nog 6 andere passagiers en 25 grote koffers in een oud, verroest en vies
volkswagenbusje gepropt en naar ons hotel gebracht. Het hotel bestond uit villa’s en huisjes,
die verspreid in een paradijselijk park gelegen waren. Ons huisje lag direct aan een wit
strand, maar als accommodatie stelde het niet al te veel voor. Eén van de eigenaren, die wij
nog uit onze Nieuw Zeelandse tijd kenden had verordonneerd, dat wij allerlei privileges
moesten krijgen, maar daar wist het lokale management waarschijnlijk niets van. Ondanks
het feit dat we in een 5-sterren resort verbleven waren we dus niet happy met de
accomodatie. Het personeel was erg vriendelijk, dat wel. Toen we in Nieuw Zeeland waren
hoorden we dat "ons" huisje inmiddels afgebroken was. Eigenlijk waren we blij dat we er
maar 3 nachten bleven.
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Ons volgende reisdoel was Brisbane. Om daar te komen vertrokken we 's morgens al vroeg
uit Rarotonga via Fiji naar Auckland, waar we een paar uur moesten wachten op ons
vliegtuig naar Sydney. In Sydney moesten we van de internationale terminal naar de
domestic terminal, een stukje van 4 of 5 km. Fei en ik waren de enige passagiers in een
nieuwe 60-personen bus. En toen weer 2 uur wachten op onze Qantasvlucht naar Brisbane.
's Morgens om 9 uur waren we uit Rarotonga vertrokken en 4 warme maaltijden later, om 9
uur 's avonds, kwamen we in Brisbane aan. Ik was nog vergeten te vertellen dat Qantas met
het oog op de Olympische spelen in Sydney een nieuwe domestic terminal gebouwd heeft,
die bij mij de indruk wekte, dat hij minstens zo groot en modern is als Schiphol, en dat dus
alleen voor binnenlands verkeer.
Bij aankomst in Brisbane brak nog wel even het handvat van m'n wel loodzware nieuwe
Samsonite cabinbag af en het was bepaald niet gemakkelijk om met zo'n kapotte tas te lopen
zeulen, vooral als je de hele dag in de weer geweest ben. Enfin toen we in ons hotel aan
kwamen was het leed gauw geleden, want het hotel overtrof onze verwachtingen. Prachtig
op een heuvel gelegen hadden we een mooi uitzicht over de city. We zijn er 3 nachten
gebleven en dat was eigenlijk iets te kort. Op de laatste dag hebben we schoonzuster Ann
gebeld, die in Mooloolaba woont en die kwam met de bus bij ons op visite. Samen met haar
hebben we ook nog een citytour gemaakt, waar we erg van genoten hebben (van de tour dus).
We waren van plan om de volgende dag van Brisbane naar Ballina te rijden maar de ober,
die ons bij het diner bediende, vertelde ons dat Byron Bay een veel betere keus was en dus
zijn we, nadat we onze nieuwe Ford Falcon huurauto bij Hertz opgehaald hadden, daar heen
op weg gegaan. Links rijden was ook voor mij weer even nieuw maar na een paar kilometer
was ik er al weer aardig aan gewend. De eerste 100 km was het nog vrij druk op de weg, ook
werd er op veel plaatsen aan de weg gewerkt, want het plan is om het hele traject van
Brisbane naar Sydney (een kleine 1000 km) 4-baans te maken. De Australiërs zijn wat dat
betreft ook behoorlijk voortvarend, als er eenmaal besloten is om de weg te verbreden of te
verbeteren, dan wordt er ook met man en macht aan gewerkt. Dat was tenminste de indruk
die wij kregen. We waren erg blij dat we het advies van die ober opgevolgd hadden want
Byron Bay was echt een openbaring, direct aan zee gelegen met honderden kleine winkeltjes
aan de boulevard, een schitterend strand en bovendien verwenden wij ons weer eens met een
echt luxe appartement. Helaas konden we hier maar een nacht blijven omdat we onze
volgende stop vooruit besproken hadden.
Die volgende stop zou dan ook één van de hoogtepunten van ons verblijf in Australië zijn,
Coffs Harbour, waar we in een prachtig resort voor een week een huisje gehuurd hadden. Het
wordt eentonig, maar ook dit resort lag direct aan het strand. Het huisje bleek een kleine villa
te zijn met alles erop en eraan. Dat er ook rookmelders waren bleek toen Fei biefstuk aan het
bakken was. We hebben in Coffs Harbour heel wat gewandeld, gewinkeld en natuurlijk de
omgeving verkend. Het is een moderne stad met veel ruimte en natuurlijk veel zon. Ons
bezoek aan een bananenplantage was wel een openbaring Je rijdt met een treintje dwars door
de plantage heen. De trossen bananen kunnen wel 40/50kg zwaar worden en de plantages
liggen dikwijls op berghellingen. Daarom vertelde onze gids ons dat, als je bananen wilde
gaan verbouwen, er 3 dingen waren die noodzakelijk waren. Dat zijn een sterke rug, geen
hersens en één been moet korter zijn dan het andere. Maar de bananen die ze daar
verbouwen zijn heerlijk. Zondags zijn we ook naar de kerk geweest, maar daar waren we
niet erg van onder de indruk. Op onze laatste dag hebben we een bezoek gebracht aan een
kolonie "muttonbirds". Dat zijn vogels die in holen leven (net als konijnen), ze zijn
beschermd en dat is maar goed ook,want veel mensen vinden die vogels een lekkernij.
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Van Coffs Harbour ging onze reis naar Forster, waar we van plan waren om 2 nachten te
blijven, maar waar we van tevoren niets besproken hadden. We vonden hier een groot luxe
appartement dat nog maar een paar maanden oud was. Ondanks het feit dat we het voor half
geld kregen, vonden wij f 300,- per nacht niet goedkoop, maar waren we toch blij dat we het
genomen hadden. Ook hier maakten we weer lange strandwandelingen en gingen een paar
keer lekker uit eten. Van Forster naar Mt Colah, waar Trisha en Leo wonen was het nog
ongeveer 250 km waar we ruim onze tijd voor namen met uitstapjes in interessante plaatsen
onderweg. Eén van die plaatsen heet Toronto en ligt aan een prachtig meer. Om goed 3 uur
arriveerden we bijTrisha en Leo in Mt Colah en konden we een paar dagen lekker uitrusten
van de vermoeienissen van vakantie houden.
De Kerstdagen hebben we dus bij Trisha en Leo doorgebracht. Het was trouwens de eerste
keer dat dat gebeurde en het was heel gezellig ook. De avond voor Kerst was er een party bij
vrienden en daar hebben wij ons uitstekend vermaakt. De dag na Kerst zijn we met ons
vieren naar de Hunter Valley geweest, waar heel veel wijngaarden zijn. Men kan er overal
wijn proeven en natuurlijk ook kopen, waarbij ik wel de indruk kreeg dat je op die plaatsen
veel meer voor een fles wijn betaalt dan in de winkel of supermarkt. De wijnboeren zijn er
dan ook in geslaagd kleine "paleisjes" te bouwen van waaruit ze hun producten verkopen.
Toch is dat leuker om te zien en mee te maken dan een armoedige bedoening.
Na een fijne tijd in Australië vertrokken we op 28 december en kwamen 's middags om 3 uur
in Auckland aan, waar we door de hele familie met 3 auto's afgehaald werden. We logeerden
3 nachten bij Richard & Carla en gingen op Oudejaarsdag met de oude auto van Richard op
weg naar New Plymouth waar het oorspronkelijke plan was om er een paar weken te blijven,
maar de trouwerij van Michael & Kate zorgde er voor dat we al na 4 dagen weer naar het
noorden trokken. Dat was me de reis wel hoor, toen we weg gingen regende het zo hard dat
we af en toe moesten stoppen omdat we de weg niet konden zien en het bleef de hele 500 km
slecht weer, dus waren we blij, dat we zonder ongelukken in Orewa arriveerden waar we een
motel geboekt hadden. Dat motel, waar toevallig ook Joyce & Harry Mosen logeerden, viel
behoorlijk tegen. We hadden daar voor eind januari nog een week geboekt, maar besloten om
dat maar te annuleren. De volgende dag was dus de grote dag voor Kate & Michael en het
was wonder boven wonder ook stralend weer. De trouwerij was op het strand, waar een paar
grote tenten opgezet waren en een tafel voor de ambtenaar van de burgerlijke stand. Bruid en
bruidegom zagen er prachtig uit. Na de plechtigheid werd er op het strand een zeer
geslaagde barbecue gehouden. Al met al was het ook voor ons als grootouders een mooie
belevenis om bij het huwelijk van een kleinkind te kunnen zijn.
De volgende morgen vertrokken Fei en ik na het ontbijt naar Paihia , waar we wel weer iets
moois voor 6 dagen gereserveerd hadden. Paihia is nog steeds één van de mooiste
kustplaatsen van Nieuw Zeeland met prachtige baaien en veel vertier. Elke dag ligt er wel
een groot cruiseschip voor anker en dan komen al die Amerikanen, Japanners etc. in Paihia
passagieren en geld uitgeven waardoor de plaatselijke middenstand natuurlijk een gouden tijd
beleeft. Het klimaat is in Paihia van dien aard dat er toch wel 9 maanden van het jaar
vakantie gehouden kan worden. Michael & Kate waren vlakbij Paihia op huwelijksreis en zij
belden ons om te vragen of wij met hen uit eten wilden. We zijn toen over gevaren naar
Russell, waar we in een leuk restaurantje gedineerd hebben. Maar onze hoofdactiviteiten
waren in Paihia toch weer veel lange strandwandelingen maken.
Die week in Paihia was ook weer snel voorbij. Het is inmiddels 10 januari geworden en we
zijn van plan om via Kaikohe naar Opononi te rijden en zo gezegd zo gedaan. In Kaikohe
stopten we voor lunch en dan ben je eigenlijk echt in Nieuw Zeeland, want niet alleen wonen
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er nog steeds veel Maoris, het is ook één van de oorspronkelijke vestigingsplaatsen van de
Maoris. Als je van Kaikohi naar Opononi rijdt zie je ook de geleidelijke verandering van het
landschap. Veel bossen met de zee op de achtergrond. We zochten een mooi hotel op, wat
niet zo moeilijk was, want er waren er eigenlijk maar 2 in de wijde omgeving. Het hotel dat
we kozen was groot en uitgestrekt met ongeveer 100 motelunits. In onze unit bleek ook een
oude kat te logeren, maar die hebben we toch maar naar de buren verhuisd, die waren er toch
niet. Toen we een poosje later wat gingen drinken en over het terras liepen riep er iemand
mijn naam en toen we er op af gingen zei hij: "U bent toch meneer Bel?". Het bleek Jack
Cameron uit New Plymouth te zijn, die samen met zijn vrouw ook in ons hotel logeerde.
Toen wij de supermarkt hadden was hij vertegenwoordiger voor Lever Bros. We hadden hem
de laatste 23 jaar niet meer gezien en omdat we heel wat vrienden en kennissen gemeen
hadden, hebben we veel ouwe koeien uit de sloot gehaald.
Eén van de mooiste stukken van onze reis was de weg van Opononi naar Dargaville. Die gaat
nl door het Kauri Forest. Het is een sterk slingerende weg die minstens 50 km door het
oerwoud loopt en waar regelmatig adembenemende vergezichten te bewonderen zijn. Toen
we op die weg reden moest ik denken aan het plan dat ik een aantal jaren geleden had om
met een groep Probusleden een reis naar Nieuw Zeeland te maken en waarvoor toen niet
voldoende animo was. Wat hebben die Probusleden toen veel gemist. Het heuvelachtige
boerenland tussen het Kauri forest en Dargaville met de zee op de achtergrond heeft ook een
aparte schoonheid. We stopten in Dargaville voor lunch en gingen toen op weg naar
Warkworth waar we John McCarthy zouden ontmoeten. We waren nog maar 10 minuten in
Warkworth toen John al op kwam dagen. John reed ons voor om ons de weg te wijzen naar
zijn strandvilla, die ongeveer 7 km van Warkworth ligt aan een prachtige baai. We hebben bij
John & Susan overnacht en hebben de volgende dag gebruikt om met hen uitvoerig de
omgeving te verkennen en wat is die omgeving daar ook mooi.
's Avonds zijn Fei en ik via Auckland naar Manukau City gereden waar we een paar nachten
in een voor ons bekend motel geboekt hadden. We waren daar wel 3 jaar niet geweest, maar
de volgende dag kwam de eigenaar naar ons toe om te zeggen hoe leuk hij het vond ons weer
te zien. Bij Air New Zealand in Manukau City hebben we ook onze reis enigszins gewijzigd
en dat was geen probleem. De dag er voor hadden we in Auckland hetzelfde geprobeerd,
maar kregen toen niet veel medewerking. Toen we in Auckland waren zijn we de jachten, die
aan de America's Cup mee deden, wezen bezichtigen met een watertaxi. Daar ontmoetten we
ook Lorraine & Bil Donahue uit New Plymouth, die er voor een paar dagen met vakantie
waren. Van Manukau City ging de reis naar Papakura waar we weer 3 dagen bij Richard &
Carla logeerden voor we op weg gingen naar Rotorua. Rotorua is nog steeds een zeer
fascinerende stad met veel geisers en kokende modder en niet te vergeten het prachtige meer
met veel zwarte zwanen. We hadden voor 2 nachten in een mooi motel geboekt en zouden
dan naar Taupo gaan maar het motel met privé spapool en Rotorua, bevielen zo goed, dat we
er nog maar 2 nachten aan vastgeknoopt hebben. Naar Taupo werd een dagtocht gemaakt om
Joy & Peter te bezoeken die daar voor een weekje in hun tweede huis gelogeerd waren. De
eigenaar van het motel waar we in Rotorua logeerden, bleek oorspronkelijk ook uit Taranaki
te komen, waar hij vroeger aan de Hunter Road in Mangatoki een farm had.
Van Rotorua ging de reis weer naar New Plymouth waar we bij Joy & Peter zouden logeren
maar die waren nog in Taupo. Ze hadden ons de sleutel gegeven en wij hadden voor een paar
dagen het rijk alleen. Heerlijk luieren, een beetje winkelen en lekker eten. Ik heb trouwens
nog een dag besteed met tuinieren ook. Met Joy & Peter hebben we later ook een leuke tijd
gehad. We zijn wezen eten bij de Sheehys en de Donahues en hebben natuurlijk veel
vrienden en bekenden opgezocht.
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Begin februari gingen we voor de laatste keer weer een paar dagen bij Carla & Richard
logeren. We zijn met hen naar de Sky Tower in Auckland geweest. Die Sky Tower is 324
meter hoog en heeft boven een "revolving" restaurant, waar we heerlijk gegeten hebben. Ook
zijn we wezen lunchen bij Margaret Cross, die in Auckland een mooi huis heeft, ook al aan
het water.
En toen was het ook weer tijd om afscheid te nemen van onze kinderen en kleinkinderen en
van Nieuw Zeeland. Dat is altijd weer het minst prettige van verre reizen. We vertrokken
mooi op tijd uit Auckland en kwamen 's avonds laat op het vliegveld van Hawaï aan, van
waar we ons per taxi naar ons hotel lieten brengen. Dat hotel heette Hawaian Waikiki Beach
Hotel en lag inderdaad aan de beroemde Waikiki Beach. We waren niet erg tevreden met
onze kamer omdat we maar een klein stukje oceaan konden zien. Dus de volgende morgen
een beetje geklaagd en ja hoor in een mum van tijd werden we upgraded naar een betere
kamer met een 100% uitzicht op de Stille Oceaan. We aten niet in ons hotel, maar
probeerden een naburig restaurant, waar het ons zo goed beviel dat we er 4 of 5 keer
teruggeweest zijn. Toen we op de laatste avond weggingen werden we hartelijk omhelsd door
onze waitress. Het gratis ontbijt in ons hotel viel tegen en toen we vertrokken had ik het
formulier ingevuld waarin gevraagd wordt hoe het hotel bevallen is. Ik had een paar
suggesties gemaakt hoe een paar dingetjes misschien veranderd konden worden. Wie schetst
onze verbazing toen we een paar weken na onze thuiskomst een lange brief kregen met tekst
en uitleg plus een grote doos bonbons en nog wat andere versnaperingen.
De terugreis liep voorspoedig behalve dat we op het vliegveld van Los Angeles niet erg
beleefd behandeld werden. We moesten er 3 uur wachten maar dat was het probleem niet. Er
werd geëist dat onze koffers door de douane moesten en dat was niet mogelijk omdat die
koffers door gecheckt waren naar Amsterdam. Na lang wachten en afgesnauwd te zijn
ontmoetten we eindelijk een vriendelijke Amerikaanse beambte, die zorgde dat we
uiteindelijk in de VIP-lounge terecht kwamen. Toen we op Schiphol aankwamen waren 3
van onze koffers zoek, die werden 2 dagen later thuis afgeleverd. Ze waren wel grondig
doorzocht. Onze taxi stond op Schiphol al op ons te wachten en binnen een uur zaten we in
Rumpt aan de koffie. Die koffie was gezet door Lia, die speciaal uit Stuttgart gekomen was
om ons te verwelkomen. Dat was wel het mooiste cadeau dat we in lange tijd gekregen
hadden. Vanaf het hotel in Honolulu tot aankomst in Rumpt waren we trouwens meer dan 24
uur onderweg geweest. We waren deze keer ook behoorlijk jetlagged, dat heeft zeker een
week geduurd en toen nog 3 weken eer we weer helemaal normaal waren(voor zover dat
mogelijk is).
Het is fijn om met vakantie te gaan, maar vooral na een lange vakantie is het ook fijn om
weer thuis te komen.
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De Zilveren Verhuizing

Het is haast niet te geloven, maar Fei en ik zijn sinds ons trouwen 25 keer verhuisd. En daar
tel ik het huis waar we na ons trouwen in trokken niet bij.
Wij zijn op 31 mei 1949 getrouwd, dat was in de tijd toen er als gevolg van de tweede
wereldoorlog nog heel veel dingen schaars of in het geheel niet te krijgen waren. Gelukkig
hadden wij het geluk wel direct een eigen woning te hebben. Mijn ouders hadden een
boerderij en die gingen voorin wonen. Ik nam de boerderij over en wij gingen achter wonen.
Veel geld hadden we trouwens voor onze eerste woninginrichting ook al niet te besteden. We
kochten een nieuw ameublement, bestaande uit 4 stoelen, 2 armstoelen, een tafel en een
dressoir voor fel 110,-. We hadden kokosmatten op de vloer en een 3-gaats kolenkacheltje
om op te koken en om de kamer warm te houden. Maar wat waren wij trots op onze
spulletjes en dank zij Fei was het nog erg gezellig ook.
De eerste jaren was het hard werken en het gekke is eigenlijk, dat toen het een beetje beter
begon te gaan, wij besloten om te gaan emigreren. Dat besluit werd natuurlijk niet van de
ene op de andere dag genomen. Om te beginnen was er mijn zwager, die al in 1950 naar
Nieuw Zeeland was vertrokken en die brieven schreef over hoe goed het er wel was en dat
het geld er ongeveer op straat lag en dat het zo'n modern land was, enz. enz.
Veel van de dingen die hij schreef waren wel waar, maar ik denk, dat hij ook wel graag
familie als gezelschap wilde hebben. Hij was inmiddels getrouwd met zijn verloofde, die
samen met hem vertrokken was.
Het zou dus zo goed als zeker Nieuw Zeeland worden, maar we hadden ook informatie over
de V.S. en over Canada. In Canada hadden we contact met Arie Windhorst, die in de tweede
wereldoorlog bij ons ingekwartierd geweest was en in Amerika woonde natuurlijk de fam. de
Koster, die ons ook met raad en daad behulpzaam wilde zijn, als we voor Amerika zouden
kiezen. Maar het werd uiteindelijk toch Nieuw Zeeland. Bij onze latere
bezoeken aan de fam.de Koster kwamen we tot de conclusie, dat het misschien zo gek nog
niet geweest was, als we toen voor Amerika gekozen hadden. Niet dat Nieuw Zeeland een
verkeerde keus was natuurlijk, dat hebben we in ieder geval wel bewezen. Maar gezien de
afstand naar Nederland lag Amerika toch heel wat gunstiger dan Nieuw Zeeland. Daarbij
moet men dus vooral denken aan het feit, dat wij tot op heden 18 keer heen en weer gereisd
zijn en daar zijn toch heel wat spaarcentjes in gaan zitten.
Maar voordat we een definitieve beslissing konden nemen, moesten we eerst nog gekeurd
worden en emigratie naar Nieuw Zeeland was toen ook niet zo erg gemakkelijk, meestal
werd je door de emigratiecentrale opgeroepen voor een interview. Maar tot onze verrassing
bleek dat in ons geval niet nodig te zijn, omdat we op ons aanvraagformulier ingevuld
hadden, dat we in Nieuw Zeeland bij een boer wilden gaan werken.
De boerderij werd aan Henk Verwey verhuurd en 6 jaar later aan broer Wim verkocht, die
hem op zijn beurt weer doorverkocht aan Henk Verwey.
Voor het geval mijn schoonouders binnen niet al te lange tijd een uitreisvisum zouden
krijgen, heb ik aan hen en ook aan Fei natuurlijk, nog wat Engelse les gegeven met behulp
van het boekje "Step by Step". Toen wisten we gelukkig nog niet, dat het ruim 4 jaar zou
duren eer zij naar Nieuw Zeeland konden vertrekken.
Zoals ik al zei, was er heel veel werk aan de winkel. Het normale werk op de boerderij moest
gewoon door gaan, al viel dat soms door allerlei spanningen niet mee.
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Ondertussen had ik een grote kist op de kop getikt en waren we begonnen met pakken. Er
werd nog van allles nieuw gekocht om mee te nemen, b.v. 2 Gazelle fietsen bij Ames. Die
kostten toen 200 gulden per stuk en dat waren de beste die er te koop waren. Alleen wisten
we toen nog niet, dat Nieuw Zeeland voor 90% uit heuvels bestaat, anders hadden we fietsen
met versnellingen gekocht. Niettemin hebben we veel plezier van die fietsen gehad en toen
we in 1979 naar Nederland terug kwamen, hebben we er één aan Alison Hart gegeven, omdat
ze op onze kat zou passen en één verkocht aan Brian Bertie. Toen we gingen emigreren
gaven we onze gebruikte fietsen weg, net zoals een heleboel andere zaken, die we eigenlijk
in ons nieuwe vaderland goed hadden kunnen gebruiken, zoals achteraf bleek.
De week voor ons vertrek gaven we in het weekend gelegenheid tot afscheid nemen en meer
dan 200 mensen maakten daar gebruik van. Op 4 oktober, de verjaardag van mijn moeder,
was er dan eindelijk het grote moment van ons vertrek. Een beroerder verjaarscadeau had ik
mijn moeder nooit kunnen geven. Ook lieten we mijn schoonouders, die verder geen naaste
familie in Nederland hadden, achter. Dat moet voor hen echt verschrikkelijk geweest zijn.
Maar ja, dat besef je eigenlijk pas goed als je eigen kinderen later ook iets dergelijks doen.
In gezelschap van, Bram & Corrie, Jan Wim & Riet, Nico & Corrie de Leeuw, Bep & Meta
van de Lustgraaf en oom Huig, togen we naar Rotterdam, waar de Waterman al lag te
wachten. De hut die we op dat schip kregen is eigenlijk ook nog een verhaal apart. Na het
ontvangen van onze emigratiepapieren, kregen we nl. een brief van de Rotterdamsche Lloyd,
waarin stond, dat Fei en de kinderen een hut moesten delen met een andere vrouw en haar
kinderen en dat ik met 5 andere kerels in het ruim was ondergebracht. Omdat we n.b. 3300
gulden voor die reis moesten betalen, wat voor die tijd toch een aardig kapitaal was, schreef
ik onmiddellijk een brief aan de Rotterdamsche Lloyd om ons ongenoegen kenbaar te maken
en eiste, dat er iets aan gedaan werd. Twee dagen later had ik al antwoord en dat luidde als
volgt:"Tot ons genoegen kunnen wij U berichten, dat wij er in geslaagd zijn voor U een 4persoons hut te reserveren“. Wij waren één van de weinige gezinnen die op die reis wat
privacy hadden.
We mochten maar een klein bedrag aan contant geld mee aan boord nemen, omdat er in 1952
in Nederland nog steeds een groot gebrek aan deviezen was. Het overgebleven kleingeld heb
ik toen nog gauw aan Jan Wim kunnen geven. Achteraf bleek, dat niet zo slim geweest te
zijn, want aan boord kon je wèl Nederlands geld gebruiken. Iedereen mocht voor een zeker
bedrag zgn. boordgeld kopen. Wij hadden wel iets meer dan het gemiddelde, maar echt een
vetpot was het toch niet. Gelukkig waren de prijzen van drankjes en rookwaren zeer laag.
Na het afscheid voeren we de Nieuwe Waterweg af en kregen we onze eerste maaltijd,
erwtensoep. Na de drukke tijd, die we voorafgaande aan ons vertrek gehad hadden, was er nu
volop tijd om eens rustig na te denken over de grote stap, die we aan het nemen waren. Eén
van de eerste gedachten die bij ons beiden op kwam was: "Waar zijn we in de lieve vrede aan
begonnen!". Als we de klok hadden kunnen terugdraaien, waren we op die eerste dag van
onze reis nog terug gegaan. Niet dat we aldoor hebben zitten kniezen, natuurlijk niet, want er
bleef toch het grote avontuur. Naarmate we kennis maakten met de medepassagiers bleek,
dat velen dezelfde gevoelens hadden als wij.
Onze hut was niet al te groot, maar voor die tijd toch wel aardig comfortabel. De reis verliep,
vooral in het begin, voorspoedig. Elke dag legden we ongeveer 600 km af. We zagen de
Azoren en arriveerden na 10 dagen in Curaçao, waar we broer Wim, die in Venezuela voor
Shell werkte, hoopten te zien. Maar helaas ging dat niet door en dat was wel een grote
teleurstelling voor ons.
We gingen Willemstad bezichtigen, maar met weinig geld kun je ook in Willemstad niet veel
beginnen.
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Na Curaçao voeren we door het Panama-kanaal met zijn 3 grote sluizen. Na weer 10 dagen
legden we aan in Tahiti, waar we onze geldvoorraad een beetje aan konden vullen. Je kocht
bij het winkeltje op de Waterman wat sloffen sigaretten. Die nam je dan mee aan land, waar
je er dan 2 of 3 keer de prijs voor kreeg.
Richard was 4 maanden oud toen we uit Holland vertrokken en hij was toen kerngezond.
Maar tijdens de reis werd hij doodziek en vreesden we soms voor zijn leven. Gelukkig was
hij weer aardig hersteld toen we op 5 november in Wellington arriveerden, waar mijn
zwager en zijn vrouw ons af kwamen halen.
Omdat we nog geen huis hadden trokken we voorlopig bij hen in. We gingen onmiddellijk op
zoek naar een geschikt baantje, met bij voorkeur woongelegenheid er bij. En ja hoor, we
vonden al heel gauw een job als farmhand bij Mr. Percy Pease in Eltham. En ja, hij had ook
een huis voor ons. Hij vertelde er niet bij, dat dat huis nog uitgemest moest worden. Maar we
hadden niet veel keus, omdat jobs op boerderijen meestal in juli en augustus beschikbaar
waren.
Met hulp van mijn zwager en onze nieuwe buren, Betty en John Campbell, gelukte het
ons het huis enigszins bewoonbaar te maken. Alleen hadden we nog geen huisraad, want de
uit Nederland meegenomen spullen waren nog niet gearriveerd. Nou dat was ook niet erg,
want buren en kerk zorgden wel, dat we van alles en nog wat te leen kregen. Gelukkig
arriveerden onze kisten een paar dagen later en konden we ons huis inrichten met de uit
Nederland meegebrachte meubels e.d. Van onze mooie Gazelle fietsen hebben we jarenlang
plezier gehad, ondanks het feit dat ze geen versnellingen hadden. Ons Eerste
Verhuisadres(eind 1952) was dus Ladies Mile in Eltham.
De boer en zijn vrouw, waar ik voor werkte, waren erg aardige mensen, maar ze waren wel
een beetje zuinig .Ik ontdekte later dat hij nou niet bepaald het hoogste loon betaalde, maar
hij was ook geen slavendrijver. Ik verdiende toen 9 pond(± fl 100) per week met een vrij huis
en volop verse melk. Na enkele maanden bood een boer, die in de buurt woonde, me een job
aan voor 2 pond meer. Ik dat natuurlijk aan mijn baas verteld en die zei toen, dat hij juist van
plan was om mij opslag te geven. Dat was dus mooi meegenomen.
Weer een paar maanden later vatte ik het plan op om min of meer voor mezelf te gaan
boeren. Er was echter één groot probleem en dat was hoe aan het benodigde geld te komen.
We hadden wat geld in Nederland achtergelaten, maar wilden dat liever bewaren voor: "je
weet maar nooit". Toch moesten we proberen om 2500 pond bij elkaar te krijgen om een
veestapel enz. te kopen. Met die veestapel kon je dan op een boerderij gaan "sharemilken"
voor de helft van de opbrengst. Tot onze verrassing konden we toen van Jan en alleman geld
lenen. Van de boer waar ik voor werkte, van onze kruidenier, van een vriend en van de
landbouwcoöperatie. Toen ik het geld bij elkaar had, bleek echter, dat de eigenaresse van de
boerderij, waarop wij ons geluk zouden gaan beproeven, zeer onbetrouwbaar was, dus gingen
onze plannen mooi niet door.
Maar ondertussen had ik wel mijn job opgezegd en had mijn werkgever een nieuwe kracht
aangenomen en dat betekende, dat we uit ons huis moesten. Eén van onze buren, die een
schapenfarm had, bood ons toen een redelijk huis aan, waar we tijdelijk in konden trekken tot
dat ik ander werk gevonden had. We kregen er zelfs een melkkoe bij en we hoefden ook geen
huur te betalen. Dat werd dus onze Tweede Verhuizing (Juni 1953) naar Mangawhero Road
- Eltham.
Dus maar weer op zoek naar geschikt werk. Ik heb van alles geprobeerd, maar het duurde
enkele maanden en toen werden we door onze oude buurvrouw Betty Campbell
opmerkzaam gemaakt op een advertentie, waarin een getrouwd stel gevraagd werd voor een

80

"cookhouse", waarbij de vrouw als kok moest fungeren en de man een job in een zagerij kon
krijgen. Ik gebeld en een afspraak gemaakt, waarbij me verteld werd, dat ik wel vroeg op het
afgesproken adres moest zijn, want het cookhouse lag wel op bijna 2 uur rijden van de stad.
Om in die stad (Taumarunui) te komen, ging ik de dag er voor al met de trein vanuit Stratford
op pad. Na een reis van 9 uur arriveerde ik 's avonds om 10 uur in Taumarunui, waar ik een
hotel op zocht. Om half acht 's morgens belde ik aan bij het opgegeven adres en had, naar
later bleek, de eigenaar van de zagerij uit bed gebeld. Vroeg voor mij en vroeg voor hem
waren dus 2 verschillende begrippen..
We werden het eens over het werk en spraken af, dat er een vrachtwagen naar Eltham zou
komen, om ons en ons boeltje op te halen. En zo geschiedde het dat we voor de
Derde Maal (augustus 1953) verhuisden. Ons nieuwe adres was: Weir & Kennys Mill Otuku - National Park.
Behalve de vele aardbevingen en het feit dat we 80 km van de bewoonde wereld af woonden,
liep alles op rolletjes. De wegen, van grind en/of puimsteen, waren vooral 's winters niet al te
best, verder was er geen gas, elektriciteit en ons water kwam door een goot uit een
bergstroom, maar we klaagden niet, want er kon behoorlijk gespaard worden. Fei was een
erg goede kok en ik had ook al gauw promotie gemaakt, dus mijn liefje wat wil je nog meer.
Achteraf bekeken waren we ontzettend blij toen Fei in 1954 in verwachting raakte, maar het
betekende wel, dat ze haar baantje als kok op moest geven en dus stond er weer een
verhuizing voor de deur, deze keer niet erg ver. Kort na nieuwjaar Verhuisden we voor de
Vierde keer(1955). Ons adres bleef hetzelfde, want ons nieuwe huis stond naast het oude.
Patricia werd op 12 februari 1955 in Taumarunui geboren.
1955 was ook een belangrijk jaar voor mijn schoonouders. Na jaren geprobeerd te hebben om
naar Nieuw Zeeland te emigreren, was dat uiteindelijk gelukt en arriveerden zij in de loop
van dat jaar in Wellington, waar wij hen ophaalden en meenamen naar de rimboe, waar mijn
schoonvader een leuke job aangeboden kreeg. De job van kok kwam weer beschikbaar en
omdat oma Bosch wel als kokshulp wilde fungeren, verhuisden wij terug naar het cookhouse.
Dat was dus de Vijfde Verhuizing(oktober 1955).
Eind 1956 besloten we dat we terug wilden naar de bewoonde wereld. We sloegen onze
meubels op en wilden eerst in Nederland vakantie houden. Op 15 januari vertrokken we met
het cruiseship "Southern Cross" via Sydney, Melbourne, Freemantle, Durban, Capetown, Las
Palmas en Southampton naar Nederland, waar we na een reis van 6 weken aankwamen. Ik
voelde me toen bijna net als de paus, ik was zo blij, dat ik in Hoek van Holland bijna de
grond gekust had. Huisvesting was deze keer geen probleem. Mijn moeder woonde nog
steeds in het voorhuis en had gelukkig genoeg ruimte voor ons alle vijf.
Na een lang verblijf in Nederland gingen we op 2 december 1958 met de "Sibajak" weer
richting New Zealand, waar we op 8 januari 1959 arriveerden. Huisvesting was toen wel een
probleem, want mijn schoonouders, die inmiddels in Stratford een huis(je) gekocht hadden,
hadden eigenlijk niet genoeg ruimte voor 5 extra mensen.
We plaatsten een advertentie in een lokale krant, dat we een business wilden kopen. We
kregen ongeveer 50 telefoontjes van mensen, die hun business te koop aanboden. M'n zwager
en ik maakten een selektie en gingen op stap. De eerste dag bekeken we 4 zaken. M'n zwager
vroeg of ik er nog meer wilde zien, waarop ik zei, dat de eerste zaak, die ik gezien had, me
wel aan stond. We gingen daar de volgende dag nog een keer kijken en deden een bod,
waarvan het resultaat was, dat die dorpswinkel, met postkantoor en 3 benzinepompen,
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gekocht werd. De eigenaar zei, dan wilt U zeker op 1 maart beginnen, waarop ik antwoordde,
dat wat mij betrof de overname op 1 februari plaats kon vinden. Het was niet gemakkelijk
maar op 1 februari 1959 verhuisden wij naar de Mangatoki Store. Ons adres na deze
Zesde Verhuizing (1959) werd Eltham Road - Mangatoki
Na ruim 6 jaar hard werken, met in totaal 5 dagen vakantie, verkochten we de Mangatoki
Store en boekten weer een reis naar Nederland. Onze kinderen gingen ondertussen bij
vrienden logeren. Maar ja, waar moesten we de 2 maanden vòòr onze grote reis blijven? Er
was alweer een pracht oplossing. Onze oude vrienden, Betty & John Campbell, hadden een
mooie bungalow, die toch tijdelijk leeg stond en als we wilden konden we daar intrekken.
Het enige risico was, dat ze de bungalow nodig zouden hebben vòòr we terug kwamen van
onze vakantie, maar die kans was wel erg klein. Dus verhuisden we voor de
Zevende Keer (aug. 1965) en weer naar Ladies Mile - Eltham.
Toen we terug kwamen van onze vakantie hadden we pech, want Betty & John hadden ons
naar hun huis aan de aan de Eltham Road verhuisd, omdat zij de bungalow nodig hadden
voor hun personeel. Van het aanbod om daar tijdelijk te blijven wonen, maakten wij liever
geen gebruik.
Nummer 8 dus (okt. 1965).
Dus moesten we weer op de huizenjacht en we hadden de eerste dag al geluk. We vonden een
mooie wat achteraf gelegen woning in Ngaere. De woning was eigendom van Mr & Mrs
Haybittle, die er naast woonden en waar we de volgende 8 maanden prettige buren aan
zouden hebben. Dat werd dus Verhuizing Nummer 9 (nov. 1965) naar Skinner Road Ngaere.
Er moest natuurlijk ook weer brood op de plank komen, dus was het tijd om onze
toekomstplannen te gaan verwezenlijken. Die plannen waren het opstarten van een
supermarkt en dat had vooral toen heel wat voeten in de aarde. Het liefst zouden we een
supermarkt in Stratford beginnen, maar dat was helaas niet mogelijk, omdat er bij de verkoop
van de Mangatoki Store bedongen was, dat we in een straal van 10 mijl geen
levensmiddelenbedrijf mochten beginnen en Stratford lag net binnen die 10 mijl. Dus
zochten we een sponsor, die in New Plymouth een supermarkt voor ons wilde bouwen . Die
vonden we in de persoon van Mr Leuthart, die wel wat zag in onze plannen en inderdaad in
de loop van 1966/67 een mooi gebouw voor ons neerzette in een buitenwijk van New
Plymouth. Halverwege 1967 werd er dus voor de 10de Maal Verhuisd (1967) en wel naar
77a Baily Road in New Plymouth.
Toen we plannen hadden om in New Plymouth een supermarkt te beginnen, werden we
benaderd door een grote landelijke levensmiddelen organisatie (Foodstuffs), met het verzoek
om ons bij hen aan te sluiten. Toen ik zei, dat ik niet geïnteresseerd was en liever zelfstandig
bleef, werd er gedreigd dat, als ik bleef weigeren om lid te worden van hun organisatie, zij in
de buurt van onze locatie ook 2 supermarkten zouden bouwen. Ik bleef dus weigeren, met het
gevolg dat er inderdaad vlakbij onze nieuwe supermarkt nog 2 supermarkten werden
gebouwd. Daar konden wij in dat stadium niet tegen op en we maakten toen een ietwat
moeilijke tijd door.
Maar toch braken er weer betere tijden aan. Om te beginnen was onze vroegere zaak in
Mangatoki weer in andere handen overgegaan, waardoor wij niet meer aan de 10-mijl
conditie vast zaten. Ook hadden we ontdekt, dat er in Stratford een grote winkel leeg stond,
die uiterst geschikt was om een supermarkt in te beginnen. Een bevriende collega, die al 3
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supermarkten had in New Plymouth, wilde dolgraag ons bedrijf overnemen. Binnen een
week was de hele zaak beklonken, de winkel in Stratford werd gehuurd en de zaak in New
Plymouth tot volle tevredenheid verkocht aan Noel Dalton. Verhuizing Nummer 11 (1968)
naar Pembroke Road in Stratford dus.
De zaken in Stratford gingen voorspoedig en we kochten aan Broadway een mooi huis met
12 ha land erbij en moesten dus voor de 12de Keer Verhuizen (1968), deze keer naar 5
Broadway in Stratford, waar we ruim 6 jaar zouden blijven.
Onze buren woonden in een vrijstaand, vrij nieuw, maar erg verwaarloosd huis. De buurman
overleed en zijn vrouw besloot om midden in de stad te gaan wonen. Dat was voor ons een
mooie gelegenheid om hun huis te kopen. Het huis werd keurig opgeknapt en toen gingen
wij er n.b. zelf wonen. Verhuizing Nr 13 (1975) was een feit.
De echte reden dat we het huis van de buren gekocht hadden was, dat we rond liepen met de
gedachte om een huis te laten bouwen op ons eigen land aan een redelijke drukke
doorgangsweg. We namen een architect in de arm (Gavin Robins) en die zorgde, dat er aan 9
Brooadway een mooi modern huis kwam te staan, waar we in 1976 naar toe verhuisden Nummer 14 (1976)
In 1977 verkochten wij onze supermarktbusiness en gingen rentenieren. We hadden nog
steeds 15ha grasland in eigendom en ik ging een beetje "herenboeren". Veel werk bracht dat
niet met zich mee en op af een toe een rondje golf na, liep ik soms met m'n ziel onder mijn
arm. Misschien was het beter om terug te gaan naar Nederland en daar wat te beginnen. In
1979 begonnen we onze plannen te verwezenlijken. Het huis en het meeste land (met een
extra huis) werden verkocht, ons huisraad ingepakt en verzonden en in oktober gingen we
samen met oma Bosch, die inmiddels weduwe geworden was, terug naar Nederland. We
kwamen op de Rotonde terecht, lieten een groot châlet bouwen en toen onze spullen uit
Nieuw Zeeland arriveerden was onze 15de Verhuizing (1979) een feit.
In 1982 was er een telefoontje uit Nieuw Zeeland. Het was een accountant uit Stratford , die
mij vertelde, dat een groep zakenlui de Stratford Tanneries (looierij) gekocht hadden en dat
er voor ons ook een aandeel gereserveerd was.
Ze wilden graag dat wij terug zouden komen naar Nieuw Zeeland en dat ik directeur zou
worden van die looierij. Nou, dat ging op dat moment mooi niet, want we hadden juist onze
handen vol met de winkel op de Rotonde, die we op verzoek van dhr W. Boskaljon, de
eigenaar van camping De Rotonde, voor 1 seizoen exploiteerden. Toch vertrokken we toen
het seizoen afgelopen was maar weer naar Nieuw Zeeland, waar ons nieuwe adres Romeo St
in Stratford werd. Verhuizing Nr 16 dus (1983).
De Stratford Tanneries, waar ik een baantje had als marketingmanager, deed goede zaken,
vooral met export naar Amerika , waar ook een verkoopkantoor van het bedrijf gevestigd
was. Toch ging er iets fout toen de zaak overgenomen werd door een groot internationaal
bedrijf. Dat bedrijf gebruikte de Tanneries voor duistere financiële praktijken en liet het
bedrijf failliet gaan waardoor bijna 50 man op straat kwamen te staan. Weg aandeel en weg
baan. Juist in die tijd had Fei 2 maanden in het ziekenhuis gelegen en toen ze wat hersteld
was gingen we maar weer terug naar Nederland. De spullen die we eerder uit Nederland
meegebracht hadden, plus wat we erbij gekocht hadden, werden bij mijn zwager in Stratford
opgeslagen, want je wist maar nooit wat er in de toekomst nog eens kon gebeuren.
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In Nederland aangekomen betrokken we weer ons chalet op de Rotonde. Enige tijd daarna
verhuisden we naar Limbricht, waar we een mooie 2 onder 1 kap gekocht hadden en waar ik
samen zou gaan werken met Ron Krijntjes. Ron was actief op de onroerend-goed-markt en
voor een afgesproken bedrag zouden wij mee kunnen profiteren van de winsten die gemaakt
werden bij de handel in huizen. Verhuizing Nr 17 (1984) naar de Limborghstraat in
Limbricht.
De huizenhandel ging een hele tijd goed, maar in 1985 begon er een beetje de klad in te
komen en besloot ik om eens in Nieuw Zeeland te gaan kijken of daar nog wat te verdienen
was. Het liet zich goed aanzien, dus we verkochten ons huis maar weer eens, pakten ons
boeltje en trokken weer Nieuw Zeeland-waarts. We huurden een huis in Manurewa, van waar
uit ik overal heen reisde om allerlei businesses te bekijken. Verhuizing Nr 18 (1986).
Na lang zoeken kochten we een keukenzaak in Rotorua en dus moest er weer verhuisd
worden. Deze verhuizing bleef in de familie want Richard had toen zijn eigen verhuisbedrijf
en heeft ons toen niet alleen verhuisd maar alles mee uit gepakt en op zijn plaats gezet in
Ngongotaha bij Rotorua. Nummer 19 (1986).
Al na 2 maanden werd ons de huur opgezegd en moesten we opnieuw verhuizen. Gelukkig
konden we in dezelfde plaats een ander huis huren, maar het had wel
Verhuizing Nummer 20 tot gevolg. Het was nog steeds 1986.
Fei en ik wisten natuurlijk helemaal niets van keukens af en kregen in Napier een
stoomcursus "keukens ontwerpen". Ook bleef er voor 2 weken iemand van het personeel in
de zaak om ons in te werken en daarna zaten we elke dag samen in die mooie showroom op
klanten te wachten. Als er iemand geïnteresseerd was, werd er een afspraak gemaakt en ging
ik er heen om alles op te meten. Dan werden er op de tekenmachine tekeningen gemaakt, die
we aan de geïnteresseerde klant lieten zien. De kosten waren dan ook al bekend. Met een
beetje geluk tekende de klant dan een koopcontract en konden de tekeningen naar de fabriek
gestuurd worden. Als de keuken klaar was, werd hij bij de klant afgeleverd en wij zorgden
dan voor een monteur om het zaakje in elkaar te zetten. Maar zo gemakkelijk was het ook
niet altijd, het was dikwijls een erg frustrerende business. Eén van de monteurs kon b.v. geen
tekeningen lezen en boorde gaten op verkeerde plaatsen, met als gevolg een fikse schade, die
dan door ons goedgemaakt moest worden. Of de klant zei dat hij de gootsteen op een andere
plek in het aanrecht besteld/bedoeld had en dan moest dat aanrecht wel terug naar de fabriek,
met de daaraan verbonden kosten.
Dus na 8 maanden die keukenzaak maar weer verkocht en op zoek naar wat anders. We
vonden al spoedig in Hamilton een camping, die ons erg geschikt leek en waar mooie
accommodatie bij was. De koopprijs en condities waren alleszins redelijk, dus werden we het
snel eens. En ja, het werd dus weer verhuizen. Deze keer naar 61 Cameron Road – Hamilton.
Verhuizing nr 21 (1987).
Die camping was één van de beste businesses, die we ooit gehad hebben en we hebben het er
2 jaar uitgehouden. Toen besloten we, dat het welletjes geweest was en dat het tijd werd om
echt te gaan rentenieren. Met de verkoop van die camping lukte het in het begin niet erg. We
hadden de zaak al 2 keer verkocht, maar telkens ging het niet door. Als het niet doorging
verhoogden we de prijs, dus dat gebeurde 2 keer en toen de 3de koper op kwam dagen
betaalde hij zonder meer onze hogere vraagprijs. Wij hadden ondertussen in New Plymouth
een mooi huis met zwembad gekocht en verhuisden in 1988 naar David Street - New
Plymouth. Nummer 22 (1988).
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We waren toen al zover, dat we de Nederlandse zomers in Nederland en de winters in Nieuw
Zeeland doorbrachten. Op een gegeven ogenblik werd dat niet alleen een dure, maar ook een
erg vermoeiende business. Je was amper terug in Nederland of Nieuw Zeeland of je moest de
volgende reis al weer boeken. Dus moesten we besluiten of ons weer permanent in Nieuw
Zeeland zouden vestigen of dat we voor Nederland zouden kiezen. Het was toen 1990 en
onze kleinkinderen in Nederland waren nog echte kleine kinderen. Omdat we nog enkele
jaren van die kleine kleinkinderen wilden genieten, kozen we voor Nederland. En zo
geschiedde het, dat we voor de 23ste Keer Verhuisden (1990) en weer op de Rotonde
gingen wonen.
Maar we wilden natuurlijk ook niet voor eeuwig op de Rotonde blijven wonen en gingen op
zoek naar een geschikte woning. Die geschikte woning vonden we uiteindelijk in Rumpt,
waar Lia en John toen woonden. Het huis waar zij woonden werd voor hen wat te klein en zij
kochten een ruimere woning in Heukelum. Wij konden toen hun huis voor een redelijke prijs
over nemen en in de zomer van 1991 gingen we dus aan de Achterweg in Rumpt wonen.
Verhuizing Nummer 24 (1991) was een feit.
Daarna bleef het een lange tijd stil aan ons verhuisfront. Lia en John waren in 1993 naar
Duitsland verhuisd en wij waren happy in Rumpt. Elke 2 jaar maakten we een reisje naar
Nieuw Zeeland en Australië, ik werkte nog een paar halve dagen in de week bij Interflex in
Vianen en we waren nog aardig fit voor onze leeftijd. Alleen had Fei af en toe wat last van
haar voeten en toen dat steeds een beetje erger werd, begonnen wij er serieus over te denken
om een huis of appartement in Leerdam kopen. We probeerden het een paar keer maar
werden steeds afgewezen omdat we niet economisch of sociaal aan Leerdam gebonden
waren.(kolder!) en omdat we niet in Zuid Holland woonden. Maar we zijn wel allebei
geboren en getogen Leerdammers. We hadden ook ingeschreven voor een penthouse aan de
Stationsweg, maar het was weer hetzelfde liedje. Totdat we op een dag gebeld werden door
iemand van de Rabobank, die ons feliciteerde omdat we een penthouse in Leerdam
toegewezen gekregen hadden. We waren wel een beetje verbaasd, want wij wisten van
niets.Wij de makelaar gebeld en het bleek inderdaad waar te zijn.Na enige tijd (ongeveer 5
weken) nagedacht te hebben, besloten we de geboden kans te accepteren. We verkochten ons
huis en bedrijfspand in Rumpt en
VERHUISDEN OP 27 APRIL 2001 VOOR DE 25ste KEER.
Deze keer naar Stationsweg 13a in Leerdam.

HIERMEE WAS ONZE ZILVEREN VERHUIZING EEN FEIT.
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