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VOORWOORD.
Ivon Philomène Servais Nijst heeft geleefd van 14 januari 1900 tot 31 december 1989.
Hij was getrouwd met Miep Flament en ze kregen samen twee dochters en zeven zonen. Ik
was de op een na jongste van het gezin Nijst-Flament.
Ivon werd opgeleid tot onderwijzer en in 1946 werd hij directeur van de Maastrichtse
Ambachtsschool, de latere Lagere Technische School. Vanwege zijn ideeën over de
vernieuwing van het technisch onderwijs, genoot hij ook landelijke bekendheid in die kringen.
Zijn leit-motiv daarbij was dat de algemene vorming van L.T.S.-leerlingen het best gekoppeld
kan worden aan het leren van het ambacht, waarin zij nu eenmaal beter zijn dan in allerlei
getheoretiseer. Een opvatting, die anno 2014 weer opnieuw opgang schijnt te maken.
Mijn vader heeft zijn hele leven lang geschreven. Zijn memoires van 1900 tot 1942. De
dagboeken van zijn gezin van 1935 tot 1953, met weliswaar de nodige hiaten als gevolg van
zijn drukke bezigheden voor werk en gezin. De logboeken van de Ambachtsschool van 1946
tot 1965 over de periode van zijn directeurschap. De vaak rijk gekalligrafeerde verslagen van
de vakanties samen met zijn vrouw Miep vanaf zijn pensioen in 1965 tot aan haar overlijden
in 1972. De dagboeken over zijn intensieve omgang met de gezinnen van zijn kinderen vanaf
1972 tot 1989. In 1984 begonnen we met een familieblad “Het Peurtsje”, waarin uiteraard
volop gebruik kon worden gemaakt van de vele bovengenoemde memoires en
dagboekaantekeningen, maar ook schreef hij tot aan zijn overlijden speciaal voor dit blad
bestemde artikelen en gedichten. In die laatste periode leverde hij ook regelmatig verhalen
over Maastricht van lang geleden aan They Bovens voor zijn rubriek in de Maaspost “op
Grampeer ziene Sjoet”. Hij vond het leuk om met They te “vreigelen” over bijvoorbeeld het
al dan niet bestaan van een mannelijke sjoet.
Naast al dat geschrijf en de daarop aansluitende fotoboeken legde hij ook allerlei
verzamelingen aan in ordners met onderwerpen over zijn stad Maastricht, de Maastrichtse taal
en het Rooms Katholieke geloof.
De totale omvang van ordners met manuscripten en verzamelingen bedraagt bij elkaar
ruim acht meter boekenplank. In deze tijd van “alles kunnen terugvinden op internet” zijn de
aangelegde verzamelingen wat achterhaald en deze zullen uiteindelijk niet aan verpulvering
ontkomen. Om te voorkomen, dat ook de unieke persoonlijke notities en foto’s in een
dergelijke maalstroom terecht komen is het van belang het kaf van het koren te scheiden.
Hierbij streven we naar een bloemlezing uit de vele geschriften van Ivon Nijst, aangevuld met
daarbij behorende foto’s uit zijn fotoalbums. Zowel de geschriften als de foto’s winnen
daardoor aan zeggingskracht. Ik ben al een behoorlijk eindje op dreef met het digitaliseren
van teksten en relevante foto’s.
Het eerste deel van zijn memoires tot 1942 had Ivon Nijst zelf reeds gecomprimeerd tot
een boeiende bloemlezing. Mijn inbreng beperkte zich hier in hoofdzaak tot het opdelen in
paragrafen, de volgorde daarvan en het plaatsen van bijbehorende foto’s met onderschriften.
De memoires van Ivon Philomène Servais Nijst deel 1 (1900-1942) zijn uiteraard
digitaal beschikbaar, maar ter gelegenheid van het dertigjarig bestaan van het Peurtsje, bieden
we het de lezers van ons familieblad in boekvorm aan.
Zoals Grand-Père het zeker ook zelf gewild zou hebben. Ton Nijst, februari 2014.
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Bevolkingsboekje Nijst-Mols
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11 april 1899: bruiloft Nikkela Nijst en Merieke Mols, de ouders van Ivon
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15 november 1900: Ivon, tien maanden oud, in de armen van zijn moeder Merieke Nijst-Mols
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Mijn kinderjaren
HOE HET WAS TOEN MIJN LEVEN BEGON.

Geboortehuis Ivon omstreeks 1900 met opschrift Tabak & Sigaren rechts naast de brug aan het Cörversplein

Ik werd geboren op 14 januari 1900.
Bij het begin van het jaar 1900 waren er grote feesten geweest om de nieuwe eeuw in te
leiden. Rond mijn geboortedag begon men te ontdekken, dat 1900 niet het eerste jaar van de
nieuwe eeuw was, maar het laatste van de ancienne époque. Zo was de datum van mijn
geboorte al zodanig, dat men niet wist of ik tot de oude tijd of de zich aankondigende nieuwe
behoorde.
En dit is een typisch kenmerk van mijn leven geweest: enerzijds een sterke hang aan de
romantiek en het veel gesmade paternalisme en anderzijds een openstaan voor verstandelijk
verantwoorde aanpassingen van de maatschappij aan nieuwe eisen, die door de industrialisatie
en daaruit voortvloeiende ontwikkelingen vereist werden.
Mijn geboortehuis lag in Wyck, bij de oude brug en op de hoek van de Percee en van
wat tegenwoordig het Cörversplein heet, een wijdse aanduiding voor een kleine
straatverbreding van de Oeverwal, vroeger het Övere geheten. Waar tegenwoordig een
schoenenmagazijn is, was toen een kleine sigarenwinkel, waar de producten van het
sigarenfabriekje van Reinders op de Hoge Brugstraat verkocht werden. Daar woonden mijn
ouders; en mijn vader, die van zijn beroep “pompenmaker” was, had zijn werkhuis (het woord
atelier gebruikte men toen nog niet) in de Wycker Grachtstraat. Mijn ouders schijnen daar niet
lang gewoond te hebben, want voor de geboorte van mijn broer Eugène woonden we al in de
Rechtstraat. En Eugène werd anderhalf jaar na mij geboren.
Het is van zelf sprekend, dat er van mijn leven in de sigarenwinkel niets tot mijn
bewustzijn is doorgedrongen. Wat ik er van weet, heeft men mij verteld. Zo schijnt het, dat ik,
toen ik pas lopen kon en volgens de zeden van die tijd nog helemaal als meisje gekleed was,
de klanten van de tabakswinkel in verbazing bracht door voor hen het gevraagde pak
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“Portorico” op te vissen uit een van de in de winkel aanwezige bakken, waarin de “tute
Toubak” bewaard werden. Mijn vader noch mijn moeder verrieden aan de verwonderde
klanten, dat ik het pak tabak steeds uit dezelfde bak opviste en dat ze me dus alleen een klant
lieten “gerieven”, waarvan ze zeker wisten, dat hij Portorico vragen zou. Zo gemakkelijk was
het in die tijd voor een wonderkind door te gaan!
Een ander verhaal wil, dat ik, wanneer ik een cent kreeg om te versnoepen, de Percee
insloeg en bij de dames Longrez dat geld voor steeds hetzelfde snoepgoed inwisselde. De
dames Longrez waren twee oude jongejuffrouwen, die zoveel op elkaar leken, dat het wel een
tweeling geweest moet zijn. Bovendien hadden ze allebei een wiebelend lorgnetje op hun
neus, dat met een kettinkje achter hun oor was verankerd. Ik geloof niet, dat deze herinnering
uit mijn eerste levensjaren stamt. Ik denk eerder, dat ze komt uit de tijd (vele jaren later), toen
ik vond, dat niemand zo’n lekkere, taaiige speculaas verkocht als de dames Longrez. Rond de
Sinterklaastijd mocht ik altijd voor mijn moeder een “man” van een kilo gaan bestellen.

Uitzicht op het Cörversplein met de enige openbare pomp in de buurt; foto van voor 1888 (drie torens van de westbouw van de Sint Servaas
zitten er namelijk nog op)

IN DEN (GULDEN) SPIEG(H)EL
Mijn eerste bewuste herinneringen komen uit de Rechtstraat, waar we een in mijn ogen
groot huis bewoonden. Het had een gevelsteen “In den Gulden Spieghel” en werd vóór ons
bewoond door eigenaar Römer, die er een wolververij in gehouden had. Er waren aan de
gevel haken bevestigd, waaraan de bewoner vroeger zijn wolwaren te koop had gehangen. Hij
had als scheldnaam “kokepan”, omdat het verhaal wilde, dat hij eens zijn dienstbode met een
gloeiend gemaakte koekenpan had achterna gezeten om die tegen haar blote achterste te
drukken. Dit vrij onmogelijke verhaal zal wel de nodige pikante bijzonderheden hebben
bezeten, die voor mij – gezien mijn kinderlijke leeftijd – verborgen werden gehouden. Want
in die tijd werden kinderen nog altijd behandeld als kinderen. De kokepan was dus de
huisbaas, waaraan driemaandelijks de huishuur moest worden betaald.

6

1914: Het ouderlijk huis van Ivon Nijst Rechtstraat 92 in Maastricht zoals het er uit zag toen hij er nog woonde.
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Het huis bestond uit een
voorste gedeelte, gelegen aan de
Rechtstraat en een achterbouw,
die uitkwam op de Wal langs de
Maas. Het voorgedeelte, dat
buiten de begane grond nog twee
verdiepingen en een grote zolder
had, was voor ons kleine gezin
veel te groot en daarom hadden
mijn ouders de tweede verdieping
verhuurd
aan
een
zekere
Thomassen, die zetbaas was in een kroeg verder op in de straat. Hij was dik en rond, zoals een
echte bierdrinker past, had een klein eveneens rond wijfje en een – althans in onze kinderogen
– ontelbaar aantal kinderen, die op de oudste na, allemaal jongens waren en waar je de leeftijd
van kon aflezen, omgekeerd aan de lengte van de permanent aanwezige “snottebellen”. Toen
de oudste helemaal vrij van dit
neusversiersel was, had de jongste nog
twee lange lekkende kaarsen onder zijn
neusgaten.
In mijn herinnering zie ik
Thomassen nog in onze winkel staan
met een voet op de trap naar boven en
met het sigarenkistje, waarin het geld
zat, dat hij die dag “geluusd” had, onder
de arm. Dit was het moment, waarin het
nieuws uit straat, stad en land –
opgevangen aan de tapkast – werd
doorverteld. Hierdoor was mijn moeder
voortdurend op de hoogte van de
schandaaltjes uit naaste en vrij verre
omgeving. Thomassen behoorde bij de
avond
als
tegenwoordig
de
nieuwsberichten op de televisie.
Het achterhuis was een vrij
gecompliceerd geval. Daarin bevond
zich onze keuken met een uitbouw,
waarin de “pompestein” en de toegang
tot een ruime kelder, waarin etenswaren
en – in het gedeelte aan de kant van de
Wal – de wintervoorraad steenkolen
bewaard werden. Deze kolenprovisie
werd in de herfst van ieder jaar per kar
en paard aangevoerd en door het
Gevelsteen “In den Spiegel”, het “gulden” had Ivon er kennelijk zelf bij bedacht!
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keldergat, dat het achterhuis aan de Maaskant had, naar binnen geschept. Het waren
zogenaamde “klot-kolen”: grote bonken steenkool met daartussen veel gruis. De “klotten”
werden in de kelder door onze meid Anna klein geklopt om te dienen voor het stoken van de
kachel in de huiskamer. Het gruis werd door Anna met leem en water vermengd en moest
dienen als brandstof voor de keukencuisinière. Omdat het gebruiken van die brandstof om de
cuisinière ook gedurende de nacht brandend te houden veel te duur geacht werd, maakte Anna
“fommen”. Dat waren dikke proppen in elkaar geperst, natgemaakt krantenpapier, waarmee
het fornuisvuur ’s avonds afgedekt werd om het de volgende dag niet opnieuw te behoeven
aan te maken.
Behalve de keuken en de kelder hadden mijn ouders in het achterhuis de beschikking
over het “werkhoes”, waarin mijn vader zijn beroep uitoefende, en een hokje, dat door ons als
de “plee” werd aangeduid. Het “werkhoes” had een groot raam, dat op de Maas uitkeek. Het
gedeelte, dat als eigenlijk werkatelier dienst deed, was met een latten houtwerk afgescheiden
van een soort voorportaal. Het is me nooit duidelijk geweest, waarom die afscheiding nodig
was, want noch de grote regenwaterton, noch de “pissoir”, die in een hoekje stond, werden
door de medebewoners van het achterhuis gebruikt. Want er woonden in dat achterhuis nog
twee gezinnen.
Beneden woonde de familie Stroex, waarvan de man, versierd met een vurige haardos
en een grote rode snor, schrijver op een of ander kantoor was. Zijn vrouw, die door mijn
moeder Anna werd genoemd, was een dochter van bloemist Muller langs de Maas. Het was
een lange magere slordige vrouw, met wallen onder de ogen, die op een gegeven moment
kwam informeren wat “saligot” betekende. Aangezien dit het Franse woord voor vuilpoes is,
werd door onze familie verondersteld, dat dit wel het toetelnaampje van Stroex voor zijn
vrouw zou zijn. Deze familie had de naam van nette komaf te zijn, in tegenstelling tot de
familie Bergholtz, die op de eerste verdieping van het achterhuis woonde. Hun appartementen
waren bereikbaar langs een trap, die achter in onze gang uitmondde. Bergholtz werkte op de
Céramique en zijn vrouw is voor mijn moeder altijd “madame” gebleven, zelfs tot in de tijd,
dat poetsvrouwen zich “mevrouw” lieten noemen! Ook toen de Bergholtzen in goeden doen
geraakten, bleef mijn moeder “dat mens” madame noemen, als uiting van diepe minachting.
En deze minachting had een diepere achtergrond.
Madame Bergholtz, die van haar eigen Rasquin heette, stamde uit een nest van vele
vrouwen, dat op de hoge Brugstraat woonde en er een strijkerij op na hield. Dit werd blijkbaar
niet als een middenstandsbedrijf gezien en er werd nogal met de neus ophalen over die
“striekeerse” gesproken. Ze waren bovendien bepaald lelijk, maar ze bleken toch wel kijk op
levensmogelijkheden te hebben. Want een van de zusters en uitgesproken de lelijkste wist
zich te verhuren als huishoudster bij de kokepan. Zij moet die oude man zo ingepalmd
hebben, dat hij het hele huis, dat wij bewoonden, vermaakte aan de zuster, die met Bergholtz
getrouwd was, zodat na de dood van de kokepan madame Bergholtz onze huisbazin geworden
was en aan haar de huur betaald moest worden. Dat dit bij onze familie niet in goede aarde
viel, valt licht te begrijpen, te meer toen het praatje de ronde deed, dat de kokepan, solitair als
hij was, alle huizen, die hij bezat, had nagelaten aan de mensen, die er in woonden. Hierbij
was het echter zo geregeld voor ons huis, dat niet wij als hoofdbewoners tot erfgenamen
gemaakt werden, maar uitgesproken dat mens van Bergholtz! De huishoudster zelf had het
huis van haar meneer gekregen en de familie Rasquin was tot de gegoede middenstand gaan
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behoren. Ik heb zo het idee, dat mijn moeder het aan madame Bergholtz nooit vergeven heeft,
dat deze via haar zuster zo onder onze duiven geschoten had.

Ca 1903: het gezin Nijst-Mols op de steiweeg; baby Eugène in meisjeskleren, hetgeen toen gebruikelijk was; voor Ivon de hond “Lord”.
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In het achterhuis hadden we ook onze plee, de enige sanitaire voorziening in het huis!
Het was een donker hok, waarin een plank met een deksel, zonder waterspoeling. Het
donkere, kwalijk riekende hok vergde een behoorlijke hoeveelheid zelfoverwinning om er
gebruik van te gaan maken als je nodig naar achteren moest!
Hoe het met de sanitaire voorzieningen van de andere families gesteld was, is mij niet
bekend; alleen heb ik een vage herinnering, dat madame Stroex af en toe een emmer gevuld
met erg vieze boel de Maas inkieperde; een oervorm van watervervuiling. Maar of die emmer
het enige sanitair van die familie was, weet ik echt niet, al vrees ik van wel…..
DE STEIWEEG
Voor- en achterhuis werden gescheiden door een “steiweeg”, een binnenplaatsje waar
mijn vader zijn hobby uitoefende. Hij verzorgde er zijn planten. Ofschoon hij slechts enkele
soorten cultiveerde, had hij een hele zelfgemaakte bloementrap vol bloempotten staan. Het
waren uitsluitend geraniums en fuchsia’s, die – omdat snoeien niet in het tuinmanswoordenboek van mijn vader voorkwam – een respectabele zij het spichtige hoogte bereikten. Ook had
mijn vader een rotspartijtje in een hoek van de steiweeg gebouwd, waar in het midden een
vijvertje gemaakt was. Er was daarbij zelfs gezorgd voor een miniatuur fonteintje. De
“rotsen” waren gevormd met “kraaien”, die de kachel in onze huiskamer zo ruimschoots
produceerde. Ze waren overgoten met gips en deze rotsformatie kende zelfs stalagtieten, die
van het bovengedeelte, waarin een pot spirea geplaatst was, naar beneden hingen. Dergelijke
rotsformaties zag men toentertijd op vele plaatsen, zo ook op de binnenplaats van het café
“Victoria”, waar we soms ’s zondagsmorgens naar toe gingen om er met mijn vader een
“schopje” donker bier met suiker te drinken. In een royale bui van mijn vader kregen we er
dan een “macron” bij uit de flacon, die Jozef, de restaurateur, op zijn toog had staan. Door die
macron had Jozef zo’n bijzondere waarde in onze gedachtegang, dat mijn broer Eugène, toen
ik doende was mijn catechismus luidop te leren, op de vraag : “Wie was Jozef?” antwoordde:
“De garçon uit de Victoria”.
Het in werking stellen van de waterwerken in de rotspartij was geen sinecure. Eerst
moest er een laddertje tegen de gevel van de keuken geplaatst worden, dan dienden er een
paar pannen van het dak gelicht te worden, waardoor een zinken bak zichtbaar werd. Langs de
ladder werden vervolgens een aantal emmers naar boven gezeuld. Het kraantje in de
afvoerpijp was dan gesloten. Als de pannen weer op hun plaats waren gelegd en het laddertje
verwijderd was, was het plechtige ogenblik aangebroken, waarop mijn vader het kraantje
opendraaide en er een spichtig straaltje water omhoog spoot. We hadden in het vijvertje zelfs
een paar goudvisjes, die toen ze dood waren gegaan, vervangen werden door een paar kleine
zwarte visjes, die we achter de Céramique in de Maas gevangen hadden en voorzichtig in een
inmaakpot naar huis gedragen hadden. Want wat je toen voor je plezier deed of er op na hield
(hobby noemen ze dat tegenwoordig) moest vooral weinig of geen geld kosten; anders was er
niet veel aan, meende men toen.
Dat de steiweeg bijzondere zorg van mijn vader had, bleek wel hieruit, dat de muren
regelmatig gewit werden en van een geteerde “oonderslaag” voorzien werden. Tenminste
voor zover de muren niet bedekt waren door de takken en bladeren van een wilde wingerd, die
in een ander hoek van de steiweeg geplaatst was, waar een paar van de grote blauwe
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plavuizen waren weggenomen. In dat plantgat stond ook een wijndruifstam. Behalve dat de
wilde wingerd fungeerde als groenpartij in de gemetselde wirwar van ons oude stadsgedeelte,
leverde hij ook onderdak aan ontelbaar vele rupsen, spinnen en ander ongedierte, dat in
drommen de aangrenzende kamers binnentrok. Dit laatste werd de oorzaak, dat de wingerd
omgekapt werd waardoor er een beduidend groter muurvlak voor mijn vaders witlust ter
beschikking kwam. De wijndruif overleefde deze uitroeiingsaktie omdat hij vooreerst

Ca 1905: nogmaals een familiekiekje op de steiweeg; dit keer mocht broertje Paul in een jurkje.

ongedierte-vrij was en bovendien af en toe een tros druiven leverde. Dit was mogelijk, omdat
langs de steiweeg een door ruiten en glazen beschermde gang liep, die voor- en achterhuis
verbond. Deze gang was dus een soort serre. Toch hield op een gegeven moment de
druivenoogst op, zelfs ondanks mijn vaders nachtpotkuur, die hij de oude tronk liet
ondergaan. Alleen de minder frisse lucht in de mesthoek, vooral bij zonnig weer, was het
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merkbare resultaat. In de zomermaanden was de steiweeg de plaats waar wij de open lucht opzochten. Als het ’s zomers erg warm was placht mijn moeder er te gaan zitten om aardbeien
schoon te maken of aalbessen te rissen, overeenkomstig de wet van die tijd, dat een
vrouwenhand evenmin als een paardentand stil mocht staan.
GASVERLICHTING
Het huis mocht dan geen waterleiding rijk zijn, het was voor die tijd toch zo modern, dat
er wel een gasmeter in stond, die aangaf, hoeveel gas er in de winkel en de aangrenzende
huiskamer verbruikt was. Want buiten de “here” en de daarachter liggende kamer moest voor
licht gezorgd worden met “kenkees” en “bougies” op blakers.
In de huiskamer hadden we een lamp met een staand kousje, terwijl de kap versierd was
met een kralen franje. Het was altijd een feestelijke gelegenheid, als het oude kousje van zijn
gaffeltje was afgescheurd en door een nieuw vervangen moest worden. Met een lange vlam
brandde het vormgevende draad dan weg en het resterende “zout”, zoals wij dat noemden,
gloeide met een blauw vlammetje na. In de winkel – “op den here”, zoals wij zeiden – was de
constructie moderner. Daar hadden we een hangend kousje, waardoor meer het latere
elektrische peertje benaderd werd. Als leverancier van de toen gangbare verlichtingsartikelen
en als gasinstallateur was een dergelijke “moderne” gasverlichting gewenst, zo al niet
noodzakelijk.
Ook de straten werden met gas verlicht. Langs het Vrythof en op de brug – we hadden
toen maar een voetgangersbrug, die geen aparte naam had en gewoon de brug genoemd werd
– stonden réverbères. In de straten – dus ook in de Rechtstraat – waren het muurgaslantaarns,
die ’s avonds door een lantaarnopsteker aangestoken en in de vroege ochtend gedoofd
werden. Het was voor alle mensen een wonder, toen de gaslantaarns met spaarvlammetjes
uitgerust werden, waardoor de lantaarnopsteker niet meer met spintlicht behoefde te werken,
maar met een haak een ringetje omlaag moest halen, waardoor voor grotere gastoevoer
gezorgd werd en de lamp “als van zelf aanfloepte”. Het omlaag halen van een ander ringetje,
dat aan een balansje was bevestigd hielp ’s morgens het gemakkelijk doven van de lantaarn.
De mensen waren verbaasd over de vernuftige uitvindingen van de techniek!
DE HERE
De here lag vol met rollen loden pijp, want de waterleiding was volop in opmars. Dat
bleek ook uit een zwart glazen bord met gouden letters, dat naast de deurpost hing en waarop
stonde te lezen: N. Nyst-Mols Aanleg van gas- en waterleiding.
De zinken platen, die voor dakgoten en afvoerbuizen gebruikt werden, stonden in rekken
in het werkhuis en ook de ijzeren buizen voor de gasaanleg lagen er opgestapeld. Waarom de
loden buizen niet in het werkhuis waren ondergebracht, kwam misschien wel hierdoor, dat het
een raar gezicht zou zijn geweest er een winkel op na te houden, zonder koopwaar. Later
werden er rekken bijgebouwd voor de knieën, bochten en nippels en hoe deze fittingen nog
meer heten mochten. Oorspronkelijk lagen ze gewoon op de planken van het rek, totdat mijn
moeder vond, dat het veel ordelijker en zeker gemakkelijker stofvrij te houden zou zijn, als de
fittingen in kistjes werden opgeborgen. Toevallig had mijn moeder een voorraad kistjes,
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waarin margarine verpakt was geweest. De margarine verdrong in die tijd steeds meer de
natuurboter, maar om onnaspeurlijke reden werd door de winkeliers de naam van de pakjes
verwijderd. Dit wekte natuurlijk de nieuwsgierigheid van mijn moeder op, die “verdiensten”
meende te ruiken en geen rust had voor ze de naam “Haarlems Roem” ontdekt had. Ze schreef
een kaart naar Haarlems Roem en smaakte het genoegen een kistje met pakjes margarine
toegestuurd te krijgen. Met een kleine winstmarge verkocht ze die aan vrienden, familieleden
en kennissen. En dit verklaart, waarom zich geleidelijk aan in het werkhuis de kistjes
opstapelden, die mijn moeder op het idee brachten orde in de affaire van de fittingen te
scheppen.
Nu was het wel een beetje vreemd om in een winkel voor aanleg van gas- en
waterleiding kistjes te plaatsen, die met rode letters verkondigen, dat ze voor margarine als
verpakking hadden gediend. Omdat Anna, onze dienstbode, vroeger in het gesticht van St.
Jozef op de Kommel had gewoond en daar bedreven was geraakt in het verrichten van allerlei
handelingen, die men tegenwoordig handenarbeid zou noemen, was ze de aangewezene om de
kistjes met bruin papier te beplakken. Hoewel
het papier niet overal even rimpelloos geplakt
was, kweet ze zich toch goed van de haar
opgedragen taak. Omdat alle kistjes nu als
druppels water op elkaar leken, ontstond er een
nieuw probleem, omdat men van buiten af niet
kon zien, wat er binnenin zat. Nu had ik de
reputatie, dat ik goed kon tekenen en dus werd
aan mij opgedragen om de verschillende
fittingen, die in de kistjes opgeborgen zouden
worden, te tekenen op het bruine inpakpapier.
Dit lokte heftig verzet uit bij Anna, die vond,
dat dat haar werk danig verknoeid ging worden
door het gekrabbel van “dee koejong”. Het
werd dus een prestigekwestie tussen Anna en
mijn moeder, die vond dat ik buitengewoon
goed kon tekenen en op grond daarvan en in
haar kwaliteit als werkgeefster in mijn voordeel
besliste. Mijn reputatie als tekenaar had ik te Anna Loyens, haar leven lang de trouwe steun en toeverlaat van
danken aan juffrouw Houba, dochter van de de moeder van Ivon
schoolopziener en later zelf schoolopzienster, in de ogen van mijn moeder dus van
onaantastbare autoriteit. Zij was klant in onze winkel en had mij een paar tekenboeken
gegeven, omdat ze waarschijnlijk in pedagogische gedrevenheid mij wilde stimuleren tot
tekenen. Met die tekenboeken, die hoofdzakelijk bestonden uit meer of minder ingewikkelde
meetkundige constructies, zat ik wel een beetje in mijn maag. Ze spraken mijn fantasie in
geen enkel opzicht aan en ik kon onmogelijk genoegen vinden in het natekenen van al die
cirkels, zes- en achthoeken, waar de boeken vol mee stonden. Mijn tekenvaardigheid vond
hierin derhalve weinig animerende oefeningen. Maar het toppunt van afkeer van dat inmiddels
door mij verwenste tekentalent werd wel bereikt, toen we op een vrije woensdagmiddag met
Anna gingen wandelen. Ze ging met ons naar Stevens, waar ze gewerkt had voor ze bij ons in
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dienst kwam. De man woonde op de Heugemerweg en had daar een café, als een soort
nevenbedrijf, want hij was eigenlijk melkboer. Toen we daar gearriveerd waren, vertelde
Anna van mijn geweldige tekenkunst. Of ze dat deed als revanche op de naar haar oordeel
bedorven winkelrekkisten weet ik niet, maar het resultaat was wel, dat, terwijl de andere
jongens buiten op het erf speelden, ik in een naar zuur bier ruikende gelagkamer aan een tafel
gezet werd met de opdracht om de plaat van een kalender na te tekenen. Dat was geen geringe
opdracht, want op die plaat stonden paarden en wagens voor een uitspanning. Met de moed
der wanhoop zette ik me aan het natekenen van al die dingen, terwijl mijn broers en hun
vrienden zich buiten luidkeels vermaakten. Ik was nog niet half klaar, toen Stevens, dikbuikig
met een streep hemd tussen vest en broekrand, de plaat onder mijn potlood wegtrok, de
kalender weer ophing en mijn werkstuk zonder een woord te zeggen op de toog wierp. Het
was tijd om naar huis te gaan, zei hij. Over mijn tekening repte hij met geen woord. Ik kon die
vent niet meer uitstaan.
DE BOEKHOUDING
Het rekening uitschrijven was een werkje, dat mijn moeder ieder jaar in het begin van januari
deed. De administratie van onze zaak was erg eenvoudig. In de winkel hing een lei, waarop
mijn vader met een krassende tosj (griffel) aantekende, welke werkzaamheden door hem en de
knechts waren verricht. Als de lei vol was, schreef hij ze over in een dagboek, waarbij hij
nadere omschrijving van materiaal en werktijden gaf. Mijn moeder had dan tot taak, die
posten in het grootboek te verwerken waarin iedere klant zijn eigen folioblad had. Want
contant betalen was er zeker in een verzorgingsbedrijf als het onze niet bij. De klant “pofte”
het hele jaar door en dat met een stalen gezicht, terwijl onze leveranciers uiterlijk per drie
maanden betaald wensten te worden. Als het jaar om was, mochten de klantenrekeningen
uitgeschreven worden, maar het was onbehoorlijk om die rekeningen voor Driekoningen (6
januari) bij de klanten te bezorgen. Je moest dan maar rustig afwachten, wanneer de klant zou
besluiten om zijn schuld te komen vereffenen. Meestal gebeurde dat pas als de klant de
diensten van de zaak opnieuw nodig had. Praktisch betekende dat, dat het krediet weer voor
een flink gedeelte van het nieuwe jaar gegeven moest worden. Tegen juni of juli trok mijn
moeder de stoute schoenen aan en stuurde Anna met kwitanties naar de nalatige betalers.
Toen we wat groter waren geworden, werden ook wij voor deze onaangename taak
gecharterd. Soms werd er dan direct door de gesommeerde klanten betaald, al was het meestal
regel, dat er een paar keer voor terug gekomen moest worden; soms ook werd de schuld
afgedaan met kwartjes, die stuk voor stuk wekelijks gehaald moesten worden. En dat
gebeurde vaak bij klanten, die in een groot huis in de Wilhelminasingel, of zelfs in een
namaak-kasteel als het Wyckerveld woonden.
In de winkels van levensmiddelen, bakkers en slagers betaalden wij onze boodschappen
contant. Ik weet dit zo goed, omdat ik jarenlang ’s zaterdag “kemissies” moest doen voor mijn
moeder. Ik ging dan gewapend met een ridicule, zoals een boodschappentas toen heette, en
een briefje de verschillende winkels langs. Het was een vondst van ma om ons ’s avonds vijf
centen te geven, waarvoor we ons boterhambelegsel mochten kopen. Je kon voor zo’n vijf
centen heel wat krijgen: ’n half ons preskop of een ons hoofdkaas; een ons uier of een ons
kaas en in de Sinterklaastijd een ons peperkoekemannetjes. Een broodje met ham at ik voor
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het eerst toen ik mijn eerste Heilige Communie deed. Dat was rijke-lui’s-eten en tot op de dag
van vandaag herinner ik me de heerlijke geur van het met “sjink” belegde cadetje!
EERSTE HEILIGE COMMUNIE
Ik deed mijn eerste Communie toen ik elf jaar was, maar ik behoorde tot de laatste
jaarklas, die de Communie zo laat deed. Zo’n communiefeest had heel wat voeten in de aarde!
Je kreeg een nieuw communiepakje; en dat wilde heel wat zeggen in een tijd, dat men van de
afleggers van volwassenen de garderobe van de kinderen samenstelde! Het moest een donker
pakje zijn met een korte broek en men kreeg een stijve, witte kraag met een strik om de hals;
de zwarte kousen reikten tot over de knieën en werden met elastieken boven de knieën glad
gehouden. Je kreeg een nieuwe pet, want blootshoofds-lopen was onfatsoenlijk en zeker bij
een communiefeest ontoelaatbaar. Tegenover ons woonde een Hollandse familie Paanacker en
de jongen daarvan, die gelijk met mij zijn eerste Communie deed droeg een zwart hoedje van
vilt, in de vorm van een “hoge-zijden-hoed”. Alle mensen vonden het gek, maar niemand
ergerde er zich aan: de Paanackers waren Hollanders en die deden nu eenmaal anders dan
normale mensen.
Was het communiepakje van een jongen van strenge eenvoud (alleen een toefje namaakfleur d’ orange werd op de linkerrevers gedragen), de meisjes daarentegen kregen lange witte
jurken aan, die ver uit stonden; ze hadden kransjes van fleur d’orange in het haar en droegen
lange sluiers. Ze werden dan ook bruidjes genoemd, hoogstwaarschijnlijk omdat hun kleedje
een miniatuur-imitatie was van de in die tijd gangbare trouwjurken.
Jongens zowel als meisjes moesten handschoenen dragen, terwijl een nieuw kerkboek en
een rozenkrans goed zichtbaar in de hand gehouden moest worden, als men aan de hand van
zijn of haar moeder naar de kerk ging. Wie het zich veroorloven kon, huurde paard en koets
voor die kerkgang! ’s Middags werd opnieuw de kerk bezocht voor het bijwonen van het Lof
en het in ontvangst nemen van de communie-platen, waarop de pastoor het heugelijke feit van
je eerste Heilige Communie vermeld en ondertekend had.
De rest van de dag was gevuld met eten en snoepen en voor de volwassen familieleden
en kennissen met drinken en feestvieren. De tantes kwamen overdag al feliciteren en een
glaasje drinken. Het was van zelf sprekend, dat de ooms eerst ’s avonds kwamen, omdat ze
niet zomaar hun werk in de steek konden laten. Want wie toentertijd niet werkte, verdiende
ook niks en kon op een houtje bijten! Er werden door de tantes cadeaus meegebracht. Naast
beelden, kruisen en platen waren dat veelal voor ons jongens “mannelijke” sieraden, zoals
manchetknopen, knoopjes om in een frontje te dragen, een horloge met ketting, want
armbandhorloges waren toen nog niet ontdekt. Wel kreeg je het horloge van de ene tante en
de ketting van een andere. De vindingrijkheid om originele cadeaus te geven was bij de
families meestal niet erg groot, zodat je met meerdere stellen manchetknopen e.d. werd
opgescheept, maar daar wist moeder wel raad mee, want er waren meer jongens in de familie,
die na mij hun Communie moesten doen. Het doorgeven van cadeaus was een alom verbreid
gebruik, vooral als iemand op het onzalige idee was gekomen om eens iets origineels te
geven. En dat was dan iets, dat je normaliter nooit gebruikte. Zo kreeg ik een verguld inktstel.
Het zag er nogal kitscherig uit en was bovendien erg onpraktisch: je kon het alleen maar
ergens neerzetten, waar het dan ook nog voortdurend in de weg stond. Het kwam daardoor
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direct in aanmerking om “doorgegeven” te worden. Aangezien ik nog twee jongere broers
had, was het te verwachten, dat het inktstel na de nodige omzwervingen ook op hun cadeaustafel terecht zou komen. Hetgeen dan ook gebeurde! Toen het bij de eerste Communie van
mijn jongste broer eerst vrij laat aangeboden werd, zeiden we tegen elkaar: “hij heeft nog niet
alles gekregen: het inktstel is er nog niet”. Of het uit piëteit was, omdat het inktstel zo trouw
terugkwam, of omdat de familiale voorraad communiekinderen uitgeput was, weet ik niet,
maar het stond later nog op de lessenaar van mijn moeder, toen wij alle drie al lang en breed
getrouwd waren.
Ook de kinderen uit de achterbuurten werden in de officiële communiedracht gestoken
en het behoorde tot de vaste gewoonten, dat de moeder met haar zoon of dochter naar
bekende, betere families ging om te laten zien, hoe mooi ze er bij liepen en om te vertellen,
dat ze nog altijd niet “gekotst” hadden; ook namen ze dan graag enig geld in ontvangst ter
bestrijding van de aan het feest verbonden kosten. Want een communiefeest was een dure
aangelegenheid. Niet alleen de kleren van de feesteling sneden diep in het budget, maar ook
de aanschaf van drank en etenswaar vroeg belangrijke investeringen.
Meestal werden ’s avonds vrienden en familieleden uitgenodigd voor een uitgebreide
koffietafel, waarop de “bruudsjes met sjink” niet mochten ontbreken. Door de koffie
worstelde men zich gauw genoeg heen om aan het bier te kunnen beginnen. Het bier werd met
kannen op tafel gebracht; flesjes kende men niet. Bier behoorde meer nog dan koffie tot de
dagelijkse dranken, zeker voor mannen, die van koffie een flauwe smaak in hun mond kregen.
Wij hadden ook altijd een tonnetje bier in de kelder liggen, met in het fustgat een houten
tapkraan geslagen. Het was steeds donker bier, omdat toen iedereen “Maastrichts aajd” dronk.
Het licht gekleurde pils was toen nog niet zo gewild. Dat bier was zoetig van smaak, maar
toch wilden de dames er altijd nog een schepje suiker in. Ze dronken dat “aajd” niet uit van
die grote mannenglazen, maar uit glaasjes van kleiner formaat, die “sjöpkes” genoemd
werden. Als het tonnetje in de kelder op een ongelegen moment leeg raakte, werd Anna met
een kan gestuurd naar een van de vele cafés, die de Rechtstraat rijk was!
Maar om op het communiefeest terug te komen. Naarmate de voorraad bier slonk, steeg
de feestvreugde en dan werden er door de volwassenen voordrachten gehouden, waarbij
bulderend gelachen werd en de vrouwen gechoqueerd deden, maar die voor ons kinderen
alleen maar onbegrijpelijke vraagtekens inhielden. Veel meer deed ons de inbreng van neef
Nico, die een straatlied zong, dat als refrein had: “Sjroem, dao zit miech ein vloei op mien
bats; sjroem, dao springk ze devaan; sjroem, dao zit ze aon d’n aandere kant; how heur met e
gewieg op heure straank”…. En nog meer kolder, die luidkeels door het hele gezelschap
meegezongen werd.
Het aandeel van de communicantjes in het feestprogramma bestond uit het opzeggen
van een toepasselijk hoe-langer,-hoe-mooier-vers. De hoogdravende woorden van het
“gedicht” hadden de ouders ’s morgens al tot tranen geroerd en het moest gedurende de dag
telkens opnieuw opgezegd worden, om de kennissen en de familie vooral te laten horen, wat
een mooi en groot gedicht de jongen voor zijn Communie geleerd had.
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ZUSTER CLEMENTINE
De kinderen, die bij de zusters of broeders op school zaten, leerden het communievers
op school, maar wij, die op de neutrale Rijkslagereschool les kregen, hoorden op school niets
over de eerste Communie. Nu was er bij de zusters Onder de Bogen een zuster Clementine,
die zich daar erg veel zorgen over maakte. Door een heilige missioneringsdrang gedreven
verzorgde zij voor die arme kinderen van die heidense school godsdienstlessen, eenmaal per
week. Wel moesten we iedere maand een gulden meebrengen, want voor niets gaat alleen de
zon op….. Zuster Clementine, in mijn jongensogen een tonvormige, grote vrouw in een zwart
habijt met daarboven een kap in de vorm van een manchet rondom het gezicht, bracht ons de
waarheden van het geloof bij en leerde ons een vers, naar mijn herinnering van een
onmetelijke lengte. Jammer genoeg werd ik de laatste weken voor de grote dag van het
communiefeest ziek. Ik denk dat de spanning dusdanig opgevoerd was, dat ik wel afknappen
moest. De dag voor mijn Communie kreeg ik een geweldige bloedneus. Toen ik terugkwam
van de pompsteen, waar Anna met veel koud water en nog meer nervositeit het bloeden eerder
bevorderd had, dan dat ze het bloeden deed stollen, voelde ik me geheel opgelucht. Door mijn
ziek zijn had ik verschillende repetities van het communievers bij zuster Clementine moeten
missen. We hadden geen tekst van haar gekregen en met veel passen en meten gelukte het mij
om het gedicht te reconstrueren, al zullen er wel enige verbasteringen en onbegrepen woorden
ingeslopen zijn. Het resultaat was, dat ik tegen de verwachting van mijn ouders in, toch met
een uitgebreid vers op de proppen kwam, toen we vanuit de kerk in huis teruggekeerd waren.
Toen mijn moeder dat later, toen we zuster Clementine gingen bedanken, aan de zuster
vertelde, drukte die me enthousiast tegen haar omvangrijke torsus, waarbij het frontje, dat ze
droeg, als een afdak boven mijn hoofd ging staan. Of deze zusterlijke liefkozing een gevolg
was van haar trots om een knappe leerling of uit erkentelijkheid voor het dikke pak chocolade,
dat mijn moeder haar gegeven had, weet ik niet, ofschoon ik er – hoe jong en onervaren ik
ook mocht zijn – zo mijn eigen gedachten over had. Want zuster Clementine had haar eigen
visie op rechtvaardigheid en eerlijkheid. De meisjes in ons klasje telden zo goed als niet mee
en bij de jongens werkte ze met uitgesproken voorkeur en afwijzing. Waar ik het aan verdiend
had, weet ik nog niet, maar ik stond op de voorkeurslijst op de tweede plaats. Vooraan en
onbetwist stond bij haar Charles Rijcke, de zoon van een bankier, die aan het Vrijthof
woonde. De zuster haar voorkeur bleek als volgt: op een gegeven moment werd door haar een
loterij georganiseerd. Ter ere waarvan is mij ontschoten. De prijzen waren in hoofdzaak
snoepjes, maar er waren ook twee hoofdprijzen. Een daarvan was een prullerig
kinderverrekijkertje, gemaakt van karton en met stukjes gewoon vensterglas. Maar je kon het
ding in ieder geval voor je ogen houden en er door kijken ook nog! Wat de andere hoofdprijs
was, weet ik niet meer, maar de waarde ervan zal wel ongeveer overeengekomen zijn met die
van de verrekijker, die als tweede geklasseerd door mij ‘gewonnen” werd. Dat ging als volgt
in zijn werk: nadat zuster Clementine de nummertjes netjes opgevouwen had, werden de
leerlingen een voor een bij haar hoge katheder geroepen om een lot te trekken. Charles mocht
eerst, toen moest ik komen. wie beschrijft mijn verbazing, toen mij van onder de mouw van
de zuster een nummertje werd toegeschoten met een knip van haar vinger van de hand, die
onder haar mouw verscholen zat. Het bleek nummertje twee te zijn. En of het zo moest zijn:
Charles had de eerste prijs. Hoe we zo gelukkig waren geweest, wisten wij alleen, want het
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regelend optreden van de zuster werd prompt beëindigd, toen de twee hoofdprijzen gevallen
waren.
Ofschoon er jongens en meisjes in het “communieklasje” zaten, kon zuster Clementine
het niet laten op haar manier te protesteren tegen gemengd onderwijs door de meisjes naar
huis te sturen via de hoofdingang van het klooster Onder de Bogen, terwijl de jongens langs
de uitgang van de armenschool aan de Kommel werden geloosd. Dat we door de armenschool
moesten om onze vrijheid te herkrijgen deed ons niets. We waren op dat punt door onze
parochie-geestelijkheid behoorlijk gehard. Want de catechismuslessen, die we wekelijks bij
een van de kapelaans van onze parochie moesten volgen, werden voor de kinderen van het
verderfelijke neutrale onderwijs steeds gegeven samen met de leerlingen van en in de klassen
van de armenschool. We zaten broederlijk samen in de banken met de “kluiverkes” uit het
Kattestraatje, het Calemijnstraatje en het Smedenstraatje die de klompenschool St. Jozef (toen
nog in de Rechtstraat) bevolkten. Zo werden we als geestelijke paria’s bij de materiele paria’s
gevoegd, met de kans om naast het gebruik van in ons milieu niet gangbare woorden en
uitdrukkingen, ook nog levend vuil mee naar huis te brengen! Maar ja! Zo werden in die tijd
de zonden der ouders door de geestelijkheid op de kinderen verhaald!
DE RECHTSTRAAT
In het begin van de twintigste eeuw was de Rechtstraat, waar we toen woonden, de
drukste straat van Wyck. Dat kwam ook door de aardewerkfabriek “de Céramique”, die op de
Hoogbrugstraat lag. Ieder morgen voor zeven uur zag de straat zwart van de fabrieksarbeiders,
die naar hun werk gingen: “pottemennekes” met voor hun lijf zwaaiende armen om vlugger
vooruit te komen. Het leek wel of ze aan het schaatsen waren! De boterhammentrommel en de
blikken koffiefles puilden uit hun jaszakken en werden door de zwaaiende armen mee heen en
weer bewogen. Ook liepen er vrouwen en meisjes tussendoor, die werkten op de
sorteerafdelingen. Zij droegen lange donkere rokken met een blauw schort en hadden zonder
uitzondering een zwarte gebreide wollen sjaal om de schouders geslagen.
Lang voor zeven uur waren de petroleumlampen in de verschillende kruideniers- en
slagerswinkels al aangestoken om de klanten te kunnen “gerieven”. “Huidvleis” en “uujer”
waren de meest gevraagde vleeswaren, omdat ze voor vijf-cent-per-ons goed in de prijs lagen.
Maar ook de “communiekies” (komijnekaas) ging vlot over de toonbank, als liggend in
dezelfde prijsklasse als de eerder genoemde vleessoorten. Ook de winkeltjes, waar je voor één
cent koffiewater kon krijgen deden reeds vroeg goede zaken.
Bewoog de stroom van arbeiders zich in de morgenuren in de richting van de
Hoogbrugstraat, ’s avonds om zeven uur spoedde zich dezelfde massa mensen huiswaarts,
maar nu in tegengestelde richting. Men werkte in die tijd twaalf uur per dag, de zaterdag
inbegrepen. Later, toen de sociale positie van de arbeiders verbeterde, had je om twaalf uur en
om een uur dezelfde drukte in de straat van ‘t terugkerende en weer naar ‘t werk gaande volk.
De Rechtstraat was ook de invalspoort van de boeren uit de omgeving. Vooral op
marktdagen en in het bijzonder op vrijdagen was de straat een en al hondenkar, want in die
tijd mocht je een hond voor een kar spannen. Soms liepen er wel twee honden te trekken aan
de torenhoog opgeladen karren. Ver hing de tong uit hun bek, velen hadden een doorgezakte
rug en ze droegen een koolblad ter bescherming tegen de zon op hun kop. Boerinnen in alle
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Ca 1900: Rechtstraat noord met Sint Martinuskerk op de achtergrond

leeftijden begeleidden dit hondenleed. Boeren-in-betere-doen reden tussen al die sjouwende
vehikels door; het paard met een netje op het hoofd ter bescherming tegen de vliegen, of soms
met een strohoed op, waar de oren door staken. Die moest hen dan beschermen tegen een
zonnesteek. Hier en daar zag men een boerin, die een grote mand met koopwaar op haar
hoofd balanceerde; ze had dan een kussentje ter bescherming op het hoofd gelegd.
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Vanzelfsprekend waren die van de markt terugkerende buitenlui goede klanten voor de
winkeliers van de Rechtstraat, die in die tijd een echte winkelstraat was.
Elke woensdag tegen een uur of twee reed een grote vrachtwagen bespannen met twee,
soms drie zware trekpaarden weg van “De Gouden Leeuw”, een uitspanning, waar je kisten
en dozen bestemd voor Noorbeek en omgeving kon bezorgen; ze werden dan per huifkar
daarheen getransporteerd. Als het uur van vertrek was gekomen sloeg de voerman een paar
keer hard met zijn zweep in de lucht; de paarden zetten aan en onder bellengerinkel van het
paardentuig tjokkerde de zwaar beladen huifkar over de hobbelige kinderhoofdjes van de
straat. De voerman slenterde voorop en bepaalde zo de snelheid van zijn schuddebollende
rossen. Je moest je spel, dat je meestal midden op straat speelde, dan wel even staken om het
hoge gevaarte te laten passeren.
Maar de Rechtstraat had ook nog een andere functie: ze was een verlengstuk van ons
leven binnenshuis. Vooral de zomeravonden speelden hierbij een rol. Dan zaten aan alle
deuren en meestal ook op de stoep de inwoners van de verschillende percelen gezellig op naar
buiten gesleepte stoelen de langzame komst van de avondduisternis tegemoet te zien. Dan
vertelden de gezinsleden elkaar de belevenissen van de voorbije dag; dan werd er ook
gebuurd en er leefde in de straat de sfeer op van een dorpsgemeenschap, waar alle bewoners
elkaar kennen. Toch was er een verschil met het avondlijke dorp, omdat bij ons niet iedereen
met iedereen wilde praten. Er waren duidelijk op elkaar afgestemde groeperingen. De
bewoners uit de zijstraatjes, die steeds opnieuw naar de “grote” straat oprukten, werden nooit
toegelaten tot een gesprek, zelfs niet als zij winkelklant waren.
Soms denk ik, dat mijn neiging om te “schemeren” misschien wel een hunkering is naar
de tijd, dat het avondlijke duister nauwelijks verdreven werd door het gele licht der
straatlantaarns, die indertijd door de lantaarnopstekers getrouwelijk op de voorgeschreven tijd
ontstoken werden.
DE SACRAMENTSPROCESSIE
Het feest, dat de saamhorigheid van de bewoners van de Rechtstraat jaarlijks extra
onderstreepte, was dat van de Sacramentsprocessie. Dan werd de straat met heel veel water
“geschrobd” en de vitrines kregen een extra beurt. De “kiekoets” werden leeggehaald en er
werden kruisen en heiligenbeelden met bloemen en kaarsen in gezet. We gingen dan kijken,
wie zijn kiekoet het mooist versierd had, al wisten we van te voren op welke wijze de
verschillende “naobers” hun devotie demonstreerden. Voor de versiering, die de
wijnhandelaar Eckman aanbracht, hadden we alle bewondering, omdat het kruisbeeld, dat
daar in de vitrine stond, omgeven was door een woud van fuchsia’s, die ieder jaar groter en
omvangrijker schenen te worden. Wat moest die man zich een moeite geven, als we dachten
aan de liefdevolle zorg, die mijn vader besteedde aan de scharminkeltjes van bellenplanten,
die als resultaat van zijn kweekkunde de vitrines van onze winkel bereikten!
Huis aan huis werd de vlag uitgestoken. Staande vlaggenstokken waren onbekend: de
vlag werd horizontaal aan een uit het zolderraam gestoken vlaggenstok gehangen, zodat het
leek of de hele straat de was had uitgehangen, zij het dan een was in uitsluitend nationale
kleuren! Dat uithangen van de vlag was voor ons, jongens, altijd een evenement. Praktisch
kwamen we door het jaar niet op de zolder, maar op processie-zondag had mijn vader onze
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hulp nodig: we moesten de zware vlaggenstok tegen de zoldervloer gedrukt houden. Er waren
zware ijzeren haken op die vloer bevestigd, waartussen de vlaggenstok met duimdik touw
werd vastgesjord. Mijn vader wilde geen enkel risico nemen, daarom bond hij de onderste

Ca 1900: Rechtstraat zuid, het deel waar het ouderlijk huis van Ivon stond

hoek van de blauwe vlaggenbaan ook nog eens vast aan een muurhaak, die naast een der
ramen van de eerste verdieping van ons huis was aangebracht. Hij maakte daardoor de vlag
tot een soort zeil, dat bij stevige wind bol ging staan en zwaar aan de vlaggenmast rukte! Als
mijn vader thuiskwam (hij was als koorzanger met de processie mee geweest) werd dan ook
meestal de vlag binnengehaald en weer voor een jaar opgeborgen, want voor feestelijkheden
met betrekking tot de koningin dacht niemand er aan om daar de vlag voor uit te hangen.
Natuurlijk moest er voor de processie “gestrooid” worden en uit zuinigheid gebruikte
men daarvoor geen bloemen, maar gekleurde papiersnippers. Niet alleen serpentines, maar
ook gekleurde reclamebiljetten vormden geschikt materiaal om tot strooisel verwerkt te
worden. De route, die de processie maken mocht, was zeer beperkt, nog altijd als gevolg van
22

het processieverbod. Via de Rechtstraat trok men de Hoogbrugstraat in tot aan het “Kevinsje”
en langs dezelfde weg weer terug naar de St. Martinuskerk. “Heilige-huisjes” werden opgezet
aan het Waterpoortje en bij de ingang van het kapelletje van het St. Gillis-convent. Op
processiezondag waren de buurtgenoten al heel vroeg bezig met het opzetten van het heiligehuisje. Vloerkleden en meestal rood pluche stoelen, zoals die in de meeste “goeie kamers”
stonden werden bij de buren geleend: daar konden de geestelijken dan op knielen.
En zo was dan alles voor de processie gereed, die na de Mis van elf uur begon te
trekken. De “koerezel” in uniform voorop, daarna het processiekruis en dan volgden de
congregaties met luidop gebeden rozenkransen, de bruidjes en de beelden door broeders
gedragen. Het Zwarte Kruis had een ereplaats in het midden van de stoet. Na de wierookvaten
zwaaiende koorknapen trok onder belgerinkel onder de zwaar vergulde “hemel” het
Allerheiligste voorbij, door de deken of een der kapelaans vol eerbied gedragen in een
flonkerende monstrans. De mooiste koorkap was nauwelijks goed genoeg voor de priester, die
Ons-Heer droeg onder het gouden baldakijn.
Zoals in de dorpen in de buurt werd de processiedag in Wyck ook de Bronk genoemd.
Familieleden kwamen op bezoek en na de processie met de nodige kritiek aanschouwd te
hebben, kwamen de vlaaien op tafel, die mijn moeder gebakken had en werden de flessen te
voorschijn gehaald om de visites op een borrel te onthalen. Koffie kwam er niet aan te pas,
misschien wel omdat koffie, zoals hij in die dagen geserveerd werd, weinig weg had van een
feestdrank. Het was een slap aftreksel van met de hand gemalen koffiebonen, gemengd met
een flinke schep cichorei, waarin wel melk, maar geen suiker werd gedaan. Het brouwsel kon
dan ook moeilijk aanspraak maken op de naam traktatie. Het vervulde enkel de functie van
dorst te verslaan. Het was een ongeschreven wet, dat de Bronk drie dagen duurde, maar de
maandag was de drukste dag. Dan kwamen de bewoners van de zijstraatjes de Rechtstraat in
en na zich in de talrijke kroegjes en cafés rijkelijk van gerstenat voorzien te hebben, barstte
dan het geweld los. Alle verborgen ruzies en menig goed-gecamoufleerde jaloezie braken dan
los en de ene ruzie was nauwelijks afgelopen, of een andere was alweer in de kiem aanwezig.
De politieagenten surveilleerden dan ook met z’n tweeën door de straten en gaven aan dit
machtsvertoon een dreigend karakter door de grote sabels, die toen bij hun uniform
behoorden. Veel plezier hadden ze niet van deze wapens, want als ze tot daadwerkelijk
ingrijpen gedwongen werden, waren deze “latten” eerder een struikelblok dan een steun,
aangezien ze steeds en op de meest onverwachte momenten tussen de benen van de
Hermandads terecht bleken te komen. Niet alleen de inwoners van Wyck waren betrokken bij
deze conflicten, ook de Stokstraatbuurt en de Boschstraat leverden combattanten. Bij de
Wyckerbronk kon je inderdaad kennis maken met de Maastrichtse onderwereld, die
hoofdzakelijk bestond uit dronkaards en straattypen.
SINT GILLIS
In september werd het feest van Sint Gillis gevierd. Die heilige werd aangeroepen tegen
de stuipen en het was dan ook na de grote vakantie een hele drukte bij de Wycker kerk van
moeders met kinderwagens. Die werden geparkeerd op de brede stoep voor de kerk. Op die
stoep stond ook een groen geverfde kermistent, waarin allerlei devotiespullen, maar ook
snoep en prullerig speelgoed verkocht werden. Luid krijsende baby’s en tranen plengende
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De Stenenwal met het achterhuis van de familie Nijst-Mols en het Waterpoortje helemaal rechts.

Kevinsje Hoogbrugstraat (foto 1982)
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kinderen werden door geïrriteerde moeders de kerk ingedragen of gesleept, waar het beeld
van Sint Gillis – dat het hele jaar door zielig hoog tegen een van de zijmuren was geplaatst
geweest – nu een ereplaats had gekregen op een van de zijaltaren. De kapelaan-van-de-week
liet de relikwie van Sint Gillis vereren, althans hij drukte die tegen de mondjes van de
aangevoerde baby’s, die hierin een gerede aanleiding vonden om opnieuw in een luid
gejammer uit te barsten. Natuurlijk moesten wij ook de relikwie van sint Gillis gaan vereren.
Wij vonden het daarbij een gelukkige en geruststellende bijkomstigheid, dat de kapelaan de
relikwie telkens met een doekje afveegde, voor hij die tegen onze lippen drukte! Al kon je dit
kerkbezoek geen bidweg noemen (de kerk was bij wijze van spreken naast de deur!) toch had
het iets daarvan weg doordat we na ons kerkbezoek getrakteerd werden op “krollebollen”
(appelbollen), die vroeger alleen gebakken werden tijdens het octaaf van Sint Gillis. Men
zong daar dan bij: “Jonges, jonges wat een lol: met Sint Gillis kriege veer ‘ne krollebol!”
BEDEVAARTEN
In mijn jongensjaren waren er veel “bidwegen”, die allemaal te voet moesten “gedaan”
worden. Op de weg naar zo’n genadeoord moest de rozenkrans zonder ophouden en
voortdurend gebeden worden. De enige troost daarbij was, dat je op de terugweg niet
behoefde te bidden, maar vrij je aandacht mocht geven aan de vele dingen onder weg, die je
als jongen interesseerden.
Populair was in die tijd Sint Cornelis, patroon tegen zenuwziekten, die in Borgharen
vereerd werd. Het was een behoorlijk lange weg er naar toe: wel drie rozenkransen lang. De
weg liep langs de Maas. Die rivier was nog niet gekanaliseerd en je kon door langs de ooster
Maasoever te blijven lopen het dorp Borgharen bereiken. Pastoor Lebens was in die tijd de
gangmaker voor deze bidweg. Ook mijn vader heeft bij ons de “Haardergaank” sterk
gepropageerd door jaarlijks voor ieder van zijn zoons een bidweg naar Borgharen te maken,
zodat je er aan je eer verplicht toe was er ook naar toe te gaan. Pastoor Lebens deed goede
zaken: het verhaal ging, dat de koster dagelijks de geofferde centen (want niemand dacht er
ook maar aan om meer dan een cent te offeren) in wasmanden naar de pastorie moest
brengen! De pastoor was klant bij mijn vader, die heel wat lood- en zinkwerk aan de kerk
voor hem verrichten moest. Omdat de pastoor altijd zelf de rekening kwam betalen met
“cohotten” (rolletjes van vijftig enkele centen in papiertjes verpakt), kende hij mijn moeder
goed. In plaats van de Latijnse tekst, die bij de relikwie-verering behoorde, te bidden zei hij
meestal tegen mijn moeder: “Gaot toes effekes aan en drink uuch ’n tas koffie”. Dat deed mijn
moeder nooit, want meestal was ze in gezelschap van een stel tantes met de daarbij behorende
neefjes en nichtjes. We gingen wel koffie drinken, maar dan in een boeren-herbergje. Vlaaien
hadden we meegenomen en er werden een paar potten koffie besteld met zoveel “tassen” als
er tantes en kinderen aanwezig waren. Voor de zekerheid werd dit aantal door telling met een
vinger nogmaals vastgesteld. Het herbergje, dat we het meest frequenteerden, had een heg, die
hartstikke vol zat met huisjesslakken en we namen dan ook uit voorzorg meestal een doosje
mee, om de slakkenoogst, die we verwachtten, in op te bergen en mee naar huis te nemen. Het
verwonderde niemand, dat mijn moeder het volgende verhaal wist te vertellen: Toen eens de
reliekvereerders wat al te opdringerig werden, riep de pastoor: “Sjtoot mer, sjtoot miech dat
ding me roet de m’n henj, daan kint ger in ’t vervolg hondskonte kusse!” Si non es vero, es
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ben trovato, want zo was de devotie in Borgharen. Nog een anekdote over de Haardergaank.
Mijn vader had een kennis, die vaak naar Borgharen op bidweg ging. Dat was een zekere
Habets, die ook in de Rechtstraat woonde. Die had een dochter, die aan vallende ziekte leed
en zijn intentie bij zijn voettochten was beterschap voor zijn kind te verkrijgen. Hoewel de
man nooit dronk, had hij toch een neusje zo rood als een overrijpe aardbei. Een zekere keer
vroeg de pastoor aan mijn vader, wie Habets eigenlijk was en waarom hij zo vaak ter
bedevaart kwam. Mijn vader vertelde uitvoerig over de ziekte van Habets dochter. “Ja, ja”, zei
de pastoor, kijkend naar de glimmend rode neus van Habets, “de zonden der ouders worden
op de kinderen verhaald!” Hoofdschuddend verdween hij in de sacristie…..
Een bidweg, die we vaak gegaan zijn, was die naar het H. Sacrament in Meerssen. Daar
ging men ’s zomers naar toe tijdens het octaaf van Sacramentsdag. De Meerssenerweg met
z’n twee voetgangersbruggen, die noodzakelijk waren voor het voetgangersverkeer als de
Maas buiten haar oevers trad, leek eindeloos lang. Als je die bruggen gepasseerd was, was je
nog pas in Rothem. Dan volgde er nog een heel lange weg voor je de overweg bij het station
van Meerssen bereikte. Maar dan was je er ook bijna, want het einddoel was de Basiliek, die
op de Markt ligt. Gedurende het octaaf was het er volop kermis, met draaimolens,
snoepkramen en muziek in alle cafés. Toen we weer eens in Meerssen waren (ik zal toen een
jaar of tien geweest zijn) had ik voor de twee of drie centen, die we op het kermisterrein
“verbrassen” mochten, snoep gekocht, waar ik vreselijk enthousiast over was. Was het
wonder, dat ik de kermisvierder, die zijn krachten beproefde met het slaan op “de kop van
Jut”, niet in de gaten had, voor hij mij met een opwaartse slag van zijn houten hamer als een
os velde? Het bloed stroomde rijkelijk; mijn moeder wist zich geen raad en de onfortuinlijke
“kop-van-Jut-slager” was tussen het publiek verdwenen. De emmer water, waarmee een der
kermis-spullenvrouwen kwam aanlopen, was in een ogenblik rood van het bloed; en ik
schreeuwde van angst, omdat ik niet wilde dood gaan. Teneinde raad liep mijn moeder met
mij een apotheek binnen. In mijn doodsangst kon ik niet begrijpen, dat de apotheker niet van
schrik tegen de grond sloeg, toen hij mijn verwonding zag: hij gaf heel gemoedelijk een
hechtpleister aan mijn moeder. Hij deed niet eens de moeite om die zelf op de wond aan te
brengen, maar ging druk gesticulerend door met zijn onderbroken gesprek met de klant, die al
voor ons in de pillenwinkel aanwezig was! Ik ervoer het als een harteloze onverschilligheid
voor een stervende….
Er waren in die tijd nog meer bedevaarten in zwang, zoals die naar Scherpenheuvel en
Kevelaar, maar daar zijn we nooit erg bij betrokken geweest, misschien wel omdat dit tochten
waren, die meerdere dagen in beslag namen. Wel hadden we te maken met de jaarlijkse
bedevaart, die onze meid Anna ondernam naar Leuven. Dat was voor Anna zoiets als haar
grote vakantie! Deze tocht werd met de trein gemaakt en bovendien op zondag. Vandaar dat
heel wat dienstboden zich bij deze biddende karavaan aansloten. Het vertrek was heel vroeg:
in mijn herinnering is aan deze bedevaart verbonden: gestommel in het donker van de vroege
morgen. We wachtten met spanning de terugkomst van onze godsdienstige af, omdat ze het
tot een gewoonte gemaakt had om een grote grijs-papieren zak met pepernoten mee terug te
brengen. Dat scheen een specifieke Leuvense lekkernij te zijn, maar het was wel goed, dat we
nog gave, jonge tanden hadden, anders hadden we ze nooit op kunnen eten, zo steenhard als
die krengen waren. Anna moest de hare in de koffie “soppen” om er een stukje af te kunnen
krijgen.
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KINDERSPELLETJES
Terwijl de meisjes bikkelden (men kon de bikkels kopen in een winkel, maar het ging
ook met de kootjes van een varkenspoot), speelden de jongens met knikkers.
Op een vaste tijd werden de hoepels tevoorschijn gehaald. Je had houten hoepels, die om
vaten gezeten hadden en waar je met een stok tegen moest slaan, maar ook ijzeren, die met
een haak werden voort geduwd. De laatste vonden wij de echte “reipe” (hoepels). Ik had er
een, die zo groot was, dat ik er doorheen kon lopen onder het hoepelen. Al mijn vriendjes
waren jaloers op dat prachtstuk! Je moest wel oppassen, dat de hoepel niet omviel als je er
doorheen liep.
Op stelten lopen had ook zijn eigen tijd van beoefening, niemand wist precies wanneer,
maar opeens waren we allemaal aan het steltlopen.
Een machtig spel vonden we “pinkeren”, waarbij je een stokje omhoog wipte; je moest
daarvoor een voldoende brede voeg tussen de straatkeien hebben. Met een stokje, dat je in de
hand had, gaf je het opgewipte stokje zo’n mep, dat het zo ver mogelijk wegvloog. Wie het
verste kwam, won. Omdat niet alle pinkeraars even bedreven waren, gebeurde het nogal eens,
dat zo’n pinkerstok door een ruit vloog. Het was dan ook niet te verwonderen, dat de
“koperen” (zo noemden we in onze jeugdtijd de agenten, ofschoon ze geen stukje koper aan
hun uniform hadden!), telkens als spelbrekers optraden. Omdat deze “deenders” steeds te voet
waren, zelfs fietsen kende het corps niet, waren ze geen partij voor ons, als het op hard lopen
aankwam!
Een spel, dat in de straten, waar zo weinig verkeer was, gemakkelijk gespeeld kon
worden, was “overlopertje”. Op de stoepen was je “vrij”; in de straat kon je afgetikt worden.
Op zomeravonden, maar meer nog op frisse herfstavonden werd vaak “schuur” gespeeld,
waarbij een jongen, een enkele maal ook een meisje, maar dat moest dan wel een “halvejongen” zijn, met samengevouwen handen moest proberen een ander aan te tikken. Als dat
lukte liepen beiden zo vlug mogelijk naar de schuur, een bepaalde plek aan een of andere
gevel. Je moest wel snel terug lopen, want je kon anders flink afgerost worden door je
medespelers. Daarna gaven de vanger en de gevangene elkaar een hand en moesten nu, handin-hand lopend proberen een der andere medespelers aan te tikken. Als dat lukte rende ze met
z’n drieën naar de “schuur”. Dan gingen ze met z’n drieën hand-aan-hand weer op jacht. Het
spel ging door tot alle meespelenden gevangen waren. Als de rij van vangers lang geworden
was, werd het een meer woest amusement, waarbij door rukken en slingeren menige
deelnemer met de straatstenen in aanraking kwam en hinkend of met geschaafde knieën
verder spelen maar op gaf. Ook toen kende men het harde spel al. Het is een typisch bewijs
voor de rust, die in de straten heerste, als men bedenkt, dat voor een dergelijk spel, de rijweg
in zijn volle breedte door de kinderen in beslag genomen werd. Het is begrijpelijk, dat de
meeste meisjes weinig voelden voor een dergelijk spel. Ze speelden liever loopspelletjes als:
“Herder, laat je schaapjes gaan!”
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BIJZONDERE STRAATTYPEN
Behalve door de spelen, die je er kon doen, leverde de straat nog veel meer gelegenheid
tot vermaak op. Daaronder viel ook het soms wrede spel, dat zonder enig mededogen met
straattypen gespeeld werd.
Een van de meest opvallende was “gekke Sus”. Het was een onnozele hals, niet goed
snik, die maar steeds met houtafval sleepte. Die raapte hij bijeen in de huizen, die in aanbouw
waren. Je hoefde maar te roepen: “Sus, ‘nen deender”, of de arme sukkel begon met de vracht
hout op z’n schouder te rennen, zo hard als hij maar kon. Vertraagde hij zijn ren door
ademtekort, dan was er wel een bengel, die opnieuw waarschuwde voor “nen deender” met
steeds weer hetzelfde resultaat.
Dan had je openbare dronkaards als de “gelakkeerde”, “Pie de Bokkum”, “Flup de
Kooistart”, die je om de hoek van een straat najouwen kon, om dan vlug weg te wezen. Want
het was het gevaar, dat je kriebels van angst bezorgde, voor de wraak van de ruwe rabauwen.
Want het waren meestal straatslijpers, die af en toe een grijpstuiver verdienden met het
drijven van slachtvee naar het abattoir. Hun van alle zachtheid gespeende omgang met koeien
en stieren deden je het ergste verwachten, mocht je ooit in hun handen vallen! De paar centen,
die ze met dit werk verdienden, werden zo spoedig mogelijk omgezet in drank, meest spiritus.
De “knop” Bex, een klein vies mannetje met een dikke vleesuitwas op zijn hoofd,
verkocht almanakjes voor vijf cent van deur tot deur. Hij was te onbeduidend om door
schooljongens uitgescholden te worden!
Een veel interessantere man was Pieke Looman. Hij was van goede familie; laatste telg
van een bierbrouwersgeslacht. Hij was een klein goed en donker geklede man, die altijd een
paraplu bij zich droeg. Hij had platvoeten en droeg schoenen, die hem blijkbaar een paar
maten te groot waren. Soms ging hij op het terras van een der cafés langs het vrijthof een
borrel drinken. Hij zorgde daarbij steeds het maximum aan drank voor zijn geld te krijgen,
want hij likte het borrelglaasje met zijn grote tong leeg, om maar vooral geen druppeltje te
missen. Het was een speciale attractie om tegen hem te zeggen: “Dag, noonk Pierre!” Hij
bleef dan staan, keek je vernietigend aan en zei: “Ich bin diene noonk neet, koejong”.
Natuurlijk deden allerlei verhalen over hem de ronde, waarvan het leuk is er een paar van op
te tekenen. Toen Fons Olterdissen katholiek geworden was (hij was protestant en zo lang
“meerke”, zijn moeder leefde, is hij dat gebleven) kwam hij Pieke Looman tegen, die tegen
hem zei: “Wat hub iech gehuurd, zeet geer katteliek gewoorde; daan kome veer in dezelfden
hiemel”, waarop Olterdissen reageerde met te zeggen: “Es dat zoe is, moot ieg mieg toch nog
mer ins bedinke!” Menige mop had noonk Pierre tot willoos slachtoffer. Zo beweerde men na
zijn dood, dat hij de hemel uit moest, omdat hij alle engeltjes kapot trapte!
Was Pie Looman van goede komaf, er liep in die dagen ook een type rond, dat zich
opvallend als heer probeerde te kleden. Het was Welie, die een stevige pot bier dronk en ’s
zomers paradeerde met een strooien hoed, een wit vest, witte slobkousen en een rieten
wandelstokje. Hij vond zich zelf buitengewoon chic en liet dit ok goed blijken. Deze ijdelheid
maakte hem tot een markant straattype, die echter niemand kwaad deed.
We hadden ook nog een paar zouaven rondlopen, die zich indertijd gemeld hadden om
de Paus te helpen zijn grondgebied te verdedigen tegen Garibaldi. Ze waren nooit in Italië
geweest, want eer ze op transport gesteld konden worden, was de oorlog afgelopen en zat de
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Paus als gevangene in het
Vaticaan. Maar met de grote
processie wandelden ze in hun
grijze met rood afgebiesde
uniform met het rode tuniekjasje
trouw mee, krom gebogen en
strompelend. Ze mochten dan al
niet meegevochten hebben, ze
wisten toch heel wat te vertellen
uit die heldhaftige dagen. Vooral
Wielders was daar een matador in.
De verhalen, die hij vertelde en
die zelfs tot onze kinderoren
doordrongen, logen er niet om.
Misschien zijn ze ontsproten uit
de vruchtbare duim van een of
andere Maastrichtenaar, maar het
is waard om ze na te vertellen.
Wielders was door de H.
Vader aangesteld om hem te
wekken en dan bovendien daarbij
te vermelden wat voor weer het
was. Trouw klopte Wielders
iedere morgen op de deur van de
slaapkamer van de Paus en zei:
“Heilige Vader, het is zeven oor
en sjoen weer”. De Paus antwoordde: “Ieg weit ’t Wielders”. Na een paar dagen begon het de
trouwe zouaaf te vervelen, om telkens iets te gaan vertellen, dat de Paus toch al wist.
Bovendien kreeg hij enig wantrouwen tegen het al-weten van de Paus. Hij besloot de H.
Vader op de proef te stellen. Toen het op zekere morgen regende en Wielders zich verslapen
had, leek de gelegenheid gunstig om de Paus op de proef te stellen. Hij klopte als gewoonlijk
en zei: “Heilige Vader, het is zeven oor en sjoen weer”. Direct kwam het stereotype antwoord:
“Ieg weit ‘t, Wielders”, waarop Wielders verontwaardigd zou uitgeroepen hebben: “Dat luigs
te, want ’t is ag oor en het regent tot het zeik!”
Een ander verhaal, naar men zegt eveneens afkomstig van de held Wielders zelf, luidt:
Eens was Wielders omsingeld door Garibaldisten. Hij zag geen mogelijkheid om weg te
komen en wierp zich op de grond, simulerend, dat hij dood was. Een Garibaldist kwam hem
voorbij en toen hij hem zag liggen, riep hij een paar kameraden naar zich toe. “Zuug ins wat
hey ligk”, zei hij, “Wielders oet Mestreech, gelukkig tot dee doed is!”
Als je eenmaal de aandacht van Maastricht had, werd je voortdurend betrokken bij elke
gebeurtenis, die de mensen aansprak. Dit ging ook zo met Wielders. Toen de eerste bioscoop
in de Concertzaal aan de Kleine Gracht geopend werd, was het natuurlijk ook Wielders weer,
die het moest kennen, misschien wel om uit te drukken, wat de doorsnee-burger voelde bij
zijn eerste confrontatie met het verschijnsel film! Wielders zou dan, toen er een film vertoond
1870: zouaaf Jean Wielders 37 jaar oud.
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werd, waarbij een kudde koeien rechtstreeks de zaal scheen in te lopen, opgesprongen zijn en
met uitgebreide armen “Ho- ho- truk” geroepen hebben.
DAGELIJKS UITGAANSLEVEN

Omstreeks 1900: uitstapje van Kunst en Vermaak, de “Greune” genoemd vanwege groene herkenningstekens op de revers. Vader Nikkela
Nijst met bolhoed, derde van rechts.

Wat ligt er toch een hemelsbreed verschil tussen de tijd van mijn prille jeugd voor de
eerste wereldoorlog en onze hedendaagse tijd.
Een typisch verschijnsel in de beginjaren van deze eeuw was (en mijn (schoon)dochters
zullen daarbij de haren ten berge rijzen!), dat vrouwen praktisch niet deelnamen aan het
dagelijks uitgaansleven. Buiten de twee gezelligheidsverenigingen Momus en Kunst en
Vermaak bestonden er alleen verenigingen, die uitsluitend bestemd waren voor mannen en die
dan ook in amusement, dat ze boden een sterk mannelijke inslag hadden.
Zo had je de “Sebastianen”, een boogschuttersvereniging, die hun schietstam in een wei
aan de Scharnerweg hadden staan op de plaats van het tegenwoordige Oranjeplein. Als er ’s
zondags, na afloop van de missen, geschoten werd, zag je de peilenrapers met grote van stro
gevlochten hoeden de pijlen opsporen, waarmee de boogschutters de “vogel” voor de
zoveelste keer gemist hadden.
Een bloeiende mannenvereniging was “De vieftig keigeleers”, die op een gegeven
moment de “Maestrichtoise” oprichtte, een mannenzangvereniging, die hoofdzakelijk ten
eigen genoegen een lieder-repertoire uitvoerde. Hoe weinig serieus de opzet was, bleek wel
uit de keuze van de “directeur” uit hun midden. Dat was de “tottel Wesley”, die zijn bijnaam
te danken had aan het stamelend en toonloos aangeven van de begintoon van de uit te voeren
gezangen. Toch zou uit deze Maestrichtoise de latere Mastreechter Staar groeien!
Het was in die tijd onoorbaar, dat dames in cafés kwamen; alleen als ze op een of andere
bidweg trek in een kop koffie kregen, mochten ze ’n boerencafé betreden. Maar het bezoeken
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van cafés in de stad beperkte zich tot kermis en Vastenavond en dan nog met de strikte
beperking, dat ze door een heer gechaperonneerd werden. Een van de pikanterieën van
carnaval was dan ook, dat men tegen deze wetmatigheid zondigde.
De mannen vonden dat zij het “recht” hadden om ’s avonds uit te gaan en de zorg voor
huisgezin en zaak aan de vrouwen over te laten. Mijn vader had de naam een huiselijk man te
zijn, maar toch ging hij op zondag- en maandagavond kaarten in de Victoria; op woensdag
was er repetitie van het kerkelijk zangkoor, na afloop ging men een biertje drinken: zingen
maakt een mens dorstig; op donderdagavond en zondagmorgen repeteerde de Mastreechter
Staar en ook daar veroorzaakte het zingen dorst.

De kaartclub in de tuin van café Victoria: Defesche (boekhouder Céramique), Reinier Nijst (meubelmaker), Nelis Dumoulin (kleermaker en
erg droge lever), Pie Jansen (slager), Nikkela Nijst (pompenmaker) en Gaajetaan (water- en gas-installateur)

Ik herinner me het best de feestmiddagen van het kerkelijk zangkoor. Die werden in het
patronaatsgebouw gegeven en muntten uit door de rommelige organisatie. Geen mens dacht er
aan om aan de kinderen iets te snoepen aan te bieden. Het was al lang mooi genoeg, dat ze
mochten komen kijken. Die toneelvoorstellingen hadden voor ons kinderen de bijzondere
attractie, dat we bekende figuren uit de buurt in vreemde rollen en situaties zagen optreden.
Veel ontging ons daarbij en dat vernamen we pas later, als pa dat aan ma vertelde. Zo speelde
Nelis Dumoulin, een van onze buurlui, eens een hoofdrol in een komisch stuk, dat “De lüstige
naober heette. Nelis gaf aan het komische een nieuwe dimensie door met een stuk in zijn
kraag (hij was vrijwel nooit helemaal nuchter) zijn rol ten tonele te brengen, waarbij hij –
weinig rolvast als hij was – sterk op de souffleur moest spelen. Deze meende Nelis te kunnen
helpen door hem behalve het souffleren van wat hij moest zeggen ook nog aanduidingen te
geven van wat Nelis moest doen. Dat had een averechts effect, want het vertroebelde brein
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van de toneelspeler kon niet zo goed uit elkaar houden, wat gezegd en wat gedaan moest
worden. De souffleurs instructies: “Pak ’t horloge” en “Goei ’t de vinster oet” werden door de
dronkaard als tekst aanvaard en met luide stem door de zaal geroepen. Het maakte voor ons
kinderen niet zo veel uit: wij zagen alleen maar een bekende buurman, die in onze ogen lollig
deed.
Ook een ander incident bij zo’n middagje van het Wycker kerkelijk zangkoor is hier
vermeldenswaard. Het was namelijk de gewoonte, dat het koor met Kerstmis na de nachtmis
door de deken getrakteerd werd op “stumpkes” (leverworstjes). De eerste de beste Kerstmis,
die gevierd werd onder de nieuwe deken Joosten (die erg op de penningen was) waren er na
de nachtmis geen stumpkes. Een of andere spitse geest had in de tekst van het toneelstuk van
de familie-middag van dat jaar ingelast, dat een der spelers tijdens een op het toneel gespeeld
etentje op de vraag, hoe het hem smaakte moest antwoorden: “Beter es de stumpkes vaan met
keersmes!” De deken heeft het het koor nooit vergeven en – hoewel hij noodgedwongen
gebruik moest maken van hun diensten – beweerde hij te pas en te onpas, dat de leden van
zijn zangkoor de slechtste parochianen waren.
Elke parochie had zijn eigen patronaat, opgericht en bestemd voor het opvangen van de
arbeidersjeugd, die sedert jaren aan hun lot overgelaten, dreigde te verwilderen. Onder de
druk van het marxistische socialisme organiseerden zich vele arbeiders in katholieke bonden
en werden daarbij aangevoerd door kapelaan Verheggen. Hij was de voorloper van het
instituut van de aalmoezeniers van de arbeid. De socialisten onder de arbeiders organiseerden
zich in de rode bonden onder leiding van Vliegen. De “roden” – de katholiek georganiseerden
werden de “blauwen” genoemd – trokken in grote horden de straat op, zongen daarbij de
Internationale en andere strijdliederen, waardoor een sinistere beangstigende sfeer werd
opgeroepen, vooral toen ze een afvallige priester pater van Vorst vooraan lieten lopen in de
stoet. Deze gebaarde man, die voor ons, kinderen, min of meer de baarlijke duivel was,
maakte op ons een beklemmende indruk. In gedachten zie ik nog de donkere horden mannen
en vrouwen met bleke hongergezichten en verbeten allerlei kreten slakend, de rode vanen
hooggeheven door de donker wordende straten trekken. Door de blauwen werd een blaadje
uitgegeven “De bessem”. Daarmee zou men het rode vuil van de straten vegen. Het zal wel
toeval geweest zijn, maar een van de vurigste colporteurs van dat strijdblad was Sjaak d’n
drekmaan: hij moest voor de gemeente de straten in Wyck schoonvegen. Later werd hij vaak
“d’n heiligen drekmaan” genoemd. Hij stond zo bij de hoge heren in de gunst, dat het je niet
verwonderen moest als je hem, met de bezem in de hand een gesprek zag voeren met de latere
minister Ruys de Beerenbroek.
Bij het bewust worden van hun menswaarde ontdekten vele arbeiders de steun, die de
kerk hun wilde geven om hun leven op een hoger plan te brengen. Het is dan ook niet te
verwonderen, dat op vele plaatsen van sociale actie geestelijken zich in de voorste rij
bevonden. G. van Rijt gaf de stoot tot het stichten van de Ambachtsschool in 1913 en
organiseerde een leerlingstelsel. Rutten was actief voor wezen en half-wezen. Het katholieke
onderwijs verdrong onder leiding van de Broeders van de Onbevlekte Ontvangenis het
openbare onderwijs uit zijn bevoorrechte positie.
Mijn ouders waren, zoals velen in die tijd, te zeer verstrengeld in het oude leefpatroon,
dat ze het binnendringen van het katholiek-principiële zo maar voetstoots konden aanvaarden.
Dat leefpatroon was in die tijd op een liberale leest geschoeid, waarbij de godsdienstige
32

1903: Maastreechter Staar eerste prijs op internationale zangwedstrijd in Luik. Uitvergroot vader Nikkela Nijst.
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verplichtingen min of meer als een last toch maar aanvaard werden: je was nou eenmaal
katholiek! Het was in die tijd wel de vaste gewoonte, dat iedereen, die zichzelf respecteerde ’s
zondags naar de kerk ging en met Pasen biechtte en communiceerde, maar daar bleef het dan
ook bij. De weekse missen werden alleen bijgewoond door oude vrouwen en kwezels.
Wanneer iemand gestorven was, ging men aan huis condoleren. Men liep in een soort stoet
achter het lijk aan, wanneer dit naar de kerk gedragen werd. Daarbij werd niet gebeden, zoals
de “boeren” dat deden, maar men converseerde gezellig met toevallig ook aanwezige
bekenden. Men ging mee de kerk in, maar als de offerande geweest was en men zich bij het
“ten-offer-gaan” aan de familie van de overledene had laten zien, ging men de kerk uit. Na de
offerande was meer dan de helft van de oorspronkelijk aanwezigen verdwenen.
Van dit alles is weinig overgebleven: wel waren er twee wereldoorlogen voor nodig…..
MATRIARCHAAT
Bij ons thuis was ma de centrale figuur. Zij was altijd thuis; zij beoordeelde wat mocht
of niet mocht; zij zorgde voor de geborgenheid. Ons mannenhuishouden werd daardoor een
soort matriarchaat.
DE MEIEN
De meest voorkomende feesten waren “meien”; verjaardag was in de familie onbekend.
Ik heb indertijd nooit geweten hoe oud mijn ouders waren. De mei werd altijd op de
vooravond van de eigenlijke feestdag gevierd. Dan mocht je in moeders fauteuil zitten, de
familie verzamelde zich in de keuken, die in de achterbouw van het huis lag en kwam luid
zingend de lange gang door naar onze zitkamer, die vlak achter de here lag. Er was enige
moeilijkheid geweest om de juiste datum van mijn mei te vinden, gezien de exotische naam
Ivon, waarmee mijn moeder mij opgezadeld had. Voor ik geboren werd had ma in een Franse
kalender de naam Ivon gevonden en besloten me zo te noemen. Pa was er onschuldig aan: die
heeft me meermalen verteld, wat voor moeilijkheden hij ondervonden had met die naam, toen
hij mij ging “aangeven”. Hij was er zelfs voor moeten terugkomen naar huis en had tegen ma
gezegd: ”Sjrief miech dee naom ins op e peperke, iech kin ‘m neet oonthawwe”. Toen ik oud
genoeg geworden was, dat ook mijn naamdag gevierd moest worden, kon ma het kalendertje,
waarin mijn naam stond, nergens meer vinden en ze wist zich de juiste datum niet meer te
herinneren. Na lang zoeken, dacht ma, dat de naam Evaristus wel een de Hollandse vertaling
van Ivon zou kunnen zijn: het was in ieder geval de enige naam, die enigszins op Ivon leek,
vond ma en dus werd 26 oktober door haar tot mijn officiële naamdag gedeclareerd en de
avond daarvoor werd ik dan ook jaarlijks “bestoken”. Als je je mei vierde, kreeg je snoep;
andere cadeaus waren daar niet bij; die mocht je alleen met Sinterklaas verwachten. Na de
huldiging in de stoel van ma, was het feest praktisch voorbij, behalve dan dat je een
voorraadje snoep bezat, waarop je broers niet weinig jaloers waren.
Omdat er zoveel Marie’s in Maastricht woonden, was de mei van ma, die ook Marie
heette, iets heel aparts. Niet alleen omdat dan verschillende tantes kwamen koffie drinken,
maar alle bakkerszaken hadden dan al dagen van te voren iets feestelijks met de ontelbare
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taarten en koeken, waarop met sierlijke krulletters stond “Vive Sainte Marie!” Ook ma kreeg
zo’n taart!
De naamdag van pa viel zo, dat er geen aparte presentjes behoefden aangeschaft te
worden. Er was dan peperkoek genoeg en er kon volstaan worden met ‘n “tuut taobak”.
SINTERKLAASFEEST
Van de overige huiselijke feesten was vooral Sinterklaas met de vooravond van
surprises de voornaamste. Dat feest werd al een paar weken van te voren ingewijd. We
moesten eerst een paar maal aan ma vragen, of Sinterklaas nog wat “struije” kwam.
Sinterklaas zelf zag je nooit: de commercie had hem nog niet ontdekt en hij bleef voor ons
dan ook een geheimzinnige onzichtbare figuur. Eens, ik was toen een jaar of drie, is
Sinterklaas bij ons thuis binnengekomen. Mij vader had een grote papieren “tuut” (zak) op
zijn hoofd gezet; van “kemp” (hennep, dat in de werkplaats voor het dichten van
buisverbindingen werd gebruikt) had hij een baard gemaakt; hij deed een colbertje omgekeerd
aan en bond zich een blauwe “katonate” schort van Anna voor. Aldus vermomd kwam hij de
huiskamer binnen, maar moest in de deuropening blijven staan, omdat zijn achterkant te
weinig camouflage had. Ondanks de weinig luisterrijke uitmonstering van de goedheiligman,
moeten Eugène en ik in doodsangst onder de tafel zijn gekropen, waarbij ik met een iel
stemmetje moet hebben geroepen: “’t Is genog Sinterklaos”, waarop de Sint moet zijn
afgedropen, waarbij hij het vaste voornemen maakte, dat dit de eerste maar ook de laatste keer
was geweest: “Um die erm sjäöp get op hun lief te jaoge!”
Volstaan werd sindsdien met een onzichtbare Sinterklaas, die vanaf de trap, die in de
here uitkwam, zijn goede gaven in die here wierp. We moesten dan sinterklaasliedjes zingend
door de gang, die naar het achterhuis voerde, heen en weer lopen en als de Sint ons gunstig
gezind was, vloog er steeds toch nog onverwacht een handvol olienootjes en amandelen door
de lucht. Er moest dan luid: “Daanke Sinterklaos!” geroepen worden en we trokken vol
verwachting weer de gang in, zo lang tot er geen lekkers meer van de trap af regende.
Niemand wist wanneer het hemelse manna zou ophouden; ook Anna niet, die maar steeds met
ons op en neer door de gang liep. Het strooien kreeg een technische verbetering, toen Anna
met een uit de hemel verkregen scherpzinnigheid opmerkte, dat Sinterklaas weg was gegaan,
als hij voor ieder een sinaasappel had gegooid. Geen van ons vroeg zich af, waar Anna die
hemelse wijsheid had opgedaan.
Er werd in de weken voor het sinterklaasfeest bij ons thuis een sfeer opgebouwd van
grote huiselijkheid, niet in het minst door de fantasierijke verhalen van pa, die vaak
ontmoetingen scheen te hebben met de goedheiligman. Het rotsvaste geloof, dat wij in het
reële bestaan van de grote kindervriend hadden, kon door niets vernietigd worden. Zelfs niet
door het feit, dat ik op een zekere keer in een mansardekamertje tot de ontdekking kwam, dat
daar het nieuw opgeschilderde hobbelpaard en onze kruiwagen stonden opgeslagen. Zelfs de
uitbrander, die Anna kreeg, omdat ze dat kamertje niet had afgesloten, deed bij ons geen enkel
vermoeden opkomen. Ik voel nu nog de schrik, die me bij die ontdekking beving. Ieder jaar
opnieuw verdwenen onze grote speelgoedstukken op een geheimzinnige wijze om dan op
sinterklaasmorgen opnieuw in een andere kleur geverfd tevoorschijn te komen. Een kamer op
de bovenverdieping was dan afgesloten. We trokken sinterklaasliedjes zingend de trap op en
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bonsden op de gesloten kamerdeur, roepend: “Ein, twie, dreij, Sinterklaos doot ope!” Soms,
maar niet altijd merkten we dan dat een van de ons vergezellende volwassenen de sleutel
omdraaide, zodat we de kamer konden binnen stuiven. Dat was het feest voor de kinderen,
maar aan de surprise avond deden we evengoed mee. Cadeautjes van buitenaf waren er nooit
bij. De avond had als klassiek begin: een grote peperkoekenman, die we al een tijdje in de
vitrine van Derez, de koekenbakker aan de overkant hadden zien staan, werd door pa in de
fauteuil van ma gezet. Hij woog zo’n kilo of tien en was op last van pa door Anna bij de
overburen besteld. En daarmee was pa klaar met z’n bijdrage tot het feest. Deze avond was
het zijn mei en een cadeau in de vorm van een “tuut Portorico” ontbrak dan ook niet. Soms
verzon hij wel een “kul”-surprise, zoals op die keer, dat mijn broer Eugène bij Sinterklaas een
schrijnwerkersdoos en ik een blokkendoos hadden besteld, want wij moesten onze wensen per
brief aan Sinterklaas kenbaar maken. Zijn knechts hadden blijkbaar een maildienst
georganiseerd, want een kort tijdje, nadat we onze epistels op de schoorsteen in de huiskamer
hadden gedeponeerd, waren die plotseling verdwenen. Dat jaar vonden we op surprise avond
in de here twee grote kisten, aan mij en Eugène geadresseerd. Ze waren goed dichtgespijkerd
en je moest om ze open te krijgen een breekbeitel gebruiken. Toen ze dan eindelijk open
gingen, vond mijn broer in die kist een stuk of wat versleten gereedschappen uit onze
werkplaats en ik werd verblijd met een hoeveelheid houten blokken, waar in de werkplaats het
smidsvuur mee werd aangemaakt. Wij konden deze aardigheid maar heel matig appreciëren.
De surprises bestonden voor ons uitsluitend uit snoepgoed, dat ma met een
bewonderenswaardig geduld in stukjes krantenpapier zat in te pakken. Omdat de snoep uit
kleine stukjes bestond en per ons werd ingekocht, was het voor onze ma een duivels karwei.
Maar ze vond er wel wat op. Ze deed om ieder stukje snoepgoed een eerste velletje papier, gaf
ons elk een stapel in stukken gescheurde kranten met de opdracht zelf de nodige stukjes
papier om onze eigen surprises te wikkelen, zodat we op surprise avond druk waren met het
uitpakken met de door ons zelf gemaakte pakjes.
Toen ik een jaar of elf was, vonden wij, dat we zelf iets voor elkaar moesten gaan
kopen. Spaarpotten hadden we niet, dus kreeg ieder van ons van ma een dubbeltje om inkopen
te gaan doen. Met z’n drieën trokken we de stad in. Nu was er in de Grote Staat, vlak bij de
hoek met de Kleine Staat een snoepwinkel van Jamin, die beheerd werd door twee zure ouwe
vrijsters, die alleen al door hun norse gezicht de kopers uit hun winkel hielden. Maar de
prijzen waren aantrekkelijk vooral voor kopers, die maar over een dubbeltje in hun
portemonnee konden beschikken: je kon voor dat dubbeltje een ons chocolade dierfiguurtjes
krijgen en daar kon je heel wat pakjes van maken. In de Kleine Staat gekomen stelde ik mijn
broers voor daar even te wachten, zodat ik onbespied mijn boodschappen kon gaan doen. Ik
rende daarop naar Jamin en kocht voor mijn dubbeltje chocolade beestjes. Toen ik bij mijn
broers terug kwam gaf Eugène te kennen dat hij ook graag even alleen zijn inkopen wilde
gaan doen. En daarna wilde ook Paul wel even door ons alleen gelaten worden. We begonnen
iets te vermoeden. Dat vermoeden werd zekerheid, toen bleek, dat we alle drie dezelfde
puntzak van Jamin achter onze rug trachtten te houden. Ondanks het feit, dat we op de hoogte
waren van wat we elkaar zouden cadeau doen, hebben we elkaar dat jaar toch verrast met
paardjes, hondjes en koetjes van chocolade.
Sinterklaas was als feest van minder belang op de katholieke feestkalender, maar het
was dat zeker niet in het scala van onze huiselijke feesten. Hoe wonderlijk of het ook klinken
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mag, maar de grote christelijke feesten van Kerstmis en Pasen haalden het in onze kinderogen
niet bij het geweldige sinterklaasfeest.

Ca.: 1900: De snoepwinkel van Jamin op de hoek van de Grote Staat en de Kleine Staat

KERSTMIS
Het accent van Kerstmis lag bij ons thuis vooral op de kerkelijke viering en dat kwam
doordat pa zingen moest in de nachtmis, de herdertjesmis en de hoogmis en zodoende geheel
aan de huiselijke kring onttrokken werd. Daar kwam nog bij, toen we ook mee naar de kerk
moesten, dat er met Kerstmis in plaats van een telkens drie missen gelezen werden, die we als
ware gelovigen alle drie moesten bijwonen, zij het met de nodige tegenzin. Veel bijzonders
werd er ook niet van het eten gemaakt: het was overal wel de gewoonte om bij het ontbijt
leverworst te eten. Toen we heel klein waren, was er geen sprake van kerststal of kerstboom.
We waren al wat groter, toen Anna met een papieren stalletje kwam aanzetten. Dat kon je
uitzetten: door er aan te trekken kwamen de plaatjes van Maria, Jozef en het kind Jezus naar
voren. Ze had er een pakje dunne gespiraalde en kleurige kaarsjes bij gekocht. De schoorsteen
in de huiskamer werd ontruimd en daar konden we onze gang gaan met kaarsjes aansteken,
totdat pa of ma vond, dat we genoeg “gefunkeld” hadden. Om dat voortdurend geknoei met
kaarsjes aansteken en uitblazen een beetje in ordelijker banen te leiden, knutselde pa van
ijzerdraad een soort trapje voor de kaarsjes in elkaar. De draad liep van twee kanten omhoog
naar de top van een ijzeren staafje en had op geregelde afstanden oogjes voor het inzetten van
kaarsjes. De uiteinden waren verzwaard met een paar blokjes lood. Het was een uitgesproken
“loodgieterstrapje”, zeker wat het materiaal betrof. Anna heeft nog eens een kerstboompje
aangeschaft, maar omdat dit boompje slechts met een paar rode lintjes versierd was, geen
glinsterende kerstversieringen en geen snoep droeg, was onze belangstelling minimaal; het is
er dan ook maar een keer geweest.
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NIEUWJAAR
Vlak achter de Kerstmis volgde natuurlijk Nieuwjaar. Van oud naar nieuw sliepen we
rustig, maar we hadden wel een taak voor nieuwjaarsmorgen. We moesten een
nieuwjaarsbrief schrijven en voorlezen om daarmee het chocolade hart te verdienen, dat ma in
goed vertrouwen al voor ons gekocht had. Het schrijven van die brieven deden we in de
keuken onder het toezicht van Anna, die er voor waakte, dat alle traditionele termen, zoals
“Dierbare ouders” en “Uwe dankbare kinderen” aanwezig waren. Toch wist mijn broer Paul
er ieder jaar voor te zorgen, dat hij de “n" van zoontje vergat en zijn brief beëindigde als
zootje.
Een bijzondere activiteit in de week tussen Kerstmis en Nieuwjaar was het bakken van
wafels. Ma kneedde een flinke hoeveelheid meel, melk en boter en suiker en rozijnen door
elkaar, deed er een stuk gist in en zette het deeg “te rijzen” naast de kachel en dan mochten
we niet met de deur “waaie”. Het bakken werd door ons, jongens, gedaan. Dat was geen
sinecure, want het moest gebeuren in de mantelkachel in de huiskamer. Als het deeg in het
wafelijzer was gedaan, moest het schuifje van de kachel verder open geschoven worden en de
wafel aan twee kanten gebakken. Door dat geklungel aan her deurtje zakte het vuur af en toe
weg en moest weer wat op verhaal komen. Een en ander had tot gevolg, dat je met een “alles
behalve” vuur moest werken. Resultaat: de kleur van de wafels varieerde van het diepste
zwart tot het bleekste wit. Extra moeilijk werd het als Paul het in zijn hoofd haalde ook te
gaan bakken. Eens had hij – natuurlijk via Anna, die een groot zwak voor hem had – een
tweede wafelijzer op de kop weten te tikken. Hij bakte, tussen mijn bakken door, een eigen
wafel door telkens als ik niet in de kachel zat met mijn ijzer er het zijne in te leggen. Nooit is
er tijdens het bakken zoveel ruzie geweest. Eugène heeft nooit ook maar een wafel gebakken.
De laatste dag van het jaar moest je zorgen, dat je niet het laatst opstond, want dan was
het Sylvester. Dat had wel geen onaangename gevolgen, maar we vonden het een hatelijke
benaming.
PASEN, VASTENTIJD EN GOEDE WEEK
Met Pasen aten we natuurlijk hard gekookte gekleurde eieren, die de klokken op
Paaszaterdag mee terug brachten uit Rome. Die klokken waren op Witte Donderdag met veel
spektakel vertrokken: het was de gewoonte, dat op die morgen alle bellen, die in de sacristie
te vinden waren, door de misdienaars geluid werden; het orgel speelde op volle kracht; de
torenklokken galmden over de straten: de hele Gloria lang. En dan opeens viel alles stil en
even later relde de houten klepper door de kerkruimte: de “stille tijd” was aangebroken. De
zanger op het koor, werd niet meer begeleid door het orgel. Na de Mis werd het Allerheiligste
naar een zijaltaar gebracht in een kleine processie. En al maar door het geklep van de ratel.
Het altaardeurtje stond wijd open; het corpus van alle kruisen was met een paarse doek
bedekt. Het was voor ons jongens echt om er stil van te worden….
Maar op Paaszaterdag was het allemaal precies andersom: dan was er feest in de kerk,
maar ook bij ons thuis, waar de rode en blauwe eieren op de steiweeg lagen, neergevallen uit
de overvliegende klokken en toch zonder barst of deuk! We gingen bij grama zalig Pasen
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wensen en kregen van haar ook een koppel eieren. Die waren altijd donkerbruin gekleed met
gele vlekken. Het geheim daarvan was, dat tante Trinette de eieren kookte in water, waar ze
uienschilletjes in had gedaan, nadat ze eerst die eieren met blaadjes had omwikkeld. En dat
veroorzaakte dan die gele figuren op de bruine schaal. Die paaseieren werden uit de hand en
tussendoor gegeten: ze hoorden niet bij het brood gegeten te worden. We kregen ook een
chocolade paasei en soms een van suiker, maar daar hielden we niet zo van, omdat het je
tanden zo stroef maakte. Een ei kostte maar twee of drie centen en dat was nog duur
vergeleken met de “jonge jaren” van pa, die ons telkens opnieuw vertelde, dat op
Paaszaterdag in zijn tijd een man met een kraam op de Markt voor het stadhuis stond. Bij hem
kon je hardgekookte eieren voor een cent kopen. Dan werd er “geknotst” en hij, wiens ei stuk
ging moest het aan zijn tegenstander geven. De koopman kocht de geknotste eieren weer terug
voor een halve cent per stuk en maakte er nieuwe winst op door ze voor een dubbeltje per
dozijn weer door te verkopen. Zelf heb ik zo’n man nooit gezien; wel hebben we druk
geknotst en de bijbehorende ruzie gemaakt; en onze stuk geslagen eieren aten we zelf op!
In mijn kinderjaren was op Goede Vrijdag alle gebruik van vlees en dierlijk vet
verboden. Dat betekende bakken in olie (margarine was toen nog niet bekend). Normaal
gebruikte je voor het bakken boter, die door de boeren naar de stad werd gebracht op een
groen koolblad. Als arme mensen iets op hun brood smeerden, dan was het reuzel. Die dag
was het voor iedereen: koffie zonder melk en brood zonder boter. In alle straten rook je de
baklucht van olie. De meeste mensen waren blij als die laatste dag van de vasten om was,
want men hield zich aan de strenge vastenvoorschriften. Ofschoon in de ogen van ma de
naleving van de vastenwet aan het verslappen was. Maar de rigoureuze opvolging van de
voorschriften volgens de letter, die grama er op na had gehouden was bij het absurde af.
Voorschrift was, dat men slechts een volle maaltijd per dag mocht gebruiken. Toen grama nog
haar gezin beheerde en er ontbrak bij het gebruiken van die volle maaltijd iets op tafel, zodat
een van de meisjes dat in de keuken halen moest, dan kreeg die tot opdracht een stukje vlees
in de mond te nemen en daarop te blijven kauwen, totdat ze haar benen weer onder de eettafel
kon steken. Daardoor had ze dan volgens grama haar volle maaltijd niet onderbroken en
mocht ze verder eten.
VASTENAVOND
De strengheid van het vasten, die vooral ook vanaf de preekstoel gedecreteerd werd,
motiveerde het overdadige eten met Vastenavond. Ondanks de vele pogingen, die door de
geestelijkheid ondernomen werden, daarbij gesteund door katholieke overheidsinstanties,
bleef Vastenavond volksfeest nummer een.
Het typische van carnaval vieren was, dat het altijd plotseling bij de mensen opkwam. In
het begin van deze eeuw kon je je verkleden, behalve op de drie carnavalsdagen ook nog op
de zondag daarna (na-carnaval) en op de zondag van halfvasten. Op die beide laatste dagen
zag je maar weinig gemaskerden; ’t waren meestal doorgefourneerde dronkaards, die zich nog
wat vodden aangetrokken hadden. De tijd van de Momus-optochten was dan voorbij.
Op de carnavalsdagen zelf en zonder dat er ook maar enige leiding gegeven werd,
stormde het volk de straten op, vormde “complotten” achter een of ander trompettist, liefst
vergezeld door een trommelaar en zong jaar in, jaar uit dezelfde liedjes, als dat van “Hup mer
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1913: kinderen in “vastelaoves päkske” in Maastricht

Jenneke, pup mer Jenneke…” en “Hij is gaan varen…”. De gangbare straatliedjes, geen
speciaal gemaakte carnaval-songs, werden luidkeels gezongen en geschreeuwd. Op
Aswoensdag kon menigeen geen woord meer uitbrengen; in het gunstigste geval kon hij nog
behoorlijk fluisteren.
Niet-gemaskerden of niet-verkleden waren er zo goed als niet. Alleen al omdat men er
bang voor was “de waarheid” gezegd te krijgen, want die was meestal niet prettig om
aangehoord te worden. Je mocht niet in de kleren van “de andere kunne” lopen en ook
priesterkleren waren verboden.
Carnaval werd gevierd op straat, wat echter niet betekende, dat de cafés geen bezoek
kregen. Integendeel! Maar de bals die in de Redoute gegeven werden, waren meer bestemd
voor de “upperten”.
Wij deden er ook aan mee, natuurlijk op onze manier. We hadden een doos met
vastenavondgoed, dat voor het grootste gedeelte uit afleggers van pa en ma bestond, hoewel
we toch ook wel een clownspak of een boerenkiel gehad hebben. Een van onze leukste
bezigheden was om onze jongste broer Paul aan te kleden, waarbij hij gestoken werd in een
oude-mannen-pak en opgevuld werd met rommel, die we in de vastenavondsdoos vonden. Hij
werd ook geschminkt; dat werden we trouwens alle drie. Maar aan schmink werd geen geld
uitgegeven. Ma had ontdekt, dat je met natgemaakt rood behangselpapier zeer verdienstelijk
rode blosjes op onze wangen kon toveren; zwart werd geleverd door verbrande kurken. Je
kreeg natuurlijk een zakje confetti en een rolletje serpentines, maar je vond het zonde om deze
laatste zomaar weg te gooien. We gebruikten ze dan ook maar liever om de lampenkappen te
versieren, iets waar pa niet erg gelukkig mee was vanwege het brandgevaar, want de
verlichting was nog altijd met gas, petroleum of kaarsen.
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’s Avonds mochten we wat langer opblijven om achter de gesloten winkeldeuren,
waarvan de blinden dan open gezet werden met jassen aan en dassen om (er was alleen
verwarming in de huiskamer en de keuken) naar de “verkleiders” te gaan zitten kijken. Pa en
ma waren dan uitgegaan met een of andere oom en tante en Anna betrok de wacht.
Op Aswoensdag gingen we een askruisje halen en als het dan niet mooi genoeg naar
onze zin was, veegden we het weg en gingen een nieuw halen.
DE NAJAARSKERMIS

Processie voorafgaand aan de kermis op de Markt

Een ander volksfeest, dat door de hele stad gevierd werd, was de najaarskermis. Ook
dan had iedereen op maandag en dinsdag vrij. Op de Markt werden kermistenten opgeslagen
en we gingen er meermalen naar toe; aanvankelijk onder de hoede van Anna. Je kwam in die
tijd met een dubbeltje al heel ver en met een kwartje was je gewoon een kapitalist. Immers “e
tuutsje” ijs kostte een cent en een rit op een draaimolentje had je daar ook al voor. Maar die
molens zagen er ook naar uit! Niet voor niets zong men over “’t meuleke vaan Ingele”, dat de
“liewkes” de mazelen hadden en de “peerdsjes” gein bein. In het middengedeelte van de
draaimolen liep een sukkelig paard en trok het gevaarte in het ronde. Wanneer de rit voorbij
was, wierp de baas van het spul een sleepplank uit, waarop hij ging staan, op deze manier een
primitief remtoestel organiserend. Midden in het niet meedraaiend deel van deze
“kindermolen” stond het draaiorgel door handkracht gedreven, dat poogde gangbare
straatliedjes te produceren, maar daarbij meerdere tonen door ft-ft-geluiden vervangende. Het
oorverdovende lawaai van mechanische muziek uit op z’n hardst ingestelde versterkers kende
men nog niet.
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Veel luxueuzer dan de kindermolentjes was de stoomcarousel, die in plaats van door een
paard door een stoommachine in beweging werd gezet. Er was een tent omheen gebouwd,
waarin het knap benauwd kon worden, vooral ook door de stoommachine, die er puffend,
blazend en af en toe gillend midden in stond. Vijf centen kostte een rit, maar met een
rittenboekje van tien stuks kwam je al voor drie en een halve cent klaar. Er werd druk met
serpentines gegooid naar meisjes, die lonkend op het ronddraaiend gedeelte stonden, door
jongens, die zich op de stilstaande vloer rondom de molen bevonden en waarvan ieder wel
een speciaal doel voor zijn werpkunst had.
Soms was er ook een “sjievel”, waarop je van huishoogte af op een matje naar beneden
kon roetsjen. Naast het stadhuis stond de poppenkast. Omdat microfoons nog onbekend
waren, verstond niemand iets van wat de poppenspeler achter het doek van zijn kast zat te
roepen. De poppen maakte hij zelf, wat je goed kon zien.
Voor ons was de worsteltent een bijzondere attractie: daar buiten stond een man met een
pantervel om en met zwaar gespierde armen en benen. Hij werd aan het publiek voorgesteld
staande op het podium voor de tent. Met trommels en trompetten werden steeds meer
kermisgangers naar de tent gelokt. Het bleef voor ons bij die buitententse belangstelling, want
we dachten er niet aan het grootste deel van onze kermiscenten te gaan offeren bij de kassa,
waar een opgedirkte madam maar al te graag onze duitjes in ontvangst zou willen nemen.
Soms kregen we iets extra’s om naar de hypodroom te gaan. Je kon daar in een piste
cirkeltjes rijden op een paard, dat min of meer rijp was voor het slachthuis. Eens was er een
horizontaal draaiend rad, dat schuin omhoog liep naar het middelpunt. Op uitnodiging van de
spullebaas mocht je er op gaan zitten, mits je aan bepaalde voorwaarden voldeed. De ene keer
mochten er alleen meisjes op met vlechten; ’n ander maal waren jongens met petten de
uitverkorenen. Het rad begon geleidelijk aan sneller te draaien, met het gevolg, dat de een na
de ander er af geslingerd werd. Alleen wie op de top van het rad was komen te zitten, had
kans er niet van af geslingerd te worden. Maar daarvoor moest je een gevecht met de anderen
leveren, die ook met de bedoeling bezield waren om de top te bereiken. Het is mij maar een
keer gelukt om als overwinnaar uit de strijd te komen, maar toen was ik al zo dol gedraaid, dat
ik nauwelijks meer op mijn benen kon staan.
Mijn vader vertelde dat Fons Olterdissen eens op ’n vroege morgen, toen het kermisvolk
nog in z’n wagens lag te ronken, alle weelderig geproportioneerde vrouwenpoppen en afbeeldingen op de fronten van de kramen van woeste snorren en baarden voorzien zou
hebben. Dit alles tot vermaak van de kermisvierders en tot machteloze woede van het
kermisvolk. Het is best mogelijk, dat Fons Olterdissen iets dergelijks uitgehaald heeft, want
hij was van nature bezield met de drang om alles en iedereen voor de gek te houden. Toen in
het begin van deze eeuw het standbeeld van Minckeleers op de Markt onthuld zou worden (ik
was toen misschien een jaar of vier) gingen we er met mijn vader heen. Minckeleers had een
sigarenwinkeltje op de Markt, vlak bij de Boschstraat. Het beeld was met een grote witte doek
bedekt. Olterdissen zei tegen mij: ”Kiek mer good menneke, es astrein dee menier deen dook
vaan Minckeleers aoftrek, daan stik dee z’n tong oet. Let mer ns good op!” Hoe suggestibel
een kind van die leeftijd kan zijn, blijkt wel hieruit, dat ik werkelijk, toen het doek naar
beneden viel, gezien heb, dat Minckeleers een grote rode tong uitstak!
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1904 de onthulling van het standbeeld van Minckeleers op de Markt, hij had zijn lange rode tong net weer ingeslikt!.

Gedurende de kermisdagen voor de
eerste wereldoorlog mochten er
draaiorgels door de stad rond rijden. Ze
hadden eerst voor het stadhuis een soort
examen moeten afleggen door een
deuntje weg te geven. Men zei, dat dit
gebeuren moest om te voorkomen, dat
allerlei jank-apparaten de oren van de
burgers kwamen teisteren. Zo’n
straatorgel stond op een plat wagentje,
waar een scharminkel van een paard
voor was gespannen. Het orgel speelde
niet mechanisch, de muziek moest door
handkracht “veroorzaakt” worden. De
orgelman stond op het wagentje en
Een halve eeuw later zou er een standbeeld voor Fons Olterdissen zelf op de
draaide aan een groot wiel, nu eens met
Grote Looiersstraat worden opgericht
de linker- dan weer met de rechterhand.
Zijn vrouw, meestal in blijde verwachting, en een troep kinderen hanteerden de centenbakjes.
Af en toe bleef het paard stil staan en als dan een bepaald straatdeel leeg gebedeld was, deed
een ruk aan de toom het weer langzaam voortsukkelen.
Een andere, thans verdwenen, straatattractie met kermis was de belletjesman. Die was
gekleed in een strak tricot-pak met een puntmuts op zijn hoofd. Het pak en de muts waren
volgehangen met belletjes, die bij de minste beweging zachtjes klingelden. Wij noemden zo’n
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man een hardloper, ofschoon hij slechts af en toe een spurt ondernam, maar hij moest
voortdurend in beweging blijven. Hij liep van deur tot deur om geld op te halen. Als hij bij
een deur stond en de madam even naar binnen ging om een cent uit haar portemonnee op te
duikelen, moest hij in beweging blijven: hij maakte dan gedurende die tijd looppas op de
plaats. Zo verzamelde hij wat kopergeld, want geen mens dacht er aan hem voor z’n prestatie
een dubbeltje te geven.
We hadden voor de eerste wereldoorlog in Maastricht buiten het Hollandse geld ook
Belgisch en Duits geld in omloop. De laatste jaren voor de oorlog had men de waarde van de
frank en de mark wel iets verminderd, zodat de mark voor 59 cent en de frank (Belgische,
Luxemburgse en Franse) voor 48 cent werd aangenomen. De ratjetoe van wisselgeld in die
dagen bestond uit: Hollands geld: rijksdaalder (e stuk of ’n peerdsouch); gulden; kwartje
(wullemke); dubbeltje; stuiver (knepke); halve stuiver (knap); cent en halve cent; ook gouden
tientjes waren voortdurend in omloop. Belgisch-Frans geld: “vief frang” (f.2,40); “dobbele
frang” (f.0,96); “frang” (f.0,48); “halve frang“ (f,0,24); “knepke“ (knepke met e look) Belsj
knepke 5 cent; Belsje knap en Belsje cent. Duits geld: vijfmarkstuk; mark; halve mark; grosje
(6 cent) pfennig. Bij het begin van de eerste wereldoorlog werd het gebruik van vreemd geld
definitief verboden.
Een sensatie was het, toen voor het eerst een “sprekende bisschop” (zoals een van onze
knechts het noemde) op de Markt verscheen. Deze voorloper van de latere bioscopen bracht
de mensen in stomme verbazing. Een man voor het doek maakte opmerkingen over wat er op
het doek te zien was (vandaar de “sprekende”). En dat was voor ons heel wat bijzonders! De
eerste “film” die je daar te zien kreeg, was een heer, die zo maar langs het doek wandelde,
enige bewegingen met zijn handen maakte en daarop een deur uitwandelde, die hij achter zich
sloot. Voor ons, die alleen maar de stilstaande beelden van de toverlantaarn kenden, was zo’n
film gewoonweg het einde.
Met kermis werden spontaan kinderoptochten georganiseerd; dat ging meestal per straat.
Een of andere familie begon met het plan te lanceren. In de Rechtstraat hadden we ook zo’n
familie: het was het kinderrijke gezin van een zekere Bergholtz, die achter-boven woonde in
een grote koffiezaak in de straat. Die familie zorgde er echter wel voor, dat de organisatie
haar geen windeieren legde. Het systeem werkte aldus: wie mee wilde gaan met de optocht,
moest voor vijf centen een papieren mutsje kopen, dat de vele kinderen van de firma
Bergholtz van kleurig papier hadden gefabriceerd. Voor alle andere attributen zoals
vlaggetjes, ballonnen en sjerpen moest je zelf maar zorgen. De optocht trok dan zingend de
straat een of twee keer op en af en werd dan ontbonden. Voor de organisatoren was het geld
dan toch veilig gesteld en wij gingen liever naar huis om te zien of daar misschien een stuk
vlaai was overgebleven.
Minder kostbaar was het dansen in ”’ne reijaloet” een rondedans, die je zonder het
minste gevaar midden in de straat kon uitvoeren. De daarbij gezongen tekst: “Reijaloet wagel;
hey ’t is m’ne rettekepoe” had een historische betekenis. Het schijnt ontstaan te zijn in een
tijd, dat de Franse bezetting van Maastricht werd opgeheven en de Fransen met hun legertros
van wagens de stad verlieten. De burgers dansten hand in hand in een lange sliert om de
vertrekkende wagens en zongen daarbij: “Rij mer oet wagel; ce n’est que race de pou” en bij
het laatste deel van het gezang gingen ze op hun hurken zitten.
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TRADITIONELE LEKKERNIJEN
In mijn jongenstijd moesten de mensen alle dagen van de week werken van ’s morgens
zeven uur tot ’s avonds zeven uur. Buiten de kerkelijke feestdagen (Pasen, Pinksteren, St.
Marie, Allerheiligen en Kerstmis) lagen alle werkzaamheden ieder jaar twee maal twee dagen
stil, zowel met Vastenavond als met de najaarskermis.
Maanden van tevoren werd er gespaard, want al kostte een glas bier maar een cent of
vijf, er moesten vele potjes bier gedronken worden om in de gewenste stemming te komen. de
bakkers en slagers bemerkten deze spaarzin al weken voor het feest: de aanstaande vierders
lieten de bedragen van hun inkopen “opschrijven”. Ook in de burgergezinnen kreeg het eten
meer “kleur”. Wij kochten een big, dat nog niet “gevreten” mocht hebben, omdat het vlees
dan minder zacht zou zijn. We lieten het slachten door Adam, zo heette die slagersknecht, die
huis aan huis biggen voor een kwartje kwam kelen. Over vleeskeuring werd niet gesproken.
De kleine roze varkentjes vormden een attractie op zich, omdat ze zo geweldig konden
schreeuwen, als je ze aan de krulstaartjes of aan een van hun achterpootjes trok. Het biggetje
werd – na gekeeld, uitgebloed en gestukkerd te zijn – door mijn moeder gekookt en op een
speciale manier in dril klaargemaakt. Ook “knijnsvel!” had druk werk. Hij had zijn naam te
danken aan zijn straatroep: “knijnsvel!”, waarmee hij luidkeels mededeelde, bereid te zijn om
ieder konijn, dat hem gepresenteerd werd, te slachten, te stropen en schoon te maken in ruil
voor de vacht van langoor. De man ging met een ijzingwekkende voortvarendheid te werk.
Nauwelijks had hij het konijn met een nekslag gedood, of het vel hing al afgestroopt langs het
dier z’n kop. Nog ruik ik de weeë lucht, die zich verspreidde, als de man de ingewanden uit
het dier verwijderde, want wij stonden er bij een dergelijk ongewoon spektakel met onze
neuzen boven op. Niemand vond het nodig om kinderen uit de buurt van de bloederige
voorbereidingen van de feestelijkheden te houden. Er waren nu eenmaal dieren, wier enige
functie in deze wereld was: geslacht en opgegeten te worden. Voor het slachten van kippen
moest men maar zelf zorgen. Wel waren er “kukelekriemers”, die het gevogelte panklaar
aanleverden. Hoe die het gevogelte aan zijn eind hielp, was het geheim van de straatjes, waar
genoemde kukelekriemers hun domein hadden. Maar in hoofdzaak zal zich het moordproces
wel precies zo afgespeeld hebben als bij de particulieren, die over voldoende hardheid
beschikten. Want je moest wel hard zijn, wilde je een executie vlot uitvoeren. Een duif werd
bij de kop genomen en het omlaag hangende lichaam werd rond gedraaid, zodat het dier zijn
nekje brak. Dat niet iedereen het aankon om een kip te slachten, kwam doordat het dier in de
bek “gestoken” moest worden. Maar mijn tante Trinette, die bij mijn grootmoeder inwoonde,
was daar een matador in. Als het dier met een scherp mesje in de bek gestoken was, moest het
– volgens het recept van mijn tante – driemaal met de vleugels slaan en kon dan opgehangen
worden om uit te bloeden. Oom Hubert, die alle smerige karweitjes in het huis van mijn
grootmoeder moest opknappen, had tot taak de door mijn tante vermoorde kippen te plukken.
Dat moest gebeuren als de dieren nog warm waren. Wachtte hij tot ze koud waren, dan trok
hij er behalve de veren ook het vel en soms hele stukken vlees af! Eens had hij weer op het
binnenplaatsje in een wolk van veertjes een kip behandeld en deze weggelegd om een tweede
exemplaar onder handen te nemen, toen tot verbazing en schrik van iedereen de eerste kip in
zijn blootje over het binnenplaatsje begon te waggelen. Sindsdien was mijn tante niet meer zo
zeker van haar doodssteek.
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Een echt eten voor Vastenavond was “boog” ( met gehakt gevulde kalfsschouder) en
“tête-de-veau”, waarin onder toevoeging van tomaten, hardgekookte eieren en augurken, alles
wat “niet-knook” was en aan een kalfskop zat, werd verwerkt, tot de ogen toe…
Het eten speelde een grote rol bij de viering van Vastenavond en de kermis, maar er
waren nog heel wat dagen in het jaar, die hun vaste consumptieartikelen hadden.
Zo was nieuwjaar ondenkbaar zonder zelfgebakken wafels (oliebollen kende men niet).
Naast de kleine wafeltjes met kleine ruitjes voor bij het borreltje, had ieder rechtgeaarde
Maastrichtenaar een flinke voorraad koffiewafels. Die waren flink groot (ze “stonden” in je
maag) en moesten de “sjroepse boterhammen” vervangen die bijna iedereen op gewone dagen
om vier uur gebruikte!
Met Pasen waren het natuurlijk de gekleurde hardgekookte eieren, die door iedereen
gegeten werden, zoals eerder beschreven. Mijn vader was er altijd op uit om zijn zoontjes
voor de gek te houden. Hij wilde ons doen geloven, dat hij met een mand naar het
Cörversplein moest gaan ( ’n pleintje aan de Wyckerkant van de oude brug) om de eieren op
te vangen, die uit de klokken vielen als die op Paaszaterdag uit Rome terug kwamen. En het
zou hem nog gelukt zijn ook ons met een mand op weg te sturen, als hij de zaak niet
overdreven had met te zeggen, dat we wel een mand zonder bodem moesten meenemen.
Vastenavond was ondenkbaar zonder boules-de-Berlin en Sinte Berb (of Sint Katrijn?)
bracht altijd tartes-pommes mee.
Van de bakker kreeg je met Driekoningen een driekoningenkoek gratis, behoudens de
fooi aan de knecht, die het krentenbrood bracht. Er was een bruine boon in gebakken, om
daarmee de zwarte koning uit het gezin aan te wijzen. Omdat deze uitverkiezing meestal tot
gevolg had, dat je met een gebrande kurk werd zwart gemaakt, had niemand er zin om als
zwarte koning uitverkoren te worden. Er was dan ook vaak geen boon (“heet de bekker
vergete d’r in te doen!”), omdat zo’n boon gemakkelijk doorgeslikt kon worden.
Zoals bij alle feestelijkheden had men ook met kermis speciaal gebak. Dat waren de
vlaaien. Iedereen bakte met kermis op grote zwarte platen een groot aantal vlaaien. Als ze
lekker waren, moesten ze “dun van leer en dik van smeer” zijn. Het deeg werd dan ook zo dun
mogelijk uitgerold. Meestal deed men dat met een lege fles, die dan de rol van deegrol
vervulde. Het deeg werd op de met boter besmeerde plaat gelegd. Met een vork werd er in
geprikt, om het vastzetten te voorkomen, zei men. In de opstaande rand werden met duim en
wijsvinger verhoginkjes geknepen en dan werd de spijs er op gedaan. Een oven had niemand,
dus werden de vlaaien naar de bakker gebracht. Voor ons was dat Smeets. Er moest tien cent
per vlaai betaald worden en het was er altijd zo druk, dat je met Smeets afspreken moest,
wanneer je je baksel kon brengen.
ONZE HUISDIEREN
Onze veestapel bestond uit een boekvink en een hond. De boekvink hing in een kooitje
op “d’n here”. Hij zong niet. Klanten rieden ma aan om het beestje blind te maken, dan zou
het wel gaan zingen. Pa noch ma konden het over hun hart verkrijgen om zo iets gemeens te
doen. De vinken waren indertijd geen beschermde vogels en werden druk gevangen en op de
markt verhandeld. Met een gloeiende breinaald werden de arme diertjes blind gemaakt. Als je
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door de achterbuurtstraatjes liep zag je vrijwel bij elk raam (als het tenminste niet regende!)
de kooitjes met de blind gemaakte vogeltjes hangen.
Onze hond heette Lord en was een fox-terrier met het nodige asbakkenrasbloed in zijn
aderen. Hij was voor ons een prettige speelkameraad. Hij kon gevaarlijk brommen, maar beet
niet. Een van onze spelletjes met hem was, hem een stok toe te werpen en die dan weer
proberen uit zijn bek los te trekken. Dat was bijna onmogelijk, maar wij vonden het zo’n
prettig spel, omdat hij dan zo angstaanjagend kon brommen, terwijl wij zeker wisten, dat hij
toch niet zou bijten. In de heetste zomerdagen (hondsdagen) moesten de honden een muilkorf
dragen. Dit moest om de mensen te beschermen tegen hondsdolheid, die men opliep als men
door een dolle hond gebeten werd. Toen ook al moest men hondenbelasting betalen, maar
hondenpenningen behoefden niet door de dieren gedragen te worden. Hoe men aan de weet
kwam of iedereen zijn hondenbelasting betaald had, is mij nu nog een raadsel. Misschien
kwam het wel omdat er zo weinig honden waren, want hondenvuil vond men toen praktisch
op geen enkele stoep. Lord heeft het begin van de eerste wereldoorlog niet gehaald. Hij werd
stijf en liep krom en toen hij ook nog onaangename lucht begon te verspreiden, was zijn lot
bezegeld. Hij werd naar het asiel in het Wycker Grachtje gebracht en daar vergast. Natuurlijk
was het Anna, die met dit karweitje werd belast, zodat ze later met veel pathos kon vertellen,
hoe ze Lord in zijn laatste levensminuten door een glasruitje had kunnen observeren, waarbij
hij haar, indien al niet verwijtend, dan toch bedroefd had staan aankijken…
We bleven niet lang zonder hond, daarvoor was ma (die zo’n huisdier nooit aanhaalde)
veel te veel op een hond gesteld. Lord werd opgevolgd door Irene, bruin met een wit befje en
op hoge pootjes, met grote zwarte oogjes: de absolute tegenpool van onze vroegere
straatschooier Lord. Ma had het diertje gekregen van Belgische refugiés, die bij het begin van
de oorlog bij Herben hun onderdak gevonden hadden.
FAMILIE HERBEN.
Voor ons, jongens, behoorde de Rechtstraat met zijn bewoners tot ons leefmilieu. De
meeste relaties hadden we met de familie Herben. Zij woonden schuin tegenover ons, en de
vader heette Chris. Omdat hij overtuigd was, dat die naam afgeleid was van Christus vierde
hij zijn “mei” de avond voor Kerstmis. Hij was meubelmaker van “z’n geloof” en dat beroep
oefende hij op zolder uit. Om contact met de benedenverdieping te kunnen houden had hij een
huistelefoon aangelegd. Die bestond uit een buis, aan beide zijden afgesloten met een houten
klos, die je natuurlijk weg moest nemen als je een gesprek wilde voeren.
In het benedenhuis hield hij een sigarenwinkel, waarin ook ansichtkaarten verkocht
werden. De winkel stond vol rekken, die volgeladen waren met sigarenkistjes. Deze waren op
twee of drie na leeg, zodat de keuze voor de klant zeer beperkt was. Van de ansichtkaarten –
meest spotprentjes op trouwlustige vrouwen – was Herben zelf de beste afnemer. Hij had
namelijk de hobby om naar de adressen vermeld in de advertenties, waarin vrouwen naar
kennismaking vroegen, een van de kaarten uit zijn winkel te sturen. Ofschoon hij natuurlijk
nooit enige reactie kreeg, verkneukelde hij zich op een kinderlijke manier op het effect, dat
zijn kaart ongetwijfeld zou hebben. Ontegenzeggelijk was dit een kostbaar tijdverdrijf, want
al kostte het verzenden van zo’n kaart in die tijd maar een cent, er waren toen ook al heel wat
van die vrouwlui….
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Als hij op z’n zondags was, had Herben een wit vest aan en droeg hij in z’n knoopsgat
een eigen-gekweekte pensee (viooltje). Want hij had op zijn steiweeg een tuintje
geïmproviseerd, terwijl het achterste gedeelte van die binnenplaats als “schop” dienst deed en
met een plat dak overdekt was. Op een goeie dag vond hij, dat het wel aardig zou zijn als dat
afdak met kiezel bedekt zou worden. Overeenkomstig de algemene gedragslijn van die tijd (je
pleziertjes mochten niks kosten!) werd aan de oudste zoon Jef opgedragen voor kiezel te
zorgen. Wij zouden hem bij het uitvoeren van die taak helpen. Met een kruiwagen uitgerust
werden we de straat opgestuurd, om kiezel te zoeken. Dat viel niet mee! We hadden al een
groot deel van onze vrije middag zoekgebracht met het bij elkaar “zeumeren” van zwervende
kiezelsteentjes, toen we op de Heugemerweg, vlak voor het café van Stevens een ware
kiezelplaat ontdekten. Wisten wij veel, dat dit een stuk wegverharding was door de gemeente
Heugem uitgevoerd om een water- en modderpoel te laten verdwijnen. We waren juist
begonnen de gemeentekiezels met veel ijver in onze kruiwagen te laden, toen Stevens met
gebalde vuist en luid scheldend aan de deur van zijn café verscheen. Of we als de bliksem
wilden opdonderen, gevolgd door krachttermen en scheldwoorden, die maar al te duidelijk
maakten, hoe weinig gevoel Stevens voor onze verzamelwoede kon opbrengen. We waren erg
verbaasd over die woede-uitbarsting van de corpulente kroeghouder, maar Jef veronderstelde:
“Je kunt je eigenlijk wel best voorstellen, dat die man zich zo kwaad maakt: hij heeft
misschien zelf wel die stenen stuk voor stuk bij elkaar gezocht en we weten zelf heel goed wat
voor een hels karwei dat is”.
Met Jef hadden we anders weinig omgang; dat kwam vooral doordat hij op een andere
school zat bij de broeders op de Brusselse straat. Daar hadden de meeste leerlingen een
abonnement op de “Roomse Jeugd”. Als we hem op zaterdag slenterend tegenkwamen
onderweg– van school naar huis – las hij ons de wonderlijke verhalen uit dat kinderblad voor.
Meer van onze leeftijd was zijn zus May, die om de kleur van haar haren “de witte”
genoemd werd. Ze was voor ieders jongensspel te vinden. Toen mijn broer Eugène eens een
nieuwe staart voor zijn houten paard moest hebben, vond de witte het zonder aarzelen goed,
dat hij met een schaar een flinke pluk van haar lange haar afknipte om daar zijn paard mee te
sieren. Tot Eugène’s grote verbazing, kwam Tineke Muller, zoals madame Herben met haar
meisjesnaam heette, groot kabaal maken over het verknoeide kapsel van haar dochter.
Madame Herben was een klein, rond vrouwtje, dat steeds op haar voordeel uit was. op
een keer hadden mijn moeder en zij ieder een mik gebakken bij bakker Smeets, die tegenover
ons woonde. De mikken werden door een van ons gehaald en daarna werd madame Herben
gewaarschuwd om de hare te komen overnemen. Beide mikken werden haar getoond; ze
woog ze op haar handen en gaf toen de naar haar idee lichtste aan mijn moeder. Dat ze daarbij
haar armen kruiselings over elkaar moest schuiven, deerde haar blijkbaar niet.
Een markante figuur in de familie Herben was “grampeer”, die meestal in de
deuropening op een stoel zat, z’n voeten op het trottoir. Je moest er met een boogje omheen
lopen, omdat je zijn dreigende wandelstok niet vertrouwen kon. Hij was dan ook kinds; hij
had een onvoorstelbare honger. Als hij een flinke stapel boterhammen naar binnen gewerkt
had, begon hij zich te beklagen, dat ze hem zo’n honger lieten leiden en hij was niet tot
bedaren te brengen voor een nieuwe stapel boterhammen voor hem neergezet werd. Voor
iedereen zou zoiets een probleem zijn, niet voor madame Herben, die behalve rond en dik ook
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erg goedlachs was, zelfs toen ze eens met een moe gebaar op een “wiemeren” (aalbessen)vlaai ging zitten, die ze even uit haar handen op een stoel in de keuken had gezet.
Toen later de meubelmaker Herben zich als begrafenisondernemer gespecialiseerd had,
onderhield hij om begrijpelijke redenen een voortdurende en zakelijke relatie met Nafzger, de
koster van Wyck. Vooral op nieuwjaarsdag sloeg de koster zijn slag en zat hij in de kamer van
Herben van ’s morgens vroeg tot laat in de middag te borrelen, op deze manier de provisie
innend voor de klanten, die hij Herben in het afgelopen jaar bezorgd had.
DE OUWE RAMAKERS
Ook met ander bewoners van de Rechtstraat hadden we voortdurend relaties, omdat in
die tijd een straat een werkelijke leefgemeenschap was. Een bekende figuur in ons straatbeeld
was de “ouwe Ramakers”. Hij werd zo genoemd ter onderscheiding van zijn zoons. Ramakers
had een timmerwinkel op de hoek van de Calemijnstraat, ’n steegje, dat van de Rechtstraat
naar de Oeverwal loopt. Een paar keer per dag deed hij de “ronde”, dat betekende: hij
slenterde met de handen diep in de broekzakken de Rechtstraat in. Via een hogerop gelegen
zijstraatje (de Wycker Smedenstraat) bereikte hij de Oeverwal, die hij af drentelde tot de
Calemijnstraat weer bereikte. Hij liep dus echt een blokje om, maar…. onderweg sloeg hij
geen enkel café over (en dat waren er nogal wat!). Zodoende verdeelde hij eerlijk zijn
klandizie over die vele kroegen, die hij onderweg tegenkwam. Met alle buurtbewoners, die hij
aan de deuren van hun winkels of op de stoepen ontmoette voerde hij onderhoudende
gesprekken. Bij het vorderen van het aantal “rondes”, die hij maakte werden zijn verhalen
“geestrijker”, hoewel minder duidelijk. Hij was de radio-omroeper van die dagen. Hij
behoorde tot een uitgesproken “mannen-huishouden”, waar het gebruik van een tafellaken
volledig onbekend was, het “huidsvlees” of de “gepeersde kop” vanaf het slagerspapier op het
brood gekwakt werd en de al te vette tafel met een straatbezem werd schoon geveegd.
BAKKERS DEREZ EN SMEETS
Tegenover ons woonden twee bakkers: suikerbakker Derez en broodbakker Smeets.
Ondanks het grote verschil in producten, die bij hen over de toonbank gingen, gunden ze
elkaar het licht niet in de ogen. Uiteindelijk bleek Smeets de sterkste en moest Derez zijn
biezen pakken. Misschien kwam dat wel, omdat Smeets’ ovenproducten dagelijks voer voor
de mensen waren, terwijl Derez het meer moest hebben van de luxe, die echter in die tijd
beperkt bleef tot de zondag (en dan nog bij uitzondering!), of tot de feestdagen, want de
Hollandse gewoonte van koekjes bij thee of koffie was geheel onbekend. Ik zeg nu thee, maar
ik betwijfel of men thee anders waardeerde dan als kruidendrank, die men alleen maar nam en
dan met een vertrokken gezicht, als men zich niet lekker voelde. Er was geen mens, die er
over prakkizeerde om suiker in z’n koffie te doen. De hoogtijdagen, die voor Derez zoden aan
de dijk zouden moeten zetten, waren Kerstmis, Pasen, Pinksteren, Sinterklaas, voor- en
najaarskermis, Vastenavond en dan de vele “mei’s”. Dan stonden zijn “kiekoets” vol met
grote ronde peperkoeken, waarop met zwierige suikerletters stond geschreven “Vive St.
Marie” of “Vive Sint Harie”. Natuurlijk kregen de andere Maastrichtse heiligen Pie en Pauw,
Sint Jaan, Hubeer en vele andere te gelegener tijd ook hun beurt. Naast al die peperkoeken
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stonden achter op d’n here in houten rekken een groot aantal vlaaien. Maar daarbij vond hij
grote concurrentie van de amatrice-baksters, die hun zelfgemaakte vlaaien voor een dubbeltje
in de oven van Smeets konden laten bakken. Dat was een van de manieren, waarmee Smeets
de inkomsten van Derez kon drukken!
Het was voor ons feest als oom Eugène, de jongste broer van mijn moeder, ’s
zondagsmiddags op bezoek kwam en met ons de straat overstak, om bij Derez voor ieder van
ons een taartje van vijf cent te kopen.
Derez was behalve bakker ook nog een verwoede duivenmelker. Op zijn zolder had hij
zijn doffers en duiven onderdak gegeven. Als hij zijn duiven voor een prijsvlucht ingezet had,
was het altijd feest op de Rechtstraat. Dit gebeurde steeds op zondagmorgen. Klokken kende
men toen nog niet en dus moest de binnenkomende duif met de grootst mogelijke snelheid
naar het in de straat gelegen duivenmelkerscafé gebracht worden. Dat ging dan zo: uit het
zolderraam hing een dikke kabel, die tot op de grond reikte. In de straat stond een man, die het
touw-uiteinde vasthield. Meestal was dat ‘n “pottemenneke”, die er op zondag een paar centen
bij wilde verdienen. Hij stond daar op zijn kousevoeten, want snelheid was een eerste vereiste
en volgens de mening van deze estafettelopers kon je vlugger op je kousen uit de voeten, dan
dat je ook nog schoenen mee moest slepen. Halverwege de weg naar de kroeg, waar de
controle zou plaats hebben, stond een andere schoenloze potteman op zijn kousevoeten te
trappelen. Bij het dakraam zat de duivenmelker zelf de terugkerende postduif terug in het hok
te lokken om ze dan met ring en al in een hengselmandje te plaatsen, dat vervolgens in
vliegende vaart langs de kabel gleed, waarna de estafetteloop van de pottemennekes kon
beginnen. Het was vaak een kwestie van seconden, wie zijn duif het eerst in de “post”, zoals
zo’n duivenmelkerscafé genoemd werd, had afgeleverd.
NOTABELEN
Tot de notabelen van de Rechtstraat behoorde de apotheker Hardy, die de “Bökkum”
werd genoemd, omdat zijn moeder in de Stokstraat een winkeltje had gehad, waarin zij
bokkingen had verkocht, terwijl ze er ook ’s vrijdags mee op de markt stond. Het was het
ideaal van dat mensje geweest om haar zoon te laten “studeren” en het was haar nog gelukt
ook! Harry was getrouwd met een dochter uit de manifacturenzaak Maussen en had een groot
gezin met veel dochters. Hij had de reputatie een stevige borrel te drinken en zijn kinderen
een harde opvoeding te geven, waarin de kelder en het zonder-eten-naar-bed-sturen een grote
rol speelden. Er was in die tijd nog geen sprake van winkelsluiting en de apothekers hadden
de lijst, waarop ze vermelden wie na bepaalde tijden op zon- en feestdagen “open” zijn, nog
niet uitgevonden. Je kon dus op elk uur bij Hardy terecht en het was geen plagerij, dat het
uitgerekend steeds het moment was, dat Hardy aan tafel zat dat Anna, onze “gedienstige”,
overgestuurd werd om voor drie centen rabarberstroop te halen. Al beschouwde Hardy, die
met een grote servet om zijn nek geknoopt uit de huiskamer gebuffeld kwam, dat natuurlijk
wel als zodanig. Behalve rabarberstroop was “groene poeier”, ook een product ter
bevordering van een goede stoelgang, het enige “geneesmiddel”, dat de apotheker aan ons
kwijt werd. Het geld, dat hem later in staat stelde om van de Rechtstraat naar de Percee te
verhuizen, had hij zeker niet met de aan ons gezin geleverde medicamenten verdiend.

50

Mijn vader had een hele eenvoudige gezondheidsregel, die hieruit bestond, dat alle
kwalen genezen konden worden, wanneer een eventueel gestoorde stoelgang hersteld werd.
Vandaar dat dokter Hoeberechts maar zelden bij ons kwam. Wij vonden het altijd
buitengewoon indrukwekkend, als de dokter ons een visite bracht. Er hield dan een zwarte
koets met een paard bespannen voor de deur stil. De koetsier met een platte, ronde, zwart
glimmende pet op deed het paard halt houden, klom van de bok en deed de deur van de koets
open om de dokter, in een geklede zwarte jas, met zwarte plastron rond de hagelwitte boord
en een hoge hoed op, te laten uitstappen. Dokter Hoeberechts had een volle donkere baard en
maakte een vertrouwenwekkende indruk. De weinige keren, dat hij kwam, hielden verband
met een of andere kaakontsteking van mijn vader. Hij schijnt slechte tanden en kiezen gehad
te hebben. Als er weer eens veel wind geweest was, kon je er van op aan, dat mijn vader met
een opgezwollen gezicht achter de kachel kwam te zitten. Een van de knechts moest dan een
zwaluwnest, waarvan er verschillende onder de dakgoot van ons huis zaten, daar vandaan
halen. Er werd een pap van gemaakt en die vieze brei werd zo heet mogelijk op mijn vaders
gezwollen kaak gebracht. Meestal slonk de wang dan na enige tijd, hoogstwaarschijnlijk door
de grote hitte brak het abces open. Met deze “geneeskundige” behandeling werd vrij
plotseling gestopt, toen het abces op een kwaaie keer in plaats van naar binnen naar buiten
open gebroken was, waardoor mijn vader voor de rest van zijn leven een lelijk litteken op zijn
wang hield.
Sterk in mijn herinnering staat het bezoek van de dokter, toen mijn beide broers difteritis
hadden en hun keel met een borsteltje gepenseeld moest worden. Ik mocht niet in de
huiskamer komen, waar de beide zieken waren ondergebracht en ik voelde me interessant
ongelukkig en uitgesloten. Als dan mijn moeder in de huiskamer de boekhouding ging bij
werken en ik bij de meid in de schaars verlichte keuken zat, voelde ik me volkomen verlaten.
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Familie
GRAMA MOLS-PHILIPPENS
Het is onmiskenbaar, dat mijn beide ooms
Sjeng en Lowie in de kwestie van onze
schoolkeuze een rol hebben gespeeld.
Mijn moeder behoorde nu eenmaal tot de
Mols-clan, die een sterk matriarchale
inslag had. Het centrale punt in de Molsfamilie vormde mijn grootmoeder, door
ons “grama” geheten. Het was een grote,
zware vrouw, die heel oud geworden
moet zijn, ofschoon ik haar niet anders
dan met zwarte haren gekend heb, hoewel
ik haar er van verdenk, dat er in de
cosmetiek, die ze overvloedig gebruikte,
een zwart makend bestanddeel moet
hebben gezeten. Haar haar was bedekt
met een netje, zoals de pachteressen bij
de boeren, die vroeger wel droegen. Want
mijn grootmoeder was afkomstig uit de
boerenstand; ze was geboren in
Margraten en heette van haar eigen

Johannes Adamus Mols en Maria Elisabeth Philomena Philippens.

Philippens. Ze was getrouwd geweest met Adam
Mols, die kaarsenmaker van beroep was. ze droeg
geen bril en zat steeds kaarsrecht in een grote
leunstoel, met schuin achter haar een grote staande
klok, die op hele en halve uren luid galmend sloeg,
nadat er een geknars van kettingen en wielen aan was
vooraf gegaan. Alles bij elkaar was het een statige
verschijning, die ons het nodige respect afdwong! Er
was daar ook een man in huis, die we als kind niet zo
goed plaatsen konden. Hij was de man van mijn
grootmoeder en toch niet mijn grootvader. Hij werd
dan ook aangesproken als: “oom Hubert”. Later
hoorden we, dat hij de tweede man van mijn
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“noonk” Hubert Cortenraed

grootmoeder was. Hij heette Cortenraed en had indertijd geprobeerd een vrijage aan te gaan
met Trinette, een van de dochters van grama, maar was toen blijkbaar door mijn grootmoeder
zelf gestrikt, toen ze vernam, dat Cortenraed goed in de duiten zat! Ik herinner me hem als een
zielige figuur, waterige oogjes, die voor allerlei minder aangename huiselijke karweitjes
gebruikt werd, nooit iets zei en door mijn grootmoeder als “meneerkes” aangesproken werd.
Een van zijn taken was om mijn grootmoeder de krant voor te lezen. Dat deed hij met een
eentonige stem, zonder acht te slaan op komma’s en punten. Zonder onderbreking ging hij
van het ene bericht op het andere over. Tussen de tekst geplaatste advertenties werden zonder
enig commentaar meegenomen. Als mijn grootmoeder de eentonige klankenstroom onderbrak
door een vraag om nadere uitleg van een of ander bericht, was het stereotiepe antwoord van
meneerkes: “dat weit ich neet; moot geer mer beiter loestere”. Want ze spraken daar in huis
geen Maastrichts, maar Margratens. Het was opvallend, hoe al mijn ooms en tantes, die in hun
normale doen Maastrichts spraken, bij het overschrijden van de drempel van mijn
grootmoeders huis overschakelden op het boerendialect van Margraten. Was dat nu
moedertaal- of moederbinding?
TRINETTE MOLS EN LAMBERT GOOVAERTS
Het noodlot wilde, dat oom Hubert zijn eigenlijke liefde, of althans de vrouw, die zijn
vrijgezellenhart indertijd in vlam gezet had (tante Trinette) bij hem kwam inwonen. Tante
Trinette was getrouwd geweest met Lambert Goovaerts. Hij was de broer van de
kunstschilder Henri Goovaerts, die zelfs de “Prix de Rome” behaalde, maar hij zelf was
huisschilder. Hij ging dagelijks met de vroege arbeiderstrein naar Aken, waar hij zijn schilder
werkzaamheden verrichtte en kwam ’s avonds laat pas thuis. Ze woonden op een bovenhuis in
de Lage Barakken. De eigenaars van dat huis, een kinderloos echtpaar op leeftijd, woonde in
het benedenhuis. Ze hadden een vrij grote tuin, die geheel werd ingenomen door een bleek.
Langs die bleek liep de werkplaats, waar de oude baas vroeger getimmerd had. Tegen een
hoge zijmuur groeide een wijnstok. Als de druiven de grootte van krenten bereikt hadden,
werden al de trossen door madame Delnoz verpakt in blauw geruite zakjes. Wat de bedoeling
hiervan was, werd ons nooit gezegd. Op die bleek voerden we de opera comique “De kaptein
vaan Köpenick” op, die Fons en Gus Olterdissen toen pas gecreëerd hadden. De “grote”
mensen zaten op stoelen rond om de bleek onze verrichtingen te bewonderen. Of het nou
kwam, dat er geen kinderen in dat grote, donkere huis waren, weet ik niet, maar het maakte op
ons een sombere indruk. Bovendien was tante Trinette een vrouw met een streng gezicht, dat
schijnbaar niet kon lachen en had ze de gewoonte om alle vloeren zodanig in te wrijven met
boenwas, dat je moest oppassen om niet je nek te breken. Vooral in de “goeie kamer” was er
bijzondere zorg aan het glimmen van de vloer besteed. Het was gewoon beangstigend om er
binnen te gaan, te meer, daar ze op de spiegelgladde vloer piepkleine vloerkleedjes had
gelegd, die onder je uitgleden als je er op stapte. Toch waren we er altijd op gebrand eens in
die kamer te mogen kijken, omdat ze vol stond en hing met tafeltjes en etageretjes, druk
beladen met allerlei “kikchosereikes” (kleinigheidjes).
De enige die wat vrolijkheid in huis bracht, was mijn oom Lambert, maar we zagen hem
maar zelden. Hij rookte aan een stuk door en had een goede naam als amateur-toneelspeler bij
de “Greune” (Kunst en Vermaak). Toen er een zoontje Paul geboren werd, was dit kereltje
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gepredestineerd om uit te groeien tot een oud mannetje. Hij werd in de familie kleine Paul
genoemd, ter onderscheiding van mijn jongste broer, die dan ook grote Paul heette. Oom
Lambert heeft nog eens geprobeerd van het dagelijkse reizen naar Aken af te komen door te
solliciteren voor de functie van leraar schilderen aan de Ambachtsschool. Het enige resultaat
van die poging is geweest, dat hij heel wat beelden van G. van Rijt, die toen alles te zeggen
had aan de pas opgerichte Ambachtsschool, gebronsd heeft. We stonden er vol bewondering
bij, toen hij daarmee op de keukentafel – natuurlijk dik belegd met kranten – bezig was.
Aangezien van Rijt kapelaan was, versterkte het de latent in de familie aanwezige tendens tot
kritiek op de geestelijkheid, toen bleek, dat men ondanks alle gedane beloften en opgewekte
verwachtingen, een ander nl. Antoon Meuwis, iemand uit Holland nog wel, benoemd had. Ik
heb later inzage in de notulen van de bestuursvergadering uit die tijd gehad en ik moet
zeggen, dat van Rijt wel degelijk moeite gedaan heeft om onze oom als leraar benoemd te
krijgen, maar dat deze het, zonder ook maar een enkel bewijs van vakbekwaamheid in handen
te hebben, moest afleggen tegen Meuwis, die met voor die tijd sterke papieren kon zwaaien.
Oom Lambert had en zwakke gezondheid en niemand was verwonderd dat hij ziek werd
en longontsteking kreeg. We bezochten hem, terwijl hij rechtop met een stapel kussens in zijn
rug in zijn bed zat en naar adem snakte. We ervoeren voor het eerst de wreedheid van de
dood, toen de kleine Paul op de dag, dat zijn vader begraven werd, bij ons werd gebracht. Hij
zal toen een jaar of vijf geweest zijn. Het ontbreken van sociale voorzieningen en
hoogstwaarschijnlijk een tekort aan spaarcenten, moet tot een familieberaad geleid hebben,
waarbij besloten moet zijn, dat tante Trinette met kleine Paul zouden gaan inwonen bij mijn
grootmoeder. En zo verbleven tante Trinette en oom Hubert uiteindelijk toch onder een en
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hetzelfde dak! Hubert werd de willoze slaaf van de beide vrouwen, waarbij tante Trinette hem
veel tirannieker behandelde dan zijn eigen vrouw, mijn grootmoeder. Kleine Paul kwam nu
helemaal terecht in een milieu van oude mensen!
Samen met een poetsvrouw begon tante Trinette het huis eens goed onder handen te
nemen. Ze werkte de hele dag als een paard en plofte ’s avonds neer in de huiskamer om er
verstelwerk te doen, waarbij ze een uitgespreide krant als een afdak op haar hoofd legde en
deze – om afglijden te voorkomen – met een breinaald, dwars door de krant heen, aan haar
nogal spaarzaam haar bevestigde. Ze gaf niets om sfeer, deed alleen, wat haar persoonlijk
zinde. Het gebakken eitje van haar ontbijt at ze aan een ongedekte keukentafel en uit het
pannetje, waarin het ei gebakken was. Het meest hinderlijke voor anderen was het door haar
bedachte systeem om het vuil worden van gang en trap te voorkomen. Over de loper werd een
dunne katoenen loper gelegd; echter om deze te beschermen werd alles met fruitzakken
belegd en aangezien dit nog niet voldoende vuilbeschermend was, werd alles nog eens met
een laag kranten belegd. Dit betekende, dat het een vrij halsbrekende toer was om een door
tante Trinette schoongemaakte trap te bestijgen.
EUGENE MOLS EN WIES DANCO
In de tijd, dat tante Trinette en kleine Paul bij grama en oom Hubert introkken, waren er
ook nog de twee inwonende zoons oom Eugène en oom Louis.
Oom Eugène was haar jongste zoon en die is tot aan zijn dood bij haar inwonend
geweest. Wel was hij verloofd met Wies Danco, maar verder dan een koperen verloving heeft
hij het niet gebracht. Hij was astmalijder en zijn kamer rook dan ook steeds sterk naar het
spul, dat indertijd gebrand werd om astmalijders enige verlichting te geven als ze weer een
aanval hadden. Hij was onze enige oom – misschien wel, omdat hij zelf geen kinderen had –
die ons wel eens trakteerde. Hij was in onze ogen erg royaal, omdat ie af en toe op
zondagmiddag met ons een taartje van maar liefst vijf centen bij Derez ging halen. Het liefst
had ik dan in een bakje, dat gekroond werd met een eiwit geklopte en daarna met suiker
geglaceerde peervorm. Maar ook de linzentaartjes van drie centen hadden we graag.
Normaliter moesten we het – en dat alleen nog in de zomer – met een “iestuutche” van een
cent doen. Dat kocht je dan aan een met bonte figuren beschilderd wit wagentje, waar een
paardje was voorgespannen. De ijsman stond in dat met twee koperen deksels voorziene
wagentje en was helemaal in het wit gekleed met een platte, eveneens witte pet op. Het was
toen ondenkbaar, dat iemand zich blootshoofds op straat zou bevinden. Hij blies af en toe op
een hoorntje, waarmee hij onrust in de meeste gezinnen veroorzaakte en de beurs, meestal van
moeder, met een cent per kind lichter werd gemaakt.
Oom Eugène was aan het spoor; hij vervulde daar een of andere administratieve functie,
maar toen hij in Simpelveld gedetacheerd was, moest hij als souschef – met een rode pet op –
de treinen laten vertrekken. Dat maakte hem in onze ogen tot een belangrijk man, van wie het
wel en wee van de Nederlandse Spoorwegen zo’n beetje afhing. Het verwonderde ons dan
ook niet, dat hij – toen het nieuwe station in Maastricht geopend werd – ons meenam om het
gebouw te bezichtigen. Het viel ons wel wat tegen, want we kregen alleen maar wat zalen vol

55

Wies Danco en Eugène Mols

lessenaars te zien. Toen de eerste wereldoorlog in november 1918 eindigde, brak er een grote
(Spaanse) griepepidemie uit. Veel mensen, die iets mankeerden, stierven. Bij de slachtoffers
van deze griepgolf was ook oom Eugène. We konden niet naar zijn begrafenis gaan, omdat we
zelf ziek in bed lagen. Het was wel een van de somberste novembermaanden, met
klokgebeier van praktisch alle kerken en in de straten de schuifelpassen en het
gebedengemompel van talloze begrafenisstoeten…..
LOUIS MOLS EN JEANNE MARÉCHAL
Oom Louis was een zeer opvallend type tussen zijn generatiegenoten en behoorde op
een bijzondere wijze tot het gezin van grama. Hij werd door de kleine Paul “omele Lewie”
genoemd. In tegenstelling tot het gangbare “noonk Lewie” moest de kleine Paul van zijn
moeder “ome Lewie” zeggen. Al spoedig werden de overige ooms nu ook met “omele”
aangesproken: omele Sjeng, omele Nikkela. En zo werd dan noonk Louis uiteindelijk omele
Lewie.
Oom Louis was getrouwd met een Walin: tante Jeanne Maréchal. Ze was het Nederlands
niet machtig en voelde er weinig voor zich in Maastricht te vestigen; bovendien wilde ze haar
baantje als onderwijzeres en later als schoolhoofd in Herstal behouden. Het werd een
weekendhuwelijk en het paar zag elkaar slechts van zaterdagavond tot zondagmiddag en
tijdens de vakanties. Door de week verbleef oom Louis dus bij grama. Hun domicilie lag in
Wandre en zij waren toen al “tweeverdieners”.
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Oom Louis was bij het openbaar onderwijs en ze konden het met hun dubbele salaris en hun
twee zoontjes Raymond en Robert er goed van doen. Soms kwamen die neefjes naar
Maastricht, twee bruinogige zwartharige Waaltjes, waarmee je in de kortst mogelijke tijd
hooglopende ruzie kon hebben, al wist je dan ook nog niet dat “tjes di fromage” in het Waals
“kaaskop” betekende. Een hoogst enkele keer gingen we wel eens op bezoek in Wandre, waar
oom Louis een groot huis bewoonde in de Rue de la Gare met een hele grote tuin er achter,

Louis Mols en Jeanne Maréchal en hun zonen Robert en Raymond

57

die hij vol plantte met allerlei groenten en waarin hij dan ook al zijn vrije tijd zwoegend
doorbracht. Langs de bleek vlak bij het huis, had hij drooglijnen gespannen. Ofschoon “ma
tante” een grote, flinke vrouw was, hingen die drooglijnen erg laag. Misschien hield ze er niet
van om haar armen omhoog te tillen. Als versiering had oom Louis het grasperk afgepaald
met bakstenen, die om een of ander esthetisch effect te bereiken schuin omhoog staken met
een punt, waardoor ze het bleekveld als het ware met een kartelrand omzoomden. Ik herinner
me die grasrandversiering zo goed, omdat ik bij mijn eerste bezoek aan Wandre, uitgelaten
naar buiten stormde, tegen de drooglijn, die ik niet zag aanholde en met mijn hoofd achterover
sloeg op de scherpe punt van een der bakstenen. Omdat ik bloedde als een rund, bezorgde ik
de hele familie de doodschrik, maar ik was toch zo van de kaart, dat ik – ondanks de hulp van
een Franstalige apotheker – de rest van de dag binnenshuis in een leunstoel heb doorgebracht.
We zijn er nog wel meer geweest en dan bestond het amusement in het wandelen door het
opvallend stille dorp – alle Belgische dorpen lijken ’s zondags uitgestorven – en keken naar
het fort, dat op de begrenzende heuvelrug gebouwd was. ik vond dat maar een benauwende
versiering van de omgeving. Dat drong pas goed tot ons door, toen de eerste wereldoorlog
uitbrak en oom Louis, omdat het augustus en dus vakantie was, in Wandre verbleef. De
familie was danig ongerust over wat er met hem gebeurd kon zijn, maar toen hij na enkele
weken weer op kwam dagen, bleek
hij in Wandre een soort heldenrol te
hebben gespeeld. De Duitsers traden
ook toen bij hun opmars weinig
zachtzinnig op. Vermoedelijk in
verwarring
gebracht
door
de
merkwaardige uitmonstering van
sommige
Belgische
infanterieeenheden, die een archaïsch ogende
hoge hoed op het hoofd droegen,
veronderstelden de Duitsers door de
burgerij beschoten te worden.
Schietende burgers zijn franc-tireur
en volgens het bij de Duitsers
gehanteerde
oorlogsrecht
werd
vervolgens op verschillende plaatsen
bloedig wraak genomen op de
burgerij. Oom Louis schijnt in
Wandre, toen tijdens de Duitse
opmars
een
Ulanen-afdeling
(cavalerie) een aantal onschuldige
burgers bijeen gedreven had voor een
fusillade, voor het vuurpeloton te zijn
verschenen met in de ene hand de
Louis Mols op latere leeftijd
Nederlandse en in de andere hand
een Rode-Kruisvlag, waarna hij in vloeiend Duits en op hoge en kennelijk overtuigende toon
de commanderende officier van althans een oorlogsmisdaad wist te weerhouden. Vanaf dat
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moment had oom Louis zich onmisbaar gemaakt voor beide oorlogvoerende partijen. Zo
schreef op 24 augustus 1914 de burgemeester van Wandre aan de directeur van de
Rijkskweekschool, waar oom Louis toen aan verbonden was: “L’un de vos estimes
professeurs l’honorable Mr. Mols, habite la localité depuis de nombreuses années. Grace à sa
parfaite connaissance de la langue allemande, grâce à sa serviabilité, il nous rend d’immense
services comme interprète auprès des autorités allemande, qui se trouve sur notre territoire. La
plume est impuissante pour écrire le bien que Mr. Mols fait a la commune et quel maux nous
ont été épargnés grâce à sa présence continuelle à nos côtés”. Maar ook aan de andere zijde
wist men oom Louis’ diensten te waarderen. Majoor Scheibe, kommandant der Deutschen
Etappenkommandantur Wandre schrijft, eveneens aan de directeur van de Rijkskweekschool:
“Herr Mols ist hier so gut wie unentbehrlich als Dolmetscher und hat sich durch unermüdliche
und sehr geschickte Tätigkeit sehr große Verdienste erworben für das Reich und die
Kaiserliche Armee”. Na de oorlog werd oom Louis door de Belgische koning verheven tot
Ridder in de Leopoldsorde!
Een van de bezoeken aan Wandre brachten we op een moment, dat mijn verzamelwoede
van grondsoorten zijn hoogtepunt bereikt had. Ik had al een hele serie “wiks”-potjes gevuld
met allerlei grondsoorten, die in onze omgeving voorkwamen. Die schoensmeerdoosjes waren
van glas, zodat je de inhoud kon zien zonder het deksel van het potje af te doen. Ik had er
papiertjes op geplakt, waarop de namen stonden van de grondsoorten, tenminste voor zover ik
had kunnen achterhalen, wat dit of dat wel zou kunnen zijn. Ik had me voorgesteld mijn
verzameling duchtig te kunnen uitbreiden met buitenlandse grondsoorten, waarvan vooral het
kwarts mij de ogen uitstak. En in de aardrijkskundelessen hadden ze me wijsgemaakt, dat het
kwarts in de Ardennen in ruime mate aanwezig was. Maar na de koffie gingen we weer door
dat dooie dorp wandelen en weer kijken naar al die fortificaties. Ik heb die middag danig
lopen mokken. Eens zijn we er zelfs een paar dagen gaan logeren. Maar dat is geen succes
geworden, omdat ik vreselijk last van heimwee had, iedere avond maar weer zat te snikken
van verdriet en daardoor mij beide broers ook aanstak. Zelfs het helpen pellen van de
judaspenning vermocht mij niet over mijn nostalgie heen te helpen.
Het zich met iedereen bemoeien was wel een in het oog vallende kwaliteit van oom
Louis, die zich iedere avond gedurende korte tijd terugtrok in zijn kamer, die afgeladen stond
met kistjes sigaren. Hij was niet alleen een forse sigarenroker, maar ook een groot pijpliefhebber. Die rookte hij vooral als hij bezig was met briefschrijven. Om te voorkomen, dat
er daarbij brandgaatjes op zijn epistels zouden komen, zette hij een manchetje van papier om
de kop van zijn pijp. Hij schreef veel – “ scribende” noemde hij dat – en dat kwam, doordat
hij fungeerde als vraagbaak voor de hele familie. Hij wist voor iedere situatie een weg te
vinden door de vele relaties, die hij door dagelijks cafébezoek had weten te leggen. Want
iedere avond kon men hem kaartend vinden in de “Quatre Saisons”, een van de betere
kroegen in Wyck, waar hij een kienclub had opgericht voor “notabelen”. Als gevolg van deze
activiteiten lag iedere woensdag de gang van tante Trinette vol met “prijzen” , die afhankelijk
van het seizoen varieerden van ganzen/kippen naar hazen/konijnen. Hij was uitgesproken
een man van de daad: het aantal vierkante meters aan verfwerk, dat hij uitgevoerd heeft,
grenst aan het ongelofelijke.
Tenslotte om de meer frivole kant van oom Louis te belichten de volgende pikante
anekdote, die ik vond in het jubileumboek van de Rijkskweekschool te Maastricht: “honderd
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jaar kwikken in Maastricht”. “De Zwarte” (Mols), zoals hij door zijn leerlingen genoemd
werd, knoopte vlak na de tweede wereldoorlog een innige vriendschap aan met de talenlerares
mej. Pöpplein, die zulke vormen aannam dat, indien hun lessen elkaar opvolgden, zij zo lang
op de gang bleven staan converseren, dat meer dan eens de les uitviel. Ook kwam de een de
ander opzoeken tijdens de les; zij namen dan hun posities in achter het bord, maar vergaten
dat de leerlingen aan de twee paar benen genoeg hadden om zich over te geven aan de stoutste
gedachten. Dit schouwspel inspireerde op een goede dag een kwik zo enorm, dat hij het –
enigszins aangedikt – in cartoonvorm vastlegde. Toen Mols deze creatieve prestatie toevallig
onder ogen kreeg, bloosde hij tot achter zijn oren.
SJENG MOLS EN PHINE
Nu ik toch al over verschillende
familieleden van moeders kant heb verteld, zal ik
er maar mee doorgaan te vermelden in hoeverre
broers en zussen van mijn moeder in mijn jonge
leven een rol hebben gespeeld.
’n Heel ander type dan “omele Lewie” was
een broer van mijn moeder, die als “noonk
Sjeng” in de familie aanwezig was. Hij was het
pronkstuk van de familie. Iedereen was er trots
op, dat we zo’n knappe man in de familie
hadden. Knap dan in de betekenis van geleerd en
niet in die van mannelijk schoon. Had die me
daar even de akte middelbaar Nederlands
gehaald! Je kunt je nauwelijks voorstellen, wat
het betekende in een familie, waarin velen zich
onwennig voelden, als ze “hollans” moesten
praten.
Maar hij had ook nog andere
onbegrijpelijke kwaliteiten: hij had de reputatie
Sjeng Mols
bepaalde occulte gaven te bezitten: ofschoon ik
het nooit gezien heb, werd er in de familie gefluisterd, dat noonk Sjeng een tafel de trap op
kon laten lopen. Maar een of andere geestelijke had hem dat verboden, omdat je niet kon
weten, of het niet een of andere duivelse geest was, die noonk Sjeng bij zijn angstaanjagende
spelletjes assisteerde.
Toen hij leraar aan de Rijkskweekschool werd, was dat zo’n hoge functie, dat sommigen
hem “professor” noemden. Later zou hij de familie opnieuw in verbazing brengen, toen hij tot
inspecteur van het lager onderwijs werd benoemd. Dat was iets, dat in de ogen van de
eenvoudige ambachtslieden waaruit in wezen onze familie bestond, alleen was weggelegd
voor hoog begaafde mensen.
Hij was getrouwd met tante Phine, een vrouw met een kattig gezicht, die vroeger non
was geweest. Zij was voor noonk Sjeng uit het klooster getreden, waarvoor hij van zijn kant
zijn Antwerpse verloofde in de steek had gelaten. Na hem vier kinderen – twee jongens en
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twee meisjes – te hebben geschonken maakte ze
hem het leven zuur en tot een hel. Veel van de
moeilijkheden, die “oom Jean”, zoals hij op
verordening van tante Phine door ons genoemd
moest worden, ondervond, drongen niet tot ons
door, omdat mijn moeder over penibele kwesties
met haar broer in het Frans parlevinkte. Wel
bemerkten we, dat hij af en toe een tientje kwam
lenen, ofschoon hij als leraar toch een behoorlijk
salaris moest toucheren. Blijkbaar moest hij zijn
hele loon aan zijn huistiran afdragen.
Hij woonde in een groot huis op St. Pieter,
langs het kanaal. Vaak gingen we er niet naar
toe. Als we gingen werden we gebracht door
Anna, onze meid, en dan zagen we van het huis
niet veel meer dan de kinderkamer, een vrijwel
lege kamer, waarin een blind paard geen kwaad
had kunnen doen en waar onze neefjes en
nichtjes onder de kreet: “weer ’n sluis!” van een
der oudsten de ene plas na de andere zo maar op
Sjeng Mols op latere leeftijd
de vloer deden. Neen, gezellig was anders en we
waren dan ook blij als Anna ons weer kwam halen. Toen het oudste dochtertje Communie had
gedaan, mochten we ook op bezoek. Niet op de dag zelf, maar op de dag daarna. We voelden
ons helemaal niet gediscrimineerd, omdat we eigenlijk alleen maar geïnteresseerd waren in
het mogelijke lekkers, dat zeker nog wel van het feest was overgebleven. Zoals in die tijd
gebruikelijk, was er een grote “opzat” geweest: een taart in de vorm van een toren en geheel
bestaand uit crème-balletjes met in de top een bruidje of bruidsjonkertje van suiker. Natuurlijk
vonden we het heerlijk, dat nog zo’n groot stuk van de opzat was overgebleven. Omdat de
bolletjes nogal klein waren en we ze bovendien erg lekker vonden, gingen we er flink aan!
Tot ergernis vooral van onze moeder moesten we later vernemen dat tante Phine had
gevonden, dat we schandalig van de opzat niet gegeten, maar gevreten hadden.
SJO MOLS EN SUUL OLIVIERS
Met de oudste broer van mijn moeder hadden we weinig of geen relatie. Het was noonk
Sjo en hij woonde in Margraten. Daar had hij een café. Hij was getrouwd met tante Suul
(Ursula), wier eigen naam Oliviers was. Hij had twee dochters en een zoon. Het was een zeer
luidruchtig iemand, die het hele huis met lawaai vulde, als hij eens een keer “afkwam”, zoals
hij dat noemde. Hij kwam dan te voet naar Maastricht vanuit Margraten en ging zo op
dezelfde dag ook weer terug. Hij was kaarsenmaker van beroep. Zijn dochters hebben in ons
jonge leven praktisch geen rol gespeeld. Dochter Mina zou later trouwen met Jo
Damoisseaux, schoolhoofd in Sibbe.
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HUBERT MOLS, ZOON VAN SJO EN
SUUL
De zoon Hubert van Sjo was voor ons
een ideaal, vooral toen hij – in dienst zijnde
en de grens bewakend – een smokkelaar over
hoop schoot en daarvoor bevorderd werd tot
luitenant! Met oren rood van opwinding
konden we steeds opnieuw luisteren naar zijn
verhaal: hoe hij in een stikdonkere nacht met
een paar soldaten – hij was toen zelf sergeant
– op patrouille ging. Hij wist ons op een
meesterlijke manier te vertellen, hoe hij
geheimzinnige kraakgeluiden in het bos
hoorde en aan zijn soldaten het bevel gaf om
te schieten; hoe hij twee maal “halt! werda!”
had geroepen en hoe het gekraak van droge
takken maar steeds benauwender dichterbij
was gekomen. Hoe die soldaten met hun
trillende vingers niet in staat waren geweest
om de haan van hun geweer over te halen.
Hoe hij toen zelf zijn geweer greep en in de
duisternis schoot! Hoe daarop de pijnkreet
Hubert Mols
volgde en een stem, die riep: “houd op
meneerke, ge hebt m’nen broer neergeschoten!” hoe hij daarna de smokkelaars met de
smokkelwaar in zakken op de rug naar de wachtpost had gebracht en hoe hij later voor het
front van de troep door de commandant geprezen was en later tot luitenant bevorder werd!
Om dat alles was hij onze held en we kenden geen grotere eer, dan met hem en naast hem mee
te lopen, om ervan te genieten, dat al de soldaten hem de militaire groet brachten. Wij hadden
er bijna even veel plezier van als hij zelf, wanneer hij zijn wandelsabel, die toen door de
officieren gedragen werd, zo ver liet zakken, dat hij telkens op de straatstenen tikte!
Hij was onderwijzer en werd later bovenmeester in Tegelen. Daar heeft hij zijn leven
verkort door overmatig drinken. Zou hij – ondanks de bravour, die hij voor ons ten toon
spreidde – er toch niet overheen gekomen zijn een mens gedood te hebben?......
HUBERT MOLS EN SIJKE
Oom Hubert, een andere broer van mijn moeder, leefde helemaal buiten ons om. Hij
woonde ergens in Caberg en was ook kaarsenmaker van beroep. Schijnbaar beneden zijn
stand getrouwd, als ik me tenminste de manier herinner, waarop over zijn vrouw Sijke gepraat
werd. We hadden geen relatie met zijn kinderen. Hij is vroeg gestorven, doordat hij bij het
uitstappen uit de Belgische tram, die toentertijd over de Hertogsingel reed, daaraan met een
voet is blijven hangen en hoogstwaarschijnlijk door het meesleuren een tetanus-besmetting
opliep, die – onbekend als dat toen bij de dokters was – onherroepelijk de dood tot gevolg
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had. Er werd hoogstwaarschijnlijk door de familie voor het gezin, waarin drie meisjes en een
jongen waren, gezorgd.
CLARA MOLS EN MARTIN KERKHOFFS

Martin Kerkhoffs

Clara mols

Behalve broers had mijn moeder ook nog zusters. Van de oudste tante Trinette, heb ik
al het een en ander verteld. Dan was er ook nog tante Clara, getrouwd met Martin Kerkhoffs,
die een smederij aan de Kleine Gracht had. Hij was een korzelige man, die uitsluitend in geld
dacht. Hij rook altijd naar zijn smederij: ijzer en de brandlucht van geschroeide paardenhoeven. Met het beslaan van paarden was hij iedere dag druk bezig in de hoefstal, die aan de
ingang van zijn smederij stond. De zware boerentrekpaarden, die met hun hoofd naar het huis
in stonden, maakten de donkere smederij tot iets griezeligs, ofschoon wij toch wel gevoelig
waren voor de romantiek van het opflakkerende smidsvuur, dat met een blaasbalg
aangewakkerd werd door de smidsknecht. Het denderende geklop van de hamer op het
aambeeld, de spetterende vonken en het sissen en afkoelen van het hoefijzer, dat alles zou
ons, jongens, toch hebben moeten aanspreken. Het deed het niet, omdat noch oom Martin,
noch tante Clara er slag van hadden om ons prettig op te vangen in de opkamertjes, die zij
boven de smederij bewoonden.
Later kocht oom Martin er een café op de Markt bij. Iedereen in de familie was ervan
overtuigd, dat hij dat alleen maar had gedaan om zijn klanten als het ware te verplichten om
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een glas bier of een borrel in het café van de smid te gaan drinken in plaats van in een van de
vele ander etablissementen, die de Markt omzomen. Ze moesten natuurlijk zelf hun drank
betalen, liefst ook nog de consumptie van de smid, want trakteren was er bij oom Martin nooit
bij!
In alles waren de Kerkhoffsen op verdienen uit. Er werden door hen handkarretjes
verhuurd en het leek ons ideaal om met zo’n karretje door de straten te kunnen crossen. Dat
kon in die tijd gemakkelijk, omdat er bijna geen verkeer was. Maar we kregen daar vrijwel
nooit de gelegenheid toe, omdat die karretjes voor een kwartje per dag verhuurd werden en
het dus een schadepost was, als wij – die niets betaalden – met zo’n karretje aan het rijden
gingen. Eens kregen we de beschikking over zo’n vehikel, maar dat was toen hun zoontjes bij
ons logeerden. Oom en tante waren toen een zondag de stad uit. Wat hebben we die zaterdag
over de Rechtstraat gerost met dat ratelende voertuigje: ’n paar jongens erin en de andere
duwen. Remmen kon je alleen maar door schuin tegen de stoeprand op te rijden. ’n Enkele
koets of misschien een langzaam voort-tjokkerende kar kon je met alle gemak ontwijken.
Later toen er steeds minder paarden waren en men nauwelijks een droge boterham als
hoefsmid verdienen kon, is oom Martin kruidenier (!) geworden, maar aan zijn winkel failliet
gegaan, omdat ie z’n klanten wegjoeg door zijn krenterigheid. Maar dat was veel later en
behoort dus niet bij mijn verhaal over deze tijd.
Omdat oom Martin zo bazerig was en zo strak, werd zijn vrouw helemaal op de
achtergrond gedrongen en durfde ze geen eigen oordeel te vellen, eerst moest Martin
geraadpleegd worden. Zij isoleerde zich daardoor sterk van de rest van de familie en
uiteindelijk kon je die terughoudendheid aan haar hele houding zien:: samengeperste lippen
en haar hoofd iets achteruit getrokken, waardoor ze een dubbele kin kreeg.
GERTRUDE MOLS EN GUILLAUME GEUSKENS
Heel anders stond ik tegenover de jongste zuster van mijn moeder: tante Gertrude.
Hoogstwaarschijnlijk omdat ze veel met mij opgetrokken is, toen ik begon te lopen. Zij was
toen ongetrouwd en nog bij haar moeder in huis. Die woonde toen ook in de Rechtstraat,
schuin tegenover ons. Tante Gertrude en mijn moeder waren jarenlang winkeljuffrouw
geweest bij Maussen en het is dus begrijpelijk dat, toen mijn moeder trouwde en een baby
kreeg, haar nog ongetrouwde zuster voor dit kind alle belangstelling had. Behalve dat ze voor
vertier in mijn ontluikend leven zorgde, is zij ook de oorzaak geweest van mijn eerste grote
verdriet. Dat was toen dat kleine jongetje op de stoep van grootmoeders huis zat, toen tante
Gertude met haar Guillaume in het huwelijk getreden was. Zij was toen totaal uit zijn leven
verdwenen, want Guillaume Geuskens was hoofd der school geworden in het noordLimburgse Nederweert en trok daar met zijn vrouw naartoe.
Hij stichtte er een uitgebreide familie, waar veel meisjes bij waren, iets bijzonders voor
ons gezin met alleen maar jongens! Meisjes kon je immers met veel meer succes pesten dan
jongens, die dadelijk begonnen te vechten. We zijn er verschillende keren op vakantie
geweest. Ze woonden in een groot vierkant huis naast de school. Er was een grote speelplaats
bij, waar we probeerden om fietsen te leren, want oom Guillaume was een verwoed fietser.
Dat moest ook wel als je daar in dat door God en alle mensen verlaten veen woonde. Bij dat
leren fietsen hadden we nogal last van de “boerenstreken” , van onze neef Frans, de oudste
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zoon. Die wilde zelf
fietsen en gooide af en
toe letterlijk een stok
tussen de spaken van
ons
rijwiel,
wat
oorzaak werd van
gemene
valpartijen.
We kwamen dan ook
meestal bont en blauw
van
onze
Nederweertse vakantie
terug. We hebben er in
ieder geval fietsen
geleerd zonder een
arm of been te breken;
al moet ik toegeven,
dat we er, dank zij
Frans, af en toe dicht
bij zijn geweest.
We
trokken
hoofdzakelijk
met
Frans op, bezochten er
een boerderij, waar de
koeien tot ver boven
de hoeven in hun
eigen vuil stonden en
het hele huis naar die
koeienmest stonk en
kregen natuurlijk als
Bruidspaar Guillaume Geuskens en Gertrude Mols op de steiweeg van Nikkela en Merieke
stadsjongens ruzie met
de
boerenkinkeltjes
van Nederweert. Er werd over en weer met stenen gegooid en de rol, die Frans daarbij
vervulde was verre die van een held. Hij onderhield een soort pendeldienst tussen de beide
kampen en verweerde zich tegen onze beschuldigingen van lafaard en overloper door – niet
geheel ten onrechte – te beweren, dat hij het – wanneer wij weer hoog en droog in Maastricht
zaten – heel alleen zou moeten opnemen tegen de stam der Nederweerters. En tegen de
gevolgen van zo’n gewaagd experiment zag hij torenhoog op; in ieder geval had hij dat niet
over voor zijn familie!
Omdat we meest in het begin van de vakantie de reis naar Nederweert ondernamen,
waren we er geregeld rond Personcula, dat op 2 augustus gevierd werd. Er was die dag aan elk
kerkbezoek, waarbij vijf Onzevaders en vijf Weesgegroeten gebeden werden, een volle aflaat
verbonden. Het was de gewoonte om meerdere malen achter elkaar de kerk in en uit te gaan
om zodoende meerdere volle aflaten in de wacht te slepen. Men verliet dan even de kerk om
daarna onmiddellijk terug te keren. Ook bij de inboorlingen van Nederweert bestond dit
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gebruik. Nu had de kerk daar drie
deuren, een hoofdingang en twee
zijingangen. Wij begonnen onze
devotie door de hoofdingang, maar
bevonden ons daarbij te midden
van de stenen-gooiende tegenpartij.
Om moeilijkheden te voorkomen
gingen we in het vervolg maar door
een van de zijdeuren, maar de hele
meute van kinkels ging dan ook
door diezelfde zijdeur. Als proef
namen we een volgende keer de
andere zijdeur en prompt drong de
hele dorpsjeugd door die deur naar
binnen en weer naar buiten. Het is
te begrijpen, dat onze devotie op
deze manier een vroegtijdig einde
kreeg.
Natuurlijk
kwamen
de
Geuskens’ ook naar Maastricht op
vakantie. Dat is te zeggen Frans,
want
zijn
zusjes
werden
ondergebracht in Houthem, waar
de broer van oom Guillaume, Jos,
een heel nest van meiden geteeld Merieke en Gertrude Mols, winkelmeisjes bij Maussen samen met Thérèse Linssen,
had. Die “oom”, zoals wij hem later de grootmoeder van de vrouw van Leon Nijst, een kleinzoon van Merieke
noemden, had de gewoonte in de
winter zijn baard te laten staan. Zijn gezicht was dan een en al zwart haar. ’s Zomers schoor
hij die baard weer af en maakte dan de indruk er erg bloot bij te lopen. Als Frans logeren
kwam, was dat voor mij geen pretje. Van ons drieën sliepen mijn beide broers in een bed en ik
had een bed voor mij alleen. Het lag dus voor de hand – omdat er geen logeerbed voorradig
was – dat Frans bij mij in bed gestopt werd. Dat zou nog niet zo erg geweest zijn, als die
jongen niet de onhebbelijke gewoonte had gehad om met zijn voet langs mijn kuit te schuren,
iets wat hem in slaap moest brengen, maar mij zo irriteerde, dat het herhaaldelijk tot slaande
ruzie kwam.
MARIA NIJST EN JOHAN DIETZENBACHER
Na de uitvoerige beschrijving van de familie van moeders kant, ga ik nu de schijnwerper
richten op de familie van mijn vader. Ik heb er geen verklaring voor, hoe het kwam, dat onze
omgang met deze familieleden veel oppervlakkiger was, of het moest komen van het feit, dat
door allerlei, toevallige omstandigheden de zusters van mijn vader geen rol speelden in onze
familierelaties.
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Een van zijn zusters Maria, was in een zwakzinnigengesticht gestorven na een
ongelukkig huwelijk met de bultenaar Dietzenbacher. Uit dat huwelijk waren drie jongens
geboren, die in een gesticht in Valkenburg voor het leven in de maatschappij moesten worden
klaar gemaakt. Soms hadden ze een vrije dag en dan werden ze over de familie verdeeld.
Pierre, een van de drie, kwam altijd bij ons en aan hem is het te wijten, dat we geen kippenvel
meer op ons kippenboutje beliefden. We hadden er nooit bezwaar tegen gemaakt, totdat bij
een van de bezoeken van Pierre mijn moeder op kip trakteerde. Pierre kreeg iets dergelijks
hoogstwaarschijnlijk nooit in het opvoedingsgesticht en begon het vel van zijn boutje af te
plukken en opzij te leggen. Vanaf die dag af aten we drieën geen kippenvel meer!
TRINETTE NIJST EN JOHAN VAN ELVEN
Dan was er nog een tante, die ook Trinette heette net als de oudste zus van mijn moeder.
Die had een zonderlinge man aan de haak geslagen: we noemden hem “oom Johan”. Het was
een lange magere man, die een conducteursuniform droeg en een soort Hollands sprak, dat
doorspekt was met “tante Marie”, wat dan op mijn moeder sloeg. Hij had een onverzadigbare
honger, kwam steeds tegen etenstijd en ging niet weg voor het laatste stukje eetbaars van de
tafel verdwenen was. Eens is hij zolang blijven dooreten totdat hij een hele grote bokaal
haringen, die mijn moeder had ingemaakt, had soldaat gemaakt tot de allerlaatste toe. Toen
we groter waren geworden en we daarom iets meer mochten weten, hoorden we, dat tante
Trinette in een wanhopige poging om getrouwd te raken op een huwelijksadvertentie
geschreven had en zo was oom Johan haar man geworden. Ze woonden in Roermond en er
drongen geen wanklanken van een slechte onderlinge verhouding tot ons door, dus zal het wel
in orde geweest zijn.
LIZA NIJST EN OSCAAR HACK
De derde in de trits van tantes van vaderszijde was tante Liza, getrouwd met noonk
Oscaar Hack. Zij was een bazige vrouw, die haar man stevig onder de duim had en het nooit
tot moederschap gebracht heeft. Die noonk Oscaar had geen haar op zijn hoofd, maar wel een
flinke baard onder de kin. In het huis waar zij woonden stonden voor ieder raam van die
venijnige sombere aspidistra’s. Maar het engste in huis van tante Liza was, dat ze – toen haar
man gestorven was – in de huiskamer een borstbeeld op ware grootte van noonk Oscaar had
staan met baard en al. Hij had een strooien hoed op en tot overmaat van ramp was het beeld
gepolychromeerd. De rillingen liepen over onze rug, als dat strakke gezicht van die dooie oom
ons aanstaarde….
VÄÖS NIJST EN MARIA CATHARINA HUBERTINA NOTERMANS
Mijn grootmoeder van vaders kant heb ik nooit gekend. Zij heette Notermans en is
gestorven toen mijn vader nog niet getrouwd was. Wel leefde de vader van mijn vader
“grampa” nog. Die moest zelf voor zijn natje en droogje zorgen. Toen mijn vader trouwde
deed hij aan “peer” (zo heette een vader in die tijd) om het middag- en avondeten bij hem te
komen gebruiken. Zo werd mijn grootvader een soort halftime huisgenoot voor ons. Trouw
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iedere dag stapte hij tegen twaalf uur bij ons
binnen. Het was een heel typisch man: hij had
geen enkel haartje meer op zijn hoofd en was
steeds glad geschoren. Hij droeg een lorgnet,
die met een kettinkje achter zijn oor vastgelegd
was. Hij ging na binnenkomst in moeders
leunstoel zitten, wat wij hem heel kwalijk
namen, want de leunstoelen van pa en ma
waren zo speciaal voor hun persoonlijk
gebruik bestemd, dat het voor ons een soort
heiligschennis leek, als een “onbevoegde”
gebruik van deze zetels maakte. Als hij hem
niet op tafel vond liggen, riep hij ons om “d’n
Heerleneer” te gaan zoeken. Zo noemde hij de
Limburger Koerier, een dagblad, dat in
Maastricht werd uitgegeven, maar zijn
oorsprong in Heerlen had gehad.
Als hij naar zijn smaak wat lang op zijn
Väös Nijst
eten moest wachten nam hij een gewone stoel
en ging daarmee in d’n here zitten aan de huisdeur om naar de “passage” te kijken. Als hij
goede zin had mochten we dan bij hem “in het Peurtsje” komen staan. Ik zal een jaar of drie
geweest zijn, toen hij het ongelofelijke verhaal deed, dat in een ver land, Amerika of zo, een
wagen reed, waar wel een koetsier op zat, maar waar geen paard voor gespannen was. Dit
verhaal paste volkomen bij de sprookjes, die men gewend was aan ons te vertellen. Het zou
echter niet lang meer duren of die wagens zonder paard zouden ook op onze wegen en in onze
straten verschijnen, wel is waar sporadisch en de mensen hevig angst aanjagend door de
razende snelheid, die ze konden ontwikkelen van misschien wel twintig kilometer per uur. Als
we een paar jaar later met Anna onze meid op zondagmiddag uit wandelen gestuurd werden
kreeg Anna steeds de dringende raad mee om niks te riskeren en met de kinderen achter een
boom te gaan staan als ze per ongeluk zo’n mobiel zou tegenkomen. De zuster van Anna,
Marie, ging soms mee en die wist steeds alle vreemde woorden te verbasteren of door een
ander vreemd woord, dat haar beter lag te vervangen. Zo noemde ze steevast een automobiel
”ne rittekuul” (Dit verbasterde Franse woord betekent eigenlijk boodschappentas!). Het
gebeurde op zo’n zondagmiddag wel, dat we op de Meerssenerweg twee of zelfs drie keer
achter een boom moesten schuilen, omdat zo’n gevaarlijk voertuig passeerde!
Als we ’s middags naar school gingen (die school lag aan de Grote Gracht) werden we
onder het geleide gesteld van grampa, die ook over de brug moest, als hij weer naar huis ging.
Eenmaal over de brug scheen het gevaar van de straat geweken, althans dan moesten we
grampa liefst midden in de straat, zodat ieder je goed kon zien, een kusje geven en gingen hij
en wij ieder onze eigen weg. We vonden die zoenerij wel het beroerdste gedeelte van dat wegbreng-protocol. Stel je voor dat een van de andere jongens uit je klas je zo bezig zag. Het was
iets om door de grond te zinken. Maar we hebben er nooit last van gehad, ofschoon onze
school vol “keffertjes” zat. Bij de opritten van de brug stonden borden met daarop “Tenir à
gauche”, met daaronder “Links houden”. Het bovenste bericht was bestemd voor het betere
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publiek; het onderste voor het gewone volk, want er werd in het begin van de twintigste eeuw
veel Frans gesproken door de betere standen. Men motiveerde deze linkshouderij door te
beweren, dat men dan beter het tegemoet komende verkeer in het oog kon houden.
Väös leefde in de tweede helft van de negentiende eeuw. Maastricht was toen veel
kleiner en bijna iedereen had er een bijnaam. Mijn grootvader had de naam van “Breujling”.
Dat was geen erg flatteuze naam, want in het Maastrichts is een breujling een jong varken dat
vet gemest wordt. Ik hou het er het er dan ook maar op, dat hij die naam gekregen had, omdat
hij een tijdlang gewoond heeft op de Boschstraat op het hoekje van de Breujlingstraat. Zo heb
ik tenminste de eer van “miene grampa” gered. Väös was indertijd bekend in de familie
vanwege de “slappe waffels” die hij met Vastenavond bakte.
RENIER NIJST EN MERIE WEIJNEN
Mijn vader had twee broers: noonk Renier
en noonk Flip, resp. getrouwd met tant Merie en
tant Maria.
Noonk Renier was de oudste en
meubelmaker van beroep. Hij woonde op een
bovenhuis in de Brusselsestraat. Dat huis had
een geweldig grote gang met blauwe stenen,
waarop het prettig spelen was. We kwamen er
zelden want ma en tant Merie konden het niet
goed samen vinden. Het werd er niet beter op,
toen zich het volgende afspeelde. Ma had een
lap paarse stof voordelig op de kop kunnen
tikken en had zich daarvan een mantelpak laten
maken. Ma was in die tijd een rijzig vrouw, die
haar “Queu de Paris” met gratie wist te dragen.
Ze was erg trots op deze creatie, tot tant Merie
het bestond om dat mantelpak van dezelfde snit,
tot de knopen toe, en van dezelfde paarse stof te
imiteren! Ma heeft dat mantelpak nooit meer
gedragen.

Renier Nijst

FLIP NIJST EN MARIA HERMANS
Tant Maria was een magere spichtige vrouw met een scherpe neus en een pezige hals,
steeds in het zwart gekleed, waardoor ze nog magerder leek dan ze al was. ze sprak ontzettend
veel en erg nat en had steeds een schuit van een hoed op, die druk meewiegelde tijdens haar
conversatie. Noonk Flip daarentegen was een gemoedelijke dikzak, die er meestal het zwijgen
toe deed, als zijn vrouw zo druk haar ratel roerde. Hij was smid en had zijn zaak in de
Hoenderstraat. Als rasechte Maastrichtenaar gebuikte hij een volkse versie van ons dialect.
Ofschoon we dat wisten keken we toch wel even op, toen hij ons een rekening zond, waarop
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hij niet vermeldde dat hij een nachtspiegel had geleverd, maar wel dat het een pispot was. hij
motiveerde deze volkse interpretatie van het gebruiksvoorwerp door op te merken, dat het
ding nou eenmaal zo heette. Ofschoon hij twee jongens van onze leeftijd had, groeiden we zo
gescheiden op, dat we nauwelijks iets van elkaar af wisten.
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Ingang Hof van Tilly op overgang van Grote Gracht naar Brusselsestraat (foto in 2005 genomen). In de Hof van Tilly waren sinds 1880 de
Rijkskweekschool en twee lagere Rijksleerscholen ondergebracht. Leerlingen van de Rijkskweekschool werden tot diep in de twintigste eeuw
“Kwikken” genoemd en zij konden het lesgeven in de praktijk oefenen op de twee leerscholen. De gebroeders Nijst-Mols hebben alle drie de
Rijkslagereschool en de Rijkskweekschool in de hof van Tilly doorlopen.

Lagere schooltijd
SCHOOLKEUZE
Toen ik voor het eerst naar school moest, was er nog geen katholieke lagere school voor
jongens in Wyck en het is dan ook niet te verwonderen, dat mijn moeder, op advies van mijn
beide ooms, die onderwijzer waren en fervente voorstanders van het openbare onderwijs,
besloot mij naar de Rijkslagereschool school te laten gaan, te meer omdat deze school de
naam had een school van standing te zijn. Al wat in Maastricht dacht iets beter dan de rest te
zijn, probeerde zijn kinderen op die school geplaatst te krijgen.
Maar toen mijn broer Eugène naar school moest gaan, was de katholieke broedersschool
in Wyck juist met een eerste klas van start gegaan. Natuurlijk kwam deken Joosten thuis op
bezoek – je zag hem anders nooit – om te zeggen, dat hij verwachtte, dat Eugène naar de
broedersschool in de Lage Barakken zou gaan. Zo kwam mijn moeder lelijk tussen twee vuren
te zitten: aan de ene zijde haar beide broers, die het openbaar onderwijs prefereerden; aan de
andere kant de deken, die probeerde zijn nieuwe katholieke school vol te krijgen. Mijn
moeder meende een handige oplossing gevonden te hebben door te stellen, dat ze haar
jongens gelijkwaardig onderwijs wilde laten geven en aangezien de deken mij niet gebruiken
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kon, omdat er voor mijn leeftijdsgroep geen klas was, zou ze ook Eugène niet naar de
broedersschool, maar naar de Rijkslagere sturen. De deken kon of wilde deze redenering niet
volgen. Het resultaat was, dat mijn vader de klandizie verloor van de kerkfabriek van Wyck.
Zo werden in die tijd ongewenste beslissingen bestraft!
In de zomer van 1914 slaagde ik voor het toelatingsexamen van de Rijkskweekschool in
Maastricht. Voor de vierentwintig plaatsen, die er beschikbaar waren, meldden zich honderd
kandidaten, afkomstig uit het hele land tot Drenthe, Groningen en Friesland toe. Ik stond
nummer één met de hoogste examencijfers op de lijst van toegelaten leerlingen. In hoeverre
noonk Sjeng, die toen leraar aan die school was, daartoe heeft bijgedragen, ben ik nooit aan de
weet gekomen. Wel kwam hij mij direct toen de uitslag van het examen bekend was, deze
mededelen. Toen hij dat kwam doen, lag ik al in bed en sliep, maar ma vond het goed dat ik
voor dat grote nieuws door hem wakker gemaakt werd.
In augustus van dat jaar brak de eerste wereldoorlog uit.
Met de toelating tot de kweekschool werd een wens, die altijd bij mij geleefd had,
vervuld. Als kleine jongen was mijn liefste speelgoed altijd geweest: een klaslokaaltje met
schoolbankjes, leerling-poppetjes en een grijze schoolmeester, die Sinterklaas voor mij
gekocht had in de winkel van Promevesie op de Markt, waar ik dat spul in de kiekoet had zien
staan. Dat speelgoed was een uitkomst voor me, omdat mijn broers er niets voor voelden om
zich door mij te laten beschoolmeesteren: zij hadden royaal genoeg aan de behandeling van de
professionele schoolmeesters! Ik had zelfs schriftjes gemaakt voor de poppetjes-leerlingen,
maar op den duur ging het mij vervelen om zelf daarin de sommen te maken en die dan later
ook weer zelf te moeten corrigeren. Toch bleef mijn “roeping” bestaan!
Ik ben op de lagere school een overdreven brave leerling geweest, zodat ik pas in de
vijfde klas voor het eerst moest schoolblijven, waarover ik me zo schaamde, dat ik onder de
bank wegkroop, toen andere klassen, die de school verlieten, langs de openstaande klasse deur
kwamen.
EERSTE KLAS MENEER GROSSIER EN MENEER VONCKEN
Toen ik voor de eerste keer naar school ging, had ik bij mijn binnenkomst in het eersteklas-lokaal de boel op stelten gezet door een luidruchtige huilbui. Ik werd door een panische
angst aangegrepen, overtuigd als ik was, dat ik noot meer levend uit dat onbekende lokaal zou
kunnen ontsnappen. De onderwijzer Grossier had zoveel pedagogisch inzicht, dat hij mij
toevertrouwde aan de “kromme” Klippert, een zittenblijver, wiens gezicht me al dadelijk een
groot vertrouwen inboezemde. Ofschoon ik zijn voornaam nooit geweten heb (hij werd altijd
als kromme aangesproken) is de Klippert mijn hele schooltijd door een echte vriend voor mij
gebleven. Het was op onze school de gewoonte om elkaar bij de achternaam te noemen; ook
de onderwijzers gebruikten nooit de voornaam van de leerlingen.
Ik heb nadien op school nog maar twee keer een huilbui gehad. Toen we voor het eerst
naar de gymnastiekzaal, een groot apart liggend bouwsel gingen, bekroop me weer die
dodelijke angst, dat me hier iets verschrikkelijks ging overkomen. De immense, in mijn ogen
onafzienbare ruimte met al die dreigende apparatuur, waar ik doel noch betekenis van
begreep, overdonderde me. Bovendien ging de onderwijzer Grossier, waar ik stilaan enig
vertrouwen in begon te krijgen weg en liet me over aan de gymnastiekleraar Nijsten, die met
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De grote gymnastiekzaal achter de Hof van Tilly (foto in 2005 genomen)

een kaarsrecht groot lichaam en een hoofd versierd met een grote snor met lange punten ons
met luide stem, hol klinkend in de wijde ruimte allerlei commando’s begon te geven.
De laatste keer, dat ik mijn tranen niet kon bedwingen, was dat het gevolg van een door
Grossier ongelukkig gespeeld pedagogiekje. Mijnheer Grossier was vooruitstrevend: hij deed
aan handenarbeid. Wij moesten gekleurde papiertjes vouwen, maar het houtbewerken deed hij
ons alleen maar voor. Voor de klas schaafde, stak en spijkerde hij, dat het een lieve lust was
en maakte al doende een houten sabel, die gegeven zou worden aan de jongen, die zijn
sommen het best gemaakt had. Laat ik dat nou zijn! Ik was door dat succes zo van mijn
apropos af, dat ik het daarop volgende schrijfwerk totaal verprutste. En Meneer zei, dat hij de
sabel nu toch maar beter aan de jongen, die zoveel beter geschreven had, kon geven. Een
gierende huilbui mijnerzijds deed hem echter van dit voornemen afzien. Ik ben trots met de
houten sabel thuis gekomen, maar ik heb er niet lang plezier van gehad. Nauwelijks een week
later was ik ‘m al weer kwijt! Bij ons spel op straat is ie door ’n batteräöfke gepikt geworden.
Als kleine jongen speelde je nochtans niet zoveel op straat. “D’n Here” (het voorhuis,
waarin ook de winkel gevestigd was) was meer ons speelterrein. Daar kwamen we ook in
contact met de “grote-mensen-wereld”, waar klanten en reizigers laveerden tussen het op de
grond liggende speelgoed door om met ma het een of andere gesprek te kunnen voeren. Hoe
klein we ook waren, we hadden heel wat ruimte nodig. Zo hadden we een groot hobbelpaard,
waarop we met z’n drieën tegelijk konden zitten. Als je maar hard genoeg hobbelde, kon je op
dat paard de hele winkel doorrijden.
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Een der reizigers, die ons vaak bezocht, was vertegenwoordiger van de firma Peck uit
Rotterdam, zelf ook Rotterdammer. Hollanders verhuizen nog al eens ’n keertje. Ma zei altijd,
dat ze dat deden, omdat ze dan niet hoefden te poetsen, ze konden het vuil dan aan hun
opvolger achterlaten. In het midden latend, wat hiervan waar is, in ieder geval: vrijwel bij
ieder maandelijks bezoek kreeg ma te horen, dat hij weer verhuisd was. Wij hoorden dat ook
en volgden natuurlijk met gespitste oortjes het daarop volgende gesprek van onze ouders. Als
er iemand in de winkel kwam, riep hij: “Kom ins väör!”, maar als wij in de winkel aan het
spelen waren, kregen we de opdracht om ma of pa ‘ns even “door te rope”. Zo raakten we er
aan gewend om eventuele bezoekers van de winkel te melden door hard te roepen, dat er
iemand was. Op ’n gegeven keer kwam de bovengenoemde Peck-vertegenwoordiger met zijn
koffers weer de winkel instoten en we meldden luidkeels: “Ma, we-gaan-verhuizen is dao”.
Dat vond die reiziger zo origineel, dat hij zich sindsdien zelf ook als “We-gaan-verhuizen”
aankondigde.
Meneer Grossier werd in de klas geassisteerd door twee “kwikken”. Dat waren
leerlingen van de hoogste klas kweekschool, die stage liepen in onze school. Het was de
gewoonte, dat je bij het begin en op het einde van iedere schooltijd de “meneren” (meester
mochten we niet zeggen) een hand ging geven. Een misschien wel wat primitieve vorm van
sociale opvoeding.
Om de een of andere reden werd Grossier na een maand of drie overgeplaatst naar de
tweede klas en kwam Piet Voncken als pas benoemde onderwijzer in de eerste klas te staan.
Het was een lange magere man, die zich tot in de puntjes wist te kleden. Maar daar waren we
ons niet van bewust, ofschoon we wel zagen, dat die nieuwe meneer iets aparts was. Hij had
donkere doordringende ogen in zijn scherpe magere gezicht. Van hem herinner ik me vooral,
dat hij op een griezelige angstaanjagende manier vertellen kon. Dat vertellen deed hij vooral
graag in de wintermaanden, als het schoollokaal in een half duistere schemering lag. Zijn
sprookjes deden de rillingen langs je ruggengraat lopen. Zijn beschrijving van reuzen
bezorgde je nachtmerries en van die lieve prinsesjes kreeg je af en toe een prop in je keel uit
louter medelijden.
Zijn vertellingen heb ik later nogmaals meegemaakt, toen ik zelf als kwik stage liep bij
hem in de klas. Hij had toen een hogere klas, aan wie hij geen sprookjes meer kon slijten,
maar het vak vaderlandse geschiedenis was toen het terrein, dat dankbaar door hem
geëxploiteerd werd. Het deerde hem niet, dat hij allerlei verwrongen denkbeelden in de jonge
hersenen pootte; het deed hem blijkbaar het grootste genoegen de dorre geschiedenislessen
met pikante, absoluut onware bijzonderheden op te smukken. Karel de grote was zo rijk , dat
hij het zich kon permitteren zijn haardvuur aan te wakkeren met handvolle bankbiljettenbundels, die hij greep uit een kist, die naast de haard stond. Toen een der Hollandse graven
koning zou worden gekroond en dit niet doorging, kwam de goeie man dat pas aan de weet
toen hij bij de koster van de kroningskerk aanbelde en deze op z’n sloffen aan de deur kwam
zeggen, dat ie nergens van af wist. En bij de Hoekse en Kabeljauwse twisten moesten de
krijgers hoge kaplaarzen aantrekken om door het vijandelijk bloed te waden. Was hij een
fantast of een sadist?
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TWEEDE KLAS

Tekening van Jetses van Ot en Sien.

Lezen leerden we in mijn tijd met het letterplankje van Jan Ligthart en zijn onvolprezen
boekjes over Ot en Sien. Schrijven deden we nog met een “tosj” (griffel) op een lei. Je moest
zelf voor de benodigdheden zorgen. Iedere schooljongen had dan ook in zijn schooltas (toen
ter tijd was het de gewoonte om die als een ransel op je rug te dragen; hij werd met twee
riemen over je schouders bevestigd) een “pennendos” voor het opbergen van je griffels en een
sponsedoos, waarin een vochtig sponsje om je lei schoon te poetsen en een lapje stof om ze te
drogen. Dat sponsje was nogal eens droog en dan hielp speeksel om de lei goed schoon te
krijgen. Het behoorde tot een algemene gewoonte om een erwt in je sponsedoos te laten
ontkiemen. Dat lukte makkelijk genoeg, maar gaf een onaangename geur als je je sponsedoos
opendeed. Als we lang genoeg piepend en krassend met onze griffels op de lei (soms moest je
heel hard drukken als de tosj wat hard was uitgevallen) gingen we over op het schrijven met
potlood en papier: het arsenaal in onze ransels werd nu met potloden uitgebreid. Je moest al
een hele tijd in de tweede klas zitten of misschien al in de derde voor je waardig werd gekeurd
om met pen en inkt te gaan schrijven. Dit schrijven had een heel decorum: niet alleen, dat je
nu pennenhouders in je handen kreeg en een “kroontjespen”, die je als ze nieuw was moest
aflikken, omdat ze anders geen inkt hield, maar de voor knoeien fataal geachte inktpotjes
moesten voor de schrijfles worden uitgedeeld en op het einde weer worden opgehaald. Onze
op hard drukken geoefende handen veroorzaakten spetter- en spatfiguren in de ons verstrekte
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schrijfboekjes. De sponsedoos had nu definitief afgedaan en de griffeldoos in onze ransels
heette nu met recht pennendoos.
DERDE KLAS MENEER SCHOONBROOD
In de derde klas kwam ik terecht bij M. Schoonbrood, een pedagogische crack rond
1910, die zich uitsloofde om het rekenen aanschouwelijk te maken. Hiertoe had hij blokjes,
staafjes, plakken en blokken in de handel gebracht: hij voelde zich dan ook verplicht om er
zelf mee te gaan rotzooien. Het resultaat was, dat we het rekenen steeds moeilijker en
onoverzichtelijker begonnen te vinden. Hij stimuleerde onze milieukennis door ons in het
voorjaar stekjes van borderstruiken te verstrekken, die door ons thuis met grote zorg in een
bloempotje werden gezet om ze daarin te laten verdrogen, want op school werd er over die
stekjes nooit meer gerept en wij waren ze dan ook eerlijk helemaal vergeten. Achteraf denk
ik, dat de goeie man bij het snoeien van zijn struiken in het voorjaar het zonde vond om al die
afgesneden takken zo maar in de vuilnisbak te gooien; het deed hem blijkbaar minder pijn dat
via een pedagogische handeling door zijn leerlingen te laten doen.
VIERDE KLAS MENEER MESTERS EN DE PAARDENTRAM
In de vierde klas kreeg ik een onderwijzer J. Mesters, waar we allemaal bang voor
waren: een lange man met bakkersknieën (X-benen), die ik nooit heb zien lachen. Hij was
dodelijk rechtvaardig, onmenselijk streng en joeg ons allemaal de doodschrik op het lijf alleen
maar door de klas binnen te komen. ’n Nieuwe leerling, die zijn reputatie nog niet kende,
bracht eens een bos seringen voor hem mee. Hij nam ze aan met een stuurs gezicht (het viel
de klas mee, dat hij zich verwaardigde de bloemen aan te nemen) en smeet ze op de
vensterbank, waar ze bleven liggen tot ze na enige dagen helemaal verdord waren. Toen heeft
hoogstwaarschijnlijk een van de poestvrouwen ze opgeruimd. Niemand van ons heeft er ooit
ook maar aan gedacht om bloemen voor hem mee te brengen. Bovendien zou men mij thuis
hartelijk uitgelachen hebben, als ik gekomen was met het voorstel om voor welke onderwijzer
ook bloemen mee te nemen. Misschien kwam dat wel door de minder aangename
herinneringen, die mijn vader aan het schoolgaan had: er was in zijn tijd geen leerplicht; hij
leerde wel graag, maar moest na het vierde jaar zijn vader, die behanger was, gaan helpen met
het insmeren van behangselpapier. Het voornaamste, dat hij zich uit zijn schooltijd
herinnerde, was, dat ze op lange banken zonder rugleuning moesten zitten; dat de meester een
lange stok had, waarmee hij de doorgezakte ruggen van de leerlingen op de laatste bank
rechtsloeg onder de triomfantelijke kreet: “Vier vliegen in een slag!”
De hardheid van Mesters was minder agressief, maar toch goed herkenbaar. Eens – toen
ik bij het naar school gaan over een emmer struikelde, die een of andere dienstmeid midden
op het trottoir had laten staan – liet hij me met een kletsnatte broek in de klas zitten, ofschoon
ik hem mijn hachelijk avontuur verteld had. De hele familie sprak er schande over, maar daar
bleef het dan ook bij!
Het was dan ook niet te verwonderen, dat we zielsmedelijden met zijn vier dochters
hadden. Zij waren wel wat ouder dan wij, maar de jongste lag qua leeftijd dicht bij de onze.
Ze hadden volgens ons idee van die treurige ogen. Misschien speelden de gruwelverhalen van
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onze vroegere meester Voncken daarbij een rol, maar we verdachten Mesters ervan, dat ie z’n
dochters geregeld in een donkere kelder opsloot; misschien ketende hij ze aan vochtige muren
vast! Je zal maar zo’n onmens als vader hebben!.... Wie weet had hij thuis misschien niks in te
brengen, denk je nu…..

De paardentram tussen Station en de Boschstraat

De Oeverwal met de stal voor het tweede tram-paard op de achtergrond op het Cörversplein
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Mesters was een van de weinige Maastrichtenaren, die gebruik maakten van de stadspaardentram. Hij stond dan op het achterbalkon waar hij tot onze verbazing een aangenaam
gesprek scheen te voeren met de conducteur. De prijs per rit was wel maar vijf cent, maar
voor een dergelijke prijs liep men liever van het Vrijthof naar het station. Het tramwegnet
bestond uit een baan Station-Vrijthof en een tweede door de Helmstraat van het Vrijthof naar
de Markt en Boschstraat; eindpunt voorbij de poort van de Sphinx. Eén pk was niet voldoende
om de paardentram tegen de brughelling op te trekken. De tweede “baj” stond gestald in een
gebouwtje op het Cörversplein, dat tevens als urinoir dienst deed. Dit paard pendelde dan
steeds als “hulpmotor” tussen Wyck en de stad.
VIJFDE KLAS MENEER HERMANS
In de vijfde klas was “stumpke” Hermans de onderwijzer. Dat stumpke sloeg op het
eindje sigaar, dat hij steeds tussen de lippen had. Hoe hij het klaar kreeg steeds op een
stumpke en nooit op een hele sigaar te zuigen, is mij nu nog een raadsel! Hij had de “vallende
ziekte” en de kwikken wisten zich geen raad, als de klas, die na het roodpaars aanlopen van de
meester begon te roepen: “Meneer, meneer valt!” We hadden een jood in de klas, Vatje
Hertog, die op een van de voorste banken zat en die bij die waarschuwing opsprong en
rennend over de tafelbladen van de schoolbanken naar achter in de klas vluchtte, daardoor de
opschudding dramatisch verhogend. Het is onbegrijpelijk, dat een degelijke toestand jarenlang
gehandhaafd bleef en dan nog wel in een school, die de naam wilde hebben tot de beste
scholen van de stad te behoren!

1914: garnizoen van Maastricht op weg naar de Belgische grens. Voorop te paard kolonel Vogel met z’n adjudant.
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Die jood heette natuurlijk niet Vatje, maar hij had die naam te wijten aan de
onoverkomelijke moeilijkheden, die hij had met het op het bord schrijven van het
verkleinwoord van “va”. Hij was overigens een dankbaar aanvaarde katalysator voor het
afreageren van onze klas-agressies. Af en toe kreeg hij van de jongens een pak slaag, dat er
niet om loog en waar tegen hij zich alleen beschermde door zijn arm boven z’n hoofd te
houden. Terugvechten deed hij nooit. Het is natuurlijk onverklaarbaar, waarom we het telkens
weer op hem begrepen hadden. Was het misschien zijn grote kromme neus? Er was namelijk
in onze klas nog een jongen met zo’n “joden kokkerd”, die geen jood was en het toch
herhaaldelijk met de klas te kwaad had.
Het was Napoleon Vogel en zijn vader was garnizoenscommandant. Die vader was een
ondermaats dikkertje, dat niet zonder hulp op zijn paard kon komen. Het was toen ter tijd
gebruikelijk, dat de hogere officieren te paard voor de troepen uit reden; alleen de luitenants
liepen met de soldaten mee. Als er zo’n mars gemaakt ging worden, traden de troepen aan op
het Vrijthof voor de Hoofdwacht. We genoten dan extra van het gestoethaspel van Naps
vader, als die z’n paard beklom. Nap had natuurlijk medestanders: het getreiter over wat
eigenlijk als glorie over Nap had moeten afstralen leidde tot gevechten, waarbij Nap zich niet
enkel beschermen liet door zijn medestanders, maar ook probeerde mee te vechten. Tegen de
scheldwoorden had hij geen wapen: hij was te kwetsbaar want behalve zijn buitenmaatse
kokkerd, had hij ook nog rood haar, wat in die tijd een teken van minderwaardigheid was.
Van een klasse-gemeenschap kon je in die tijd helemaal niet spreken. De klassen waren
wel klein: hoogstens vierentwintig leerlingen, maar ze zaten vol met allerlei over het paard
getilde krengetjes, die zich aankomende supermensen voelden, als zoon van een notaris of een
bankdirecteur. Op het meest onverwachte moment hadden ze je te pakken. Je moest soms wel
vechten, bijvoorbeeld toen men mij het “geloof” ontnam aan het “bestaan” van Sinterklaas. Ik
heb zeker tot mijn tiende jaar geloofd in de vertelseltjes, die mijn pa ons zat wijs te maken
over de grote vrachtwagens, vol geladen met speelgoed, die hij tegen gekomen was, toen hij
naar de Staar-repetitie ging. Het kwam gewoon niet in je op om ook maar te denken, dat je
vader zo gemeen kon liegen. En ik geloof dan ook, dat de vechtpartijen naar aanleiding van
het al dan niet bestaan van Sinterklaas, meer een verdediging van de integriteit van mijn vader
was dan iets anders.
De schoolwereld en ons familieleven botsten wel meer en dan voelde je je aan je eer
verplicht om op de vuist te gaan. Dat was ook het geval toen ma ernstig ziek was geweest: ze
had gordelroos gehad, had de ziekte ternauwernood doorstaan, maar toen ze beter werd
verloor ze al haar haren. Van die uitgevallen haren werd een pruik gemaakt, waarmee ze haar
kale hoofd bedekte, totdat ze uiteindelijk weer een mooie krullerige haardos herkreeg. In die
tijd van kaalhoofdigheid kwam mijn Waalse tante Jeanne op visite en die werd toen uitvoerig
ingelicht. Ongelukkigerwijs had ze ook een relatie met een familie, die een jongen bij mij in
de klas had. Zo’n kale kop was natuurlijk een pracht van een gelegenheid voor een roddeltje
bij een kopje koffie, dat tante Jeanne bij de bewuste familie consumeerde. Ook het zoontje,
mijn klasgenootje kwam er van op de hoogte. Treiterend verweet hij mij op school, dat mijn
moeder een pruik droeg. De daarop volgende ongenadige vechtpartij werd bijtijds door een
van de onderwijzers beslecht.
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Gebroeders Eugène, Paul en Ivon Nijst op de Rijkslagereschool

ZESDE KLAS MENEER NICOLAAS
In de zesde klas resideerde “d’n ouwe”. Hij heette Nicolaas en was een eerste klas
zenuwpees, die herhaaldelijk zijn sigaar met het brandende eind in zijn mond stopte. Omdat je
na de zesde klas naar een ander school kon gaan voor verdere studie, gaf hij privélessen
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Frans en Duits. Aan het leren van Engels dacht in onze contreien geen mens! Vreemde talen
werden op de lagere school niet gegeven, maar het was wel iets waard, als je van plan was
verder te gaan leren om althans iets van Duits en Frans af te weten. Je moest die lessen
natuurlijk wel apart betalen. Ik had me er ook voor opgegeven, maar toen het op betalen
aankwam, vonden ze thuis, dat ik er maar mee moest ophouden. Ik had die talen immers niet
nodig: ik ging toch naar de kweekschool en daar begonnen ze “helemaal onderaan” had noonk
Sjeng gezegd. Maar ermee ophouden was eerder gezegd dan gedaan. De lessen waren verre
van denderend, zodat al spoedig meerdere “cursisten” ermee wilden stoppen. Teneinde een
volledig debacle van die extra lessen te voorkomen, begon Nicolaas met je te onderhandelen
en sprak tenslotte met je af, dat je niet meer behoefde te betalen, als je maar bleef komen.
Ofschoon in die afspraak de kans verscholen zat, dat je er een minderwaardigheidscomplex
van kon krijgen, was dat toch niet het geval, omdat je min of meer het vage idee kreeg, dat
het gros van de leerlingen op deze manier cursist bleef! De revenuen van Nicolaas zullen wel
vrij bedroevend zijn geweest.
HOOFD VAN DE SCHOOL BAAS LIPS
We hadden een ambulant “hoofd”, “baas Lips”, die huisde in een rommelig kantoortje,
vlak bij de ingang van de school. Tafel, stoelen, en vloer lagen volgestapeld met
presentexemplaren van leerboeken. Hoe hij nog plaats vond om in dat kantoortje te gaan
zitten en er ouders te ontvangen, mag gerust een raadsel genoemd worden. Wat hij er
overigens uitvoerde is al even raadselachtig. In de klassen op bezoek komen deed hij nooit;
het enige, waartoe hij zich verplicht scheen te voelen, was bij het aan- en uitgaan van de
school aan de schoolpoort te gaan staan, daarbij voortdurend zijn linkerknie zenuwachtig op
en neer bewegend.
SCHEIDING VAN JONGENS EN MEISJES
In het schoolgebouw werd de benedenverdieping bevolkt door jongens en op de eerste
verdieping waren de meisjesklassen. Ook de zeer grote speelplaats achter de school was door
een imaginaire lijn verdeeld in twee helften. Op de eerste helft speelden de meisjes, op de
achterste helft de jongens. We werden in de rij door het verboden meisjesland gevoerd, voor
we werden losgelaten.
OVERBRUGGINSJAREN LAGERE SCHOOL KWEEKSCHOOL
De lagere school was in mijn tijd zes-klassig. Ik was daarmee klaar toen ik twaalf jaar
oud was, maar ik moest veertien zijn voor ik op de kweekschool kon worden toegelaten. Er
moesten dus twee jaren overbrugd worden. ’n Tamelijk onbevredigende oplossing van dit
probleem werd als volgt gevonden. In de jongensschool waren zeven lokalen, zodat er een
niet in gebruik was en de fantasieloze naam van “leeg-lokaal” voerde. Er waren daar een paar
schoolbanken in geplaatst en zo werd het het domein van de toekomstige leerlingen van de
kweekschool. Ze moesten daar maar op eigen gelegenheid studeren. Dat het daarbij niet tot al
te grote excessen kwam, lag voor een gedeelte aan het feit, dat het lokaal gelegen was vlak
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naast dat van de strenge Mesters. Af en toe werd er een van de leerlingen van de
kweekschool, die in onze school stage liep naar ons toegestuurd, die ons dan over eventuele
studiemoeilijkheden heen moest helpen. Bovendien kregen we voor schooltijd af en toe een
paar uurtjes les van baas Lips, geassisteerd door de juffrouw van de zesde klas meisjes. Alles
bij elkaar geen ideale situatie! Je moest er ’s morgens voor dag en dauw naar toe om ’n uurtje
les te krijgen en had de rest van de dag niets om handen, behalve dan dat ik voor baas Lips de
schoolgeldboeken moest bijhouden, want hij had ontdekt, dat ik een goed handschrift had. Als
beloning kreeg ik af en toe een presentexemplaar van een of ander leerboek, dat hij uit de
rommel in zijn kantoor had opgevist. Ik was er nog blij mee ook!
De lessen, die baas Lips ons gaf waren vrij waardeloos. Voor een ding ben ik hem
dankbaar en dat is, dat hij zo mateloos lui was; als hij zo vroeg in de morgen nog niet goed
uitgeslapen was, of omdat hij gewoon geen zin had om les te geven, zei hij: “Neem je
woordenboek en ga maar eens wat snuffelen!” Dat woordenboek was een “dikke” Coenen,
waarom ik bij noonk Sjeng was gaan bedelen. Ik had blijkbaar het juiste moment uitgezocht,
want hij had zeer recent een presentexemplaar van de uitgever ontvangen. Deze les-moeheid
van leraar Lips was oorzaak, dat ik met toenemend plezier in dat woordenboek ging zoeken
naar schrijfwijze en betekenis van tal van woorden. Het resultaat van deze geforceerde
zelfwerkzaamheid was, dat inhoud en woordbeeld van vele, ook niet erg gangbare woorden
mijn eigendom werden. Het vergrootte mijn uitdrukkingsmogelijkheden en verhoogde mijn
woordkennis, wat er ongetwijfeld toe geleid heeft, dat ik later op de kweekschool de beste
stylist van de klas werd.

De familie Nijst-Mols anno 1912: Ivon, vader Nikkela, gedienstige Anna, Paul, Eugène en moeder Merieke. Vooraan de hond Lord.
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DE BIOSCOOP
In het begin van deze eeuw begon de techniek een steeds grotere invloed op het leven
van de mensen te krijgen. We aanvaardden dit als een aangenamer maken van het leven: zo
bijvoorbeeld de ontwikkeling van de bioscoop en de luchtvaart. Uit eigen herinnering,
aangevuld met notities, die Jef Leunissen zaliger (tijdgenoot en Wyckenaar) destijds maakte,
wil ik hier nu iets vertellen uit de kinderjaren van de bioscoop en de eerste vliegtuigen.
In 1904 werd je door je ouders meegenomen naar de kermis op de Markt, naar een tent
van Albert Frères, waarin doorlopend voorstellingen werden gegeven. Ieder filmpje duurde
maar een paar minuten. Het projectieapparaat stond achter een nat gespoten linnen scherm.
Albert Frères moest destijds als staangeld het voor die tijd enorme bedrag van f.743,- betalen.
In latere jaren heeft Albert Frères ook voorstellingen gegeven in de voormalige
Dominicanerkerk. Het doek bevond zich daar boven de ingangsdeuren. Omstreeks 1911
bezochten kinderen in schoolverband de in een café aan de Markt no. 35 gevestigde cinema,
waar voornamelijk educatieve films werden vertoond. In 1912 gingen we wel eens naar de
“Cinema Pathé” aan de Kleine Gracht, die gevestigd was in de voormalige stadsconcertzaal
en eerst bekend was onder de naam van “Gala-Bioscoop”. Het was een vrij ongezellige zaal
met rondom een op ijzeren zuilen rustende galerij. Als je het ongeluk had achter zo’n zuil te
moeten zitten, zag je maar een deel van het filmdoek. De zaal was door een houten hekwerk
in tweeën verdeeld. In het voorste stonden gewone losse café-stoelen, waarvoor men als
entreeprijs negen cent betaalde. In het achterste gedeelte, de zogenaamde “loges” waren het
witgelakte terrasstoelen met armleuningen, waarvoor je een kwartje betaalde.
De stomme films werden begeleid door een pianist. Jarenlang was dit Goldstein (+5-101942 Auswitz), die vanwege zijn inderdaad formidabele voorgevel de “neus Goldstein” werd
genoemd. De voorstellingen werden door hem onveranderlijk begonnen en beëindigd met de
bekende mars: “Im Zigeunerlager”. Zo’n muzikale begeleiding vereiste van de pianist een
groot improvisatievermogen en kennis van een uitgebreid repertoire. Eigenaar van de cinema
Pathé was de heer J.W. van Lier. Hij trad zelf op als explicateur. Bij het begin van de
voorstelling stelde de steeds elegant geklede heer van Lier zich op bij de afscheiding tussen de
twee rangen. In de ene hand een tafelbel, in de andere een elektrische zaklantaarn, leidde hij
na een luid belgeklingel de film in met de woorden: “De volgende film is getiteld:”, waarop
gewoonlijk iemand uit de galerij interrumpeerde met: “Van Lier heet zien maog gekieteld!”
De heer van Lier trachtte dan met zijn zaklantaarn de dader te ontmaskeren, maar zag op de
eerste rij alleen maar lachende gezichten. Als de hilariteit wat al te groot werd, liet hij het licht
in de zaal weer aangaan. De uitsmijter moest dan de vermoedelijke schuldige de deur
uitwerken. Om dergelijk interrupties te vermijden begon hij de films aan te kondigen met:
“De volgende film stelt voor…”, waarop prompt van de galerij werd vervolgd met: “Van Lier
is ‘n aw hoor!” Ik geloof niet, dat hij daarna de films nog op een andere manier heeft
aangekondigd.
In latere jaren werden de films begeleid door een orkestje bestaande uit pianist, violist
en cellist. Opgevoerd werden films als “La Reine Margot” naar de roman van Alexandre
Dumas en “Romeo en Julia”. Reusachtige reclameplaten in felle kleuren lieten zien, hoe
Romeo zich aan de voeten van de, in een somber grafgewelf opgebaarde Julia, met een dolk
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doodstak. In 1916 werd er de in Carthago spelende film “Cabiria” vertoond, waarin men zag,
hoe kinderen in de reusachtige Moloch-tempel werden geofferd en hoe de Romeinse vloot
door de (door Archimedes uitgevonden) brandspiegels in brand werd gezet.
Omstreeks 1913 bevond zich aan de Markt, op de plaats van de tegenwoordige oprit van
de Wilhelminabrug de “Cinema Modern”, eigendom van Jos Haenen, zuivelhandelaar aan de
Kesselskade en Aug. Burgers, die een schoenenzaak had in de Grote Staat, vanwege zijn
imposant voorkomen beter bekend als “Baron Peekdraod”. Daar vertoonde men de
spectaculaire film: “De laatste dagen van Pompeï”.
In de jaren 1912-1919 werden er ook films gedraaid in het patronaat van O.L. Vrouw in
de Bogaardenstraat en er was een bioscoop in de achterzaal van een café aan de
Hoogbrugstraat.
In 1927 werd in Wyck de “Cinema Palace” geopend, die onder leiding stond van Crijns.
De films werden hier begeleid door een klein orkestje. In de pauze traden op het podium soms
variétéartiesten op. In 1934 speelde er gedurende een week het orkest van Dajos Bela. Vanaf
1930 had Cinema Palace ook een geluidsinstallatie, maar reeds in 1929 had men in een film
met Al Johnson de scène, waarin hij het bekende lied “Sonny Boy” zong met het originele
geluid willen illustreren. Dit gebeurde met behulp van een grammofoonplaat, wat nu niet
bepaald een succes opleverde.
In het begin van de twintiger jaren werden af en toe films vertoond in het Staargebouw,
o.a. “Quo Vadis” en de surrealistische film “Het cabinet van Dr. Caligari”.
Vroeger werden in de bioscopen, vooral in de tijd van de stomme film veel zogenaamde
seriefilms vertoond, bestaande uit zes a tien episoden. Zo werden in de jaren 1913-1916 in de
Cinema Pathé een serie Westerns en een serie Krimi’s vertoond. Daar er in die tijd geregeld
twee hoofdfilms per avond werden gedraaid, kon men daar op een avond bijvoorbeeld de
zesde episode uit de ene en de negende episode uit een andere serie-film zien. Een der
hoofdpersonen in dit soort films was de krachtpatser Eddie Polo. De inhoud van deze films
was van geen belang. De toeschouwers zaten er alleen maar op te wachten, dat genoemde heer
met een tiental tegenstanders aan het bakkeleien ging en deze op een hardhandige wijze door
en over elkaar zou smijten. Iedere episode eindigde gewoonlijk op het ogenblik, dat de held of
de heldin op het punt stond op gewelddadige wijze van kant te worden gemaakt. De ene keer
lag hij vastgebonden op de rails, terwijl in de verte een trein kwam aanrazen. Een andere keer
had men hem gebonden naast een tijdbom gelegd, die binnen enkele ogenblikken zou moeten
ontploffen of hing hij aan een touw boven een afgrond, terwijl men ijverig bezig was dit touw
door te snijden. En dan verscheen op het doek de mededeling “Vervolg a.s. Vrijdag”. In dat
vervolg kon men dan zien op welke wijze het slachtoffer op het nippertje werd gered, om op
het einde van deze nieuwe episode weer op het punt te staan om op gruwelijke wijze om het
leven gebracht te worden. Zo werd de spanning er wel ingehouden.
In 1913 werd in de Grote staat, waar vroeger de bodega met zijn groot concertorgel
gevestigd was, de Royal Cinema geopend. In de jaren van de eerste wereldoorlog werd het
bioscooplokaal enige tijd gevorderd o.a. voor het onderbrengen van geïnterneerde Engelse
militairen, die daarna naar de Dominicaner kerk werden overgebracht. In de oorlogsjaren
tussen 1914 en 1918 bezochten we geregeld de zaterdagmiddag-voorstellingen in de Royal.
Een kaartje voor de galerij kostte 11 cent. Gewoonlijk zaten de leerlingen van de GemeenteMulo op de banken van de eerste rij en de HBS’ers op die van de laatste rij. Als in
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oorlogsjounaals Duitse troepen op het doek verschenen applaudisseerde de HBS en floot de
Mulo. Het omgekeerde gebeurde als Franse, Engelse of Belgische militairen ten tonele
kwamen. Pro-Duitse demonstraties vielen natuurlijk niet in de smaak bij de Belgische
eigenaar van de bioscoop, zodat het meer dan eens gebeurde, dat de ordebewaarder op de
galerij, de “Boen”, een al te luidruchtige HBS’er op straat moest zetten.
De bekendste filmkomieken uit die tijd waren Max Linder en Rigadin. Verder Billie
Ritchie, wiens snorretje, grote schoenen en wijze van optreden bij zijn plotseling verdwijnen,
werd overgenomen door Charlie Chaplin.
Door de bioscoop raakte het uitgaansleven, zoals men dat vroeger gekend had op z’n
retour. Het amusementsleven in besloten kringen werd opengebroken. De bioscoop bracht er
een nieuw element in! De passiviteit van het cinemapubliek en de weinige betrokkenheid van
het publiek met het op het doek gebodene; de sfeer van de verduisterde zaal met de
pathetische woorden van de in de middengang op en neer drentelende explicateur om de
“stomme” film wat leven in te blazen; de tingelende pianist, die met “passende” muziek het
filmgebeuren begeleidde zorgden er voor, dat een heel nieuwe manier van uitgaan ontstond.
Vormde men bij vroegere uitgaansavonden a.h.w. een familie, althans groepeerde men zich in
familie- en bekenden-verband, de bioscoop neutraliseerde die tendens door totaal-onbekenden
naast elkaar te doen plaatsnemen in op rijen geplaatste klapstoeltjes…..

VLIEGTUIGEN
Toen begin augustus
1914 –na de slag bij Visé –
de Duitse cavaleriepaarden
zonder berijder en met een
lege
sabelschede,
de
Rechtstraat
kwamen
inkuieren, was er wellicht
niemand, die er aan dacht,
dat het wel eens het einde
zou kunnen zijn van de
epoche:
“Adieu,
mein
kleiner Garde-offizir” en het
begin van een grimmige,
technische periode, die zou
uitlopen in het donderende
geweld van tanks en
atoombommen.
Het onschuldige gezicht,
dat de ontwikkeling van de
bioscoop vertoonde, vonden
we ook terug in de groei van
de aviatiek. Het was de
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voortzetting van de circus-kunstenmakerij met de beklemmende overtuiging, dat het wel eens
mis zou kunnen gaan. Het was alleen al griezelig om die vliegeniers in hun open bakje te zien
zitten in hun fragiele met linnendoek bespannen geraamte van buis en ijzerdraad. Mijn
herinnering aan het vliegen gaat niet verder terug dan tot 1911, toen we eindeloos op de St.
Pietersberg hebben staan wachten op het overvliegen van toestellen. Toen in Maastricht
bekend werd, dat op 21 juni 1911 te Luik vertrekkende toestellen over onze stad zouden
vliegen, hadden vele duizenden mensen op de St. Pietersberg, de Keerderberg, langs de Maas,
op de daken van huizen en zelfs op kerktorens een plaatsje gezocht om naar de overvliegende
toestellen te kijken. De meeste scholen hadden vrijaf gekregen! Wij hadden een goed plaatsje
langs de Maas gezocht. Om in geval van een noodlanding direct hulp te kunnen bieden, had
men enige van de toen nog schaarse autobezitters bereid gevonden hun auto, voorzien van de
nodige verbandmiddelen, ter beschikking te stellen. Het waren P. Regout, J. Klijnen, W.J. van
Lier, J. van Aubel en E. van Kesteren. Bovendien werd in de krant een dringend beroep
gedaan op de burgerij om in noodgevallen de behulpzame hand te bieden. Tegen half negen
zagen we het eerste vliegtuig, een eendekker richting Limmel overvliegen, kort daarop
gevolgd door een tweedekker en nog een eendekker. Daarna volgden met onregelmatige
tussenpauzen de andere machines. Ze volgden kennelijk de loop van de Maas en vlogen vaak
zo laag. Dat men duidelijk de bestuurder kon zien zitten. Een der toestellen vloog zo
onregelmatig, dat we vreesden het elk moment in het water zou kunnen storten. Later
vernamen we, dat dit het toestel van Vedrines was geweest, die door een gesprongen cilinder
in de nabijheid van kasteel Meerssen-hoven te Bunde een noodlanding had moeten maken. De
Limburger Koerier publiceerde doorlopend bulletins over het verloop van de wedvlucht.
Hierdoor vernamen wij, dat Wijnmalen zich nog te Vielsalm bevond. Hij zou later nog een
noodlanding tussen Horst en Sevenum maken. Lasseur was boven Duits gebied verdwaald.
Laat in de middag zagen we nog een tweedekker in zuidelijke richting over het Vrijthof
vliegen. Bij hun aankomst in Venlo werden de deelnemers door ruim achttienduizend
toeschouwers geestdriftig toegejuicht. De overvliegende toestellen namen deel aan een
wedstrijdvlucht Parijs-Soesterberg-Parijs. Van de eenenveertig te Parijs gestarte toestellen
waren er in Luik nog negentien en in Soesterberg nog slechts veertien over. Slechts zeven
deelnemers zouden op 7 juli het einddoel Parijs bereiken. Als eerste landde de Blerioteendekker van Beaumont. Hij had over de tocht achtenvijftig uren en zesentwintig minuten
gedaan. De Nederlanders hadden het eindpunt niet gehaald.
Met veel reclame was aangekondigd, dat van 13 tot en met 15 augustus 1911 vanaf de
St. Pietersberg vliegdemonstraties zouden worden gegeven door luitenant Henri Bakker met
zijn “Condor I”-eendekker. Op het hiervoor bestemde terrein waren een hangar en een buffet
opgericht. Verschillende harmonieën zouden er tussen de demonstraties concerteren. De vele
naar de St. Pietersberg gekomen belangstellenden werden, wat het vliegen betreft, wel zeer
teleurgesteld. Door de toen heersende tropische hitte durfde Bakker wegens de hierdoor
eventueel ontstane luchtstromingen niet op te stijgen. Toen hij tegen de avond van de eerste
dag toch een vlucht wilde wagen, sloeg bij de start een stuk uit de schroef. Het toestel rolde
nog een eindje door en het had een haar gescheeld of het was langs de steile helling omlaag
geduikeld. Het terrein was afgezet door zeventien bereden marechaussees en elf te voet. De
derde dag was de schade hersteld en maakte Bakker een kleine vlucht, zodat de mensen voor
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de betaalde entreegelden toch nog iets te zien kregen. Een paar dagen later heeft Bakker te
Vaals voor een talrijk publiek met veel succes demonstratievluchten gegeven.
Hoe populair en op amusement ingesteld de vliegerij vroeger was, blijkt wel uit een
liedje van omstreeks 1914, dat geïnspireerd was op de Belgische aviateur Jan Olieschlager,
die door zijn gedurfde kunsten in de lucht (ook in ons land) de “Antwerpse duivel” werd
genoemd. Op de wijs van de toenmalige schlager “Caroline” zong men in Maastricht toen met
carnaval: “Als Olieschlagers dood is, dan krijgen we misschien: de helft van zijn centjes, en
ook zijn vliegmachien!” Refrein: “Olieschlaaaagers, Olieschlaagers, Olieschlagers in de
lucht”. Met de minder sympathieke variant: “Olieschlagers val maar dood”.
Toen op 4 augustus 1914 de eerste wereldoorlog uitbrak, buitten de verschillende
legerleiders het vliegtuig uit als oorlogsapparaat en kreeg de techniek steeds meer vat op het
vliegen. De vliegtuigen werden steeds meer vervolmaakt, zij het in de eerste plaats in dienst
van de oorlogvoering.
EERSTE WERELDOORLOG
Al waren wij in Nederland niet direct bij de oorlog betrokken, wij hebben hier toen toch
veel ellende ervan gezien. In de vroege morgen van de eerste oorlogsdag zwierven
onbemande militaire Duitse Ulanenpaarden door Wyck. Niemand had er idee van, hoe die zo
ongemerkt van de grens hierheen gekomen waren. Ook trokken er eindeloze stoeten Belgische
vluchtelingen uit Mouland en Visé bij ons langs. Het was een zielig gezicht: angstige meisjes,
oude mannen en vrouwen, moeders met hun kinderen sjouwende en sjorrend met het weinige
huisraad, dat ze uit hun brandende dorpen hadden kunnen redden. Sommige waren zo
gelukkig geweest hun armoedje op een hondenkar, kinderwagen of kruiwagen te kunnen
laden. Men hoorde hartverscheurende verhalen. Bij het binnentrekken van de Duitsers hadden
een aantal mannen uit huizen en hoeven op de soldaten geschoten. Deze “franc-tireurs” waren
op staande voet door de Duitsers gefusilleerd en hun woningen werden in brand gestoken.
Vele dorpen waaronder Moelingen stonden grotendeels in brand. Overal zag men brandende
hoeven. Ook Visé was grotendeels door brand verwoest. De vluchtelingen werden hier in de
lokalen van de Rijkslagereschool ondergebracht. Het Rode kruis had in de Augestijnerkerk en
in verschillende villa’s in de stad bedden geplaatst. Met de door verschillende particulieren ter
beschikking gestelde auto’s werd de hele dag tussen Maastricht en de Belgische grens op en
neer gereden voor het ophalen van gewonden. Op 10 augustus lagen hier al honderdtwintig
gewonden. ’s Avonds zag men vanaf de Maasbrug in het zuiden de vuurgloed van de
brandende dorpen en hoorde men duidelijk het gebulder van de kanonnen, vooral toen de
Duitsers met hun 42 cm- geschut (dikke Bertha’s) de forten van Luik in puin aan het schieten
waren. Als jongen zwierf je de hele dag door de stad om ’s avonds je avonturen te kunnen
vertellen.
Er werd reeds spoedig aan het Nederlandse Rode kruis geweigerd om zich met Duitse
gewonden te bemoeien, omdat ze door onze bemoeienis aan het verdere oorlogvoeren
onttrokken zouden worden. Ik herinner me nog heel goed, dat in de villa van Seidlitz Duitse
officieren met mononkel en al in gemakkelijke stoelen en in parade-uniformen lagen te
luieren. Ze vormden een schrille tegenstelling met de Belgische “Pious”, die hun verzorging
in “d’n Awwestiene” kregen. Wij, jongens gingen daar graag de “helden” bekijken, ofschoon
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Augustus 1914: Duitsers bij door hen aangerichte verwoestingen in Visé

Augustus 1914: Belgiscje vluchtelingen aan de Nederlandse grens.

er tussen wat wij ons gedacht hadden en de werkelijkheid weinig overeenkomst was! Wij
verwachtten vaderlandslievende helden te zien met fiere oogopslag en hun pijn dapper
verbijtend. Mijn persoonlijke adoratie van de Belgen ging zo ver, dat ik een vervolgverhaal
begon te schrijven, dat “De franc-tireur van Visé” heette. Lang heeft die schrijverij niet
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geduurd, maar dat kwam doordat de oorlog steeds verder van huis geraakte en mijn fantasie
op dit punt vrij gauw uitgeput raakte. Bovendien hadden de gevangenen in d’n Awwestiene
geen ziertje “heldendom” over zich. Het waren weinig martiale figuren met hangsnorren in
een weinig flaterend uniform: donkerblauwe tuniek, grijsblauwe broek met een mallotig
bivakmutsje (rond zonder klep). Ze kwamen op de stoep van d’n Awwestiene in de zon zitten,
spraken onverstaanbaar Waals of rauw klinkend Vlaams; spuwden onder het praten lustig op
de stoep en als gevolg van hun verwondingen hadden ze een verbonden vinger of een arm in
draagverband! Men zei, dat er ook ernstig verwonden waren, maar die hebben we nooit
gezien.

De eerste Belgische vluchtelingen in Maastricht

De vluchtelingen sloegen een golf van medelijden bij de mensen los en ieder, die een
kamer ter beschikking had, bood ze de Belgen aan, natuurlijk na zich overtuigd te hebben, dat
ze in staat zouden zijn om de huur te betalen! Zo wist de familie Herben een chique echtpaar
met twee elegante dochters te verschalken. Het waren in onze ogen deftige lui, steeds modieus
gekleed en de hele straat veronderstelde, dat Herben er wel goed garen bij gesponnen had!
Wij hadden de bovenste verdieping vrij, sinds Thomassen met zijn kudde kinderen ergens
anders een ruimer onderkomen gevonden had. Bij ons trok de familie Maes in, bestaande uit
monsieur en madame en hun dochter Marie. De ouders waren een stel oude verschrompelde
mensjes; hun dochter zal wel ver in de twintig, zoal niet nog ouder geweest zijn. Haar
“fiancé” was door de Duitsers gevangen genomen en standrechtelijk gefusilleerd: hij zal wel
sluipschutter geweest zijn. Het diepe medelijden, dat ik met haar had liep uit op een soort
kalverliefde, waardoor zij in mijn ogen een steeds meer te bewonderen vrouw werd. Het
weinige Frans, dat ik kende en het rappe Waals, dat zij sprak waren echter een steeds groter
wordende handicap bij onze conversatie, maar ik bleef haar bewonderen. Het oude heertje
Maes speelde viool: die had hij uit de puinhoop van zijn huisje in Visé weten te redden. Ik had
ook een viool gekregen: omdat je op de kweekschool vioollessen moest volgen. Toen het
oude Maes-je hiervan hoorde, moest en zou hij mij vioollessen geven. Ook ma drong er op
aan, dat ik dit doen moest. Deze lessen zijn een echte kwelling voor mij geweest, want ik kon
nauwelijks de strijkstok vast houden en moest mij in deze krukkerige houding aan de door mij
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in stilte zo gewaardeerde Marie gaan vertonen. Ik kon de instructies van Maes niet volgen.
Bovendien speelde hij op een erbarmelijke manier viool en het gekrijs van zijn en mijn viool
moet iedereen door merg en been gegaan zijn. Bovendien had het mannetje de onaangename
gewoonte om af en toe een harde wind te laten, welke prestatie aanleiding was tot
onverstaanbare uitroepen en proesterige lachbuien van in de kamer aanwezige vrouwen.
Door dit alles verloor ik echter niet mijn genegenheid voor Marie. Dat ik die uiteindelijk
toch verloor, kwam door mijn oom Louis. Die speelde graag voor lady-killer, sprak met rappe
tong Waals en als hij thuis kwam en Marie begon te praten, bestond ik niet meer. Ik voelde
me daardoor zo beledigd, dat ik Marie begon te haten. Het goede mens is zich nooit bewust
geweest van mijn gevoelens ten opzichte van haar! Oom Louis was voor alle Belgen een held,
vanwege zijn heldhaftig gedrag in augustus 1914 in Wandre, waarvoor hij van de Belgische
koning een ridderorde zou ontvangen. Terwijl hij in Wandre de belangen van de boeren
verdedigde, zat de hele familie in de put, vooral omdat de verhalen over de verregaande
wreedheid van de Duitsers steeds grotere omvang kregen. De hele familie herademde, toen hij
halverwege augustus, gezeten op een kar, zegevierend in Maastricht arriveerde.
De geïnterneerde Belgische soldaten hielden af en toe een wedstrijd in het voetballen op
het MVV-terrein en het is daar dat ik voor mijn hele leven gebroken heb met de voetbalsport.
Die enige keer, dat ik een voetbalmatch bijwoonde was het verschrikkelijk guur weer; af en
toe vielen er sneeuwvlokjes, maar het vroor niet. Je stond dan ook op een drassig veld, waar je
je schoenen soppig uit moest trekken. De samengeraapte elftallen gaven een spel weg, waarin
meer geschreeuwd dan gevoetbald werd. Met moeite heb ik het er een tijdje volgehouden,
maar ben toen verkleumd naar huis gegaan, bij mezelf het voornemen makend: dat is eens,
maar nooit weer!
Onze antipathie tegen alles wat Pruis was, verminderde enigermate, toen we op een
zondagmiddag een wandeling naar Wolder maakten. Waar de Maas de grens vormde, was er
voor de Duitse legerleiding geen aanleiding om tot afsluiting van de grens over te gaan.
Anders was dat bij de grens van de rest van de enclave. Daar was prikkeldraad gespannen en
op geregelde afstanden stonden er aan de Belgische zijde wachtposten. Dat waren meestal
landstormers, dikke gemoedelijke Beieren met een volle baard onder hun piekel-helm. Ze
waren steeds genegen tot een praatje om de tijd van het wachtlopen te verkorten en vertelden
dan van hun Heimat, waar vrouw en kinderen op hun thuiskomst zaten te wachten. Het werd
ons toen duidelijk , dat er onder die vermaledijde Pruisen toch ook mensen schuil gingen…..
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RIJKSKWEEKSCHOOL
KWIKKEN
De tweede grote verandering in mijn leven in 1914 was, dat ik toegelaten werd tot de
Rijkskweekschool. Ik verzeilde daardoor in een geheel nieuw milieu, want de leerlingen van
die school waren bij elkaar geveegd uit het hele land. Je had er Friezen en Groningers bij,
maar ook Amsterdammers en Hagenezen. Waren wij door de keuze van onze ouders als
lagere school voor onze eerste schooljaren terecht gekomen op de Rijkslagereschool in een
ver van ons woonadres af gelegen stadsdeel, waardoor wij alle contact met vrienden uit ons
eigen milieu verloren, nu was de isolatie nog een graad erger. De uit alle windstreken van ons
land samen geveegde “kwikken” (zo werden wij denigrerend door de jongens van andere
scholen genoemd) vormden op zich zelf al een heterogeen troepje. Ieder sprak min of meer
een eigen dialect, had de meest verschillende achtergronden van milieu en afkomst en zelfs
hun gezichten, vaak met kleurloos witte haren waren vreemd. Toch vormde zich groepjes,
doordat ze met drie of vier man samen gebracht werden in kosthuizen. Omdat ik gewoon thuis
bleef wonen kwam ik niet in vriendschappelijke relatie met mijn klasgenoten, je bleef een
vreemde eend in de bijt. Nog erger was: door de overige Maastrichtse jongens werd je
ingedeeld bij de niet bij Maastricht behorende kwikken, die herkenbaar waren aan de
vioolkisten, waarmee ze een paar keer per week over de straat moesten zeulen. Zo geraakte je
in een steeds groter isolement ten opzichte van de Maastrichtse jongens, die er geen geheim
van maakten, dat ze de kwikken niet konden uitstaan. In die tijd was het mode geworden, dat
de jongens van de hogere scholen een soort studentenpet gingen dragen in navolging van de
echte universiteitsstudenten. Het was een muts met een grote gelakkeerde klep. Naar de
school, die bezocht werd, hadden de petten zelf een andere kleur: ’t gymnasium had een rode
pet, de HBS een groene en het in opkomst zijnde Mulo een blauwe pet. Met sterretjes werd op
de voorkant aangegeven in welke klas de drager zat. Wij van de kweekschool droegen geen
pet, noch voerden we een kleur: wij hadden als enig herkenningsteken die vervloekte
vioolkist. Dat was geen statussymbool, maar wel een handicap bij de vechtpartijen, die af en
toe ontstonden met de jongens van gym en HBS. Die stonden ons geregeld op te wachten op
de hoek van de Helmstraat en het Vrijthof. Zo lang het bij een heen en weer schelden bleef
stonden we onze man, maar als tot handtastelijkheden moest worden overgegaan, waren we
door onze vioolkisten lelijk in het nadeel.
Buiten het nadeel, dat ik geen kosthuisvrienden had, had ik het ongewenste “voorrecht”
het best geslaagd te zijn van mijn klas voor het toelatingsexamen. Dat was een vloek waar je
nooit meer onder uit kwam, omdat je in de volgorde van slagen op de leerlingenlijst vermeld
stond. Geleidelijk vormde zich een “clan”, die mij uitsloot en trachtte te “pesten”. Ik heb deze
“omsingeling” op een vrij naïeve manier weten te doorbreken. Na uitgezocht te hebben, wie
de raddraaier tegen me was (het bleek de Drent Geerts te zijn) schreef ik een briefje waarop
stond: “Het zijn de slechtste vruchten niet waaraan de wespen knagen” en legde dat in de
schuif van zijn bank ( we waren nog lang niet aan tafels en stoelen toe). Om welke reden dit
bij mijn tegenstander aangeslagen is, weet ik nu nog niet, maar hij kwam met het briefje naar
me toe en we sloten vriendschap.
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Toen ik bericht van mijn slagen voor de kweekschool gekregen had, voelde ik me erg
opgelucht, omdat ik nu weer gereld naar school kon gaan en ik van dat inhoudsloze legelokaal-gedoe verlost was. even dreigde er nog een kink in de kabel te komen, toen de Hof van
Tilly (zo werd het gebouw, waarin de kweekschool gevestigd was, in Maastricht genoemd)
door de gemeente gevorderd werd om een driehonderd Duitsers, die uit België uitgewezen
waren, te huisvesten. Zij waren gauw genoeg weer verdwenen, doorverwezen als zij waren
naar hun Heimat. Maar daarna werd het gebouw volgepropt met Belgische refugiés, eerst
tweehonderd, maar het duurde niet lang, of er zaten vijfhonderd Belgen in de schoollokalen.
Maar de directeur van de school, G.J. van Buchem, wist het gebouw toch op tijd vrij te
krijgen, zodat de lessen zonder vertraging konden beginnen.
DIRECTEUR VAN BUCHEM

De cour van de Hof van Tilly (foto in 2005 genomen)

Hij mocht dan nog zo klein van stuk zijn, van Buchem was een echte doordrammer!
Mijn nieuwe directeur was namelijk een onder-de-maats, dik mannetje, dat een glazen oog
had. Je zag hem iedere dag vanuit zijn huis (hij had zijn dienstwoning naast de school en de
achterkant van zijn woning gaf toegang tot de cour van de kweekschool) over de cour naar de
ingang van de school wandelen, een sigaar in de hoek van zijn verbeten gesloten mond en een
krant onder de arm, aldus klaar om zijn zware taak in het directeurskantoor aan te vangen.
Iedereen was bang voor hem en hij kon je met het ene goede oog zo kwaadaardig aankijken,
dat je maar liefst uit zijn buurt bleef. Zijn stopwoord, na ieder “gesprek” met een van de
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leerlingen was: “Nare Joh”. We moesten op het eind van elk trimester zelf een lijst schrijven
van de leervakken en werden dan ieder apart in het directeurskantoor toegelaten, waar de Kop
(dat was de naam waaronder hij in onze schoolwereld aangeduid werd) je dan je rapportcijfers
voorlas, die je de afgelopen maanden opgelopen had. Het daarbij behorende standje was nooit
mals. Het is dan ook begrijpelijk, dat de kerels, die in de klas de grootste bekken opzetten, als
een blad stonden te trillen in het portaaltje voor de deur, waarachter de Kop met een
voorafgaand slachtoffer bezig was. Hij had een heel nest van kinderen, wel een stuk of elf,
voor het grootste gedeelte: meiden. Hij had die ook stevig onder de knie, want het is slechts
eenmaal voorgekomen, dat een kwik een liefdesidylle aanging met een van de meisjes, iets
wat meer dan heldhaftig was in onze ogen. Maar hij wist vol te houden en is er later zelfs mee
getrouwd! We kregen ook les van de Kop: pedagogiek-les. En dat gebeurde op een aller
merkwaardigste manier. We moesten dictaten, die hij in een notitieboekje opgeschreven had,
overnemen. Later bleek, dat hij een in de handel zijnde pedagogiekboek gewoon
overgeschreven had. Waarom hij dat deed is me nooit duidelijk geworden. Misschien wilde
hij extra zuinig zijn met Rijksgeld? Dat van elkaar overschrijven had tot resultaat, dat je vaak
de grootste onzin te verwerken kreeg, die dan door ons tot stomme verbazing van de Kop
opgedreund werd. We hadden immers van de lagere school meegekregen, dat het van-buitenleren “de” methode was om wetenschap te verwerven. Wisten wij veel wie Rousseau was.
Een van de vele overschrijvers had daar zo weinig belangstelling voor gehad, dat hij die
moeilijke naam maar weggelaten had en doorgegaan was met het vermelden van de
merkwaardigheden van Jean Jaques. Ook Sjeng Carboux, het latere hoofd in de school van
Ulestraten had deze verminkte tekst overgenomen. Hij kreeg de opdreunbeurt over Rousseau.
Hij stak een zeer verward verhaal af over een zekere Jean Jaques, waarop de Kop reageerde,
dat het hem weinig interesseerde, hoe Sjeng over zijn vrienden dacht. Carboux had niet eens
in de gaten wat de Kop bedoelde.
JACOBS LERAAR GESCHIEDENIS EN AARDRIJKSKUNDE
Dat overschrijven was overigens een essentieel onderdeel van het kweekschoolonderwijs. De leraar Jacobs (voor de leerlingen “de Chinees”) voor geschiedenis en
aardrijkskunde had daar ook een handje aan. Hij verzamelde alle mogelijke bijzonderheden,
die hij in krant of tijdschrift tegenkwam, schreef die over of maakte het zich gemakkelijk door
het gewenste artikel uit te knippen en op een stuk papier te plakken, deed dat in een lege kaft
van een cahier en liet dat bij de leerlingen circuleren, met de opdracht het artikel over te
nemen. Vooral aan die lange krantenartikelen schreef je je ’n rotje! Om bij te blijven moest je
af en toe ook om het aantekenschrift van een van je medeleerlingen vragen. Zo ging – al of
niet mismaakt – al die ongeordende “kennis” tot je geestelijke bagage behoren. Je moest die
notities wel overnemen, want ze kwamen herhaaldelijk voor bij de proefwerken. Nou was dit
nu ook wel niet zo’n sterke stimulans, want voor het behalen van betere cijfers hadden we een
bepaald systeem ontwikkeld, dat echter slechts door een of twee man per keer kon worden
toegepast. Het systeem werkte zo: je leverde je proefblaadje in, maar schreef thuis op een
zelfde blaadje cahierpapier nogmaals de antwoorden, maar nu natuurlijk foutloos. Als de
proefwerken werden teruggegeven, ging je naar de Chinees toe en beweerde verwonderd, dat
er geen cijfer op stond. Je had inmiddels je blaadje met dat van thuis verwisseld en de Chinees
93

schreef er trouwhartig een
mooi waarderingscijfer onder.
Alleen verwonderde hij zich
er wel over, dat er zo
regelmatig blaadjes door hem
bij de correctie overgeslagen
werden.
SAMEN STERK ZIJN
Het lerarenkorps van de
rijkskweekschool bestond in
hoofdzaak uit oudere mannen.
Het schijnt, dat het in die tijd
beschouwd werd als een
waardige afsluiting van een
onderwijscarrière als je je
laatste jaren doorbracht in
dienst
van
het
kweekschoolonderwijs. Af en
toe verdween een van de
docenten, zonder dat een van
de leerlingen wist, wat er met
de man gebeurd was: hoogst
waarschijnlijk was hij dan
gepensioneerd. Niemand nam
de moeite om de leerlingen
hierover in te lichten: die
leraren behoorden, evenals de
Neptunusreliëf op de cour van de hof van Tilly
banken en kasten tot het
meubilair van de school. De man, die schijnbaar zijn voorganger kwam vervangen, paste
volkomen in het systeem: hij kwam je geheugen verder opvullen. De opleiding, zeker van
toekomstige schoolmeesters, had maar een opdracht: ze moesten volgestouwd worden met
parate kennis. Wilde je mee kunnen dan moest je, gezien de beperktheid van je geheugen, wel
de toevlucht nemen tot een uitgebreid systeem van spiekbriefjes. De vesten en jasjes, die we
toentertijd droegen hadden een overvloed van zakken en zakjes; dat kwam je goed te pas voor
het sorteren van je spiekbriefjes, al was je soms verplicht ook de palmen van je handen in te
schakelen. Als de leerstof erg uitgebreid was, had je er soms moeite mee om te weten, welk
onderwerp in welke zak was opgeborgen. Had je een of ander onderwerp vergeten te noteren,
dan was je wel verplicht om op informatie uit te gaan bij je medeleerlingen. Terwijl de klas in
deze agitatie de kennis zat te vergaren, die bij het proefwerk verondersteld werd, tot hun
geestelijke bagage te behoren, zat de leraar in diepe gemoedsrust rustig de krant te lezen. Of
ze waren er van overtuigd, dat we stom eerlijk waren, of ze dachten dat hun speurzucht toch
tegen deze maffia-smokkel te pletter zou lopen. Wel waren de proefwerken op deze manier
94

van waarde voor de ontwikkeling van ons sociale bewustzijn: samen sterk zijn. Want officieel
werd daar niets aan gedaan. Of het zou de bedoeling moeten zijn geweest van het toneelstuk,
dat op het einde van ieder schooljaar door de leerlingen in de gymnastiekzaal werd
uitgevoerd.
Janus Bingen, de tekenleraar, had blijkbaar daartoe de opdracht van de Kop gekregen en
hij was het dan ook, die het toneel met coulissen ontwierp, van karton en zilverpapier
harnassen ontwierp en door zijn vrouw uit grote bonte lappen tunieken liet vervaardigen. Om
zoveel mogelijk plezier van zijn ontwerpen te hebben, had hij een voorkeur voor stukken, die
in de Romeinse tijd speelden. Als op de feestavond, waarop niets te consumeren viel, de Kop
met zijn familie-meute de zaal betrad, begon ogenblikkelijk het spektakel op het toneel.
GODSDIENSTIGE VORMING
Er werd ook voor onze godsdienstige vorming gezorgd. Daarvoor had men pater de
Groot ingehuurd. Het was een Jezuïet, die bol stond van geleerdheid, ons lid maakte van de
Maria-congregatie en er op stond, dat we hem geregeld bezochten in zijn kloostercel. Daar
kregen we van hem een grote sigaar, waarmee wij als sigarettenrokers, walmende rookgolven
produceerden, zodat het in de kortste tijd niet meer uit te houden was in die bekrompen cel.
Vooral ook doordat we steeds met meerderen op bezoek gingen, omdat een persoonlijk
bezoek al te veel op biechten ging lijken.
KWEKELINGEN GEHEEL ONTHOUDERS BEWEGING
In zijn onmenselijke goedheid had de Kop toegestaan, dat we lid mochten worden van
de K.G.O.B. (Kwekelingen Geheel Onthouders Beweging). Daar waren de meeste leerlingen
lid van, omdat ze toch niet over voldoende geld beschikten om zich een stuk in de kraag te
drinken. We kwamen op geregelde tijden bij elkaar en omdat we niet afhankelijk waren van
’n leraar, gaf ons dat een gevoel van vrijheid. De K.G.O.B. was een landelijke organisatie van
alle kweekscholen. Er werd jaarlijks een landelijke vergadering belegd, meestal in
Amsterdam. Er werd dan een afgevaardigde van iedere afdeling aangewezen. Dat is mij ook
eens overkomen. Je moest de reis zelf betalen en had vrij logies in Amsterdam bij een collegakwekeling. Ik heb daarover bij ons thuis niet veel durven vertellen, want we zijn daar in een
grote optocht met heel wat rooie vlaggen en luidkeels de “Internationale” zingend door de
stad getrokken naar een veld, waar we broodjes etend luisterden naar de opruiende woorden
van een stelletje jonge rooie rakkers. Daar is in ieder geval mijn geheelonthouders ideaal
definitief de grond in geboord….
NOONK SJENG LERAAR NEDERLANDS
In de didactische woestijn van leerstof-aanbieding van de leervakken van het
kweekschoolprogramma was het onmogelijk een stimulans te vinden voor interesse in een van
de gedoceerde “wetenschappen”. Ik had een zekere voorliefde voor “taal” meegebracht,
dankzij de “woordenboek-snuffel-methode” van baas Lips. Ik las veel en graag, droeg gaarne
voor ( de “kemikken opera De Kaptein vaan Köppenick” van Fons Olterdissen kon ik van
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voor tot achter opzeggen). Ik had zelfs bij het begin van de oorlog het begin gemaakt van het
schrijven van een roman: “De franc-tireur van Visé”. Mijn prille neiging voor taal werd
meedogenloos de grond ingeboord en nog wel door mijn eigen noonk Sjeng Mols, die sinds
een jaar tot het lerarenkorps behoorde. Zijn voorganger was geweest M.J. Koenen, de
ontwerper van het bekende woordenboek. Ik vond het wel jammer, dat ik hem niet persoonlijk
had leren kennen: zijn woordenboek was immers de aanleiding tot mijn voorliefde voor taal.
Noonk Sjeng was altijd nogal professoraal gekleed: zwart jacquet en vest, streepjesbroek en
plastron, als of hij klaar was naar een of andere officiële partij te gaan. Ook hij werkte graag
met dictaten, maar we wisten al niet beter, dan dat het hele kweekschoolonderwijs van vanbuiten-te-leren dictaten aan elkaar hing! Als hij een of ander moeilijk taalprobleem had, moest
hij – volgens zijn zeggen – even gaan lopen. We zaten dan vol spanning, wat er na dat op en
neer gedrentel aan de zijkant van de klas uit de bus zou komen: niet omdat ons die
wetenschap geweldig interesseerde, maar omdat dan aan dat zenuwslopende heen-en-weer
gedrentel een einde kwam. Als hij uitgedacht en uit gedicteerd weer achter zijn lessenaar in
kroop, waren we even voldaan, alsof we getuigen waren geweest van het moeilijk leggen van
een ei…. Als neef had ik geen enkel streepje bij hem voor: in tegendeel: ik moest zo nodig af
en toe flink gedrukt worden om de krans van onpartijdigheid, die hij om zijn kalende schedel
wilde hebben, wat meer glans te geven. Het resultaat hiervan was, dat ik mijn interesse in de
Nederlandse taal ook verloor. Ik was in de voorbereidende klas al een goed stylist geweest en
behoorde op de kweekschool ook tot de betere stellers in mijn klas. Maar dat “talent” was nog
zo pril, dat het weinig sarcastische sneren kon verdragen. En die moest ik geregeld incasseren.
Een voorbeeld: toen ik in de ban van de stijl van Multatuli een opstel geheel in die trant
geschreven had, vond ik er in het spitse schrift van noonk Sjeng in rode inktletters onder
staan: “Verbeeld je maar niet, dat je Multatuli bent!” Ik schreef Nederlandse taal als studievak
definitief af.
LERAAR WISKUNDE
Ook tegen de wiskunde werd ons de antipathie door de betreffende leraar in gehengst.
Als daar een nieuw hoofdstuk werd aangebroken, kregen we de opdracht de daarbij behorende
theorie maar eens door te nemen. Hij verdedigde zijn merkwaardige didactiek door te
beweren, dat wij toch te stom waren om er iets van te begrijpen en dat hij niet zo gek zou zijn
om zich te vermoeien met het doen van pogingen om ons in het betreffende probleem enig
inzicht te geven. Tegelijk greep hij de gelegenheid aan om ons aan het verstand te peuteren,
dat we niet hoefde te verwachten op het examen ook maar een vier voor een van zijn vakken
te kunnen behalen. Maar dat het hem ook geen steek schelen kon: we waren nu eenmaal totaal
ongeschikt voor welke eenvoudige wiskundestudie dan ook. We moesten dus zelf maar aan de
weet zien te komen, wat in het volgende hoofdstuk verhandeld werd. Onder de hand, dat wij
probeerden de duistere bedoelingen te achterhalen, die de boekjesmaker in zijn leerboek had
gelegd, had de leraar zijn notitieboekje voor de dag gehaald om te zien, waar hij met het
beurt-geven in de vorige les gebleven was. Als hij vond, dat we voldoende tijd aan onze
“zelfstudie” verdaan hadden, noemde hij een naam en het slachtoffer begon aan de eerste
opgave. De eenvoud van de eerste opgave leverde meestal geen moeilijkheden op, maar dat
was niet de bedoeling van onze leraar: je mocht het podium voor het bord niet zonder
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kleerscheuren verlaten. Hij begon allerlei listige vragen te stellen. Het was voor hem een klein
kunstje om het slachtoffer tot de meest dwaze beweringen te brengen, waarna hij volledig de
grond in gestampt kon worden. Zo gauw de leerling het woordje “dus” in zijn betoog
gebruikte, kon hij verder wel ophouden, want dat woord was volgens de leraar het toppunt
van stupiditeit. Na een minuten durend gemartel kwam het verlossende bevel: “wie volgt”.
Het gemartel begon opnieuw. Als men de klas zonder resultaat rond was, kwam de opdracht: :
“volgende som!”
DR. COEBERGH LERAAR NATUUR- EN SCHEIKUNDE EN BIOLOGIE
Het enige universitair gevormde exemplaar van het lerarenbestand van de
rijkskweekschool was een zekere Dr. Coebergh. Met zijn als in paniek rechtop staande rossige
haardos, zijn dikglazige bril en de hoog boven zijn schoenen opgetrokken broekspijpen
demonstreerde hij duidelijk een man van de wetenschap te zijn. In zijn lessen over natuur- en
scheikunde domineerde de theoretische beschouwingen. De voor dit onderwijs aanwezige
apparatuur was niet denderend en er werd zelden gebruik van gemaakt. Kennelijk had de
Bolle (zo werd hij waarschijnlijk genoemd doordat de dikke brillenglazen zijn oogappels tot
bollen vergrootten, waarmee hij de klas in keek alsof hij zeggen wilde er ook niks aan te
kunnen doen) weinig vertrouwen in zijn eigen handigheid. Zijn linkshandigheid veroorzaakte,
vooral bij scheikunde, oorverdovende knallen of sissende rookwolken, die de enige Joodse
leerling, die bij ons in de klas zat, naar de deur van het klaslokaal deed vluchten, zodra de
Bolle zich op een “proef” ging voorbereiden. Als het de Bolle gelukt was in zijn proeven het
tegengestelde aan te tonen van hetgeen hij in zijn theoretische voorbeschouwingen voorspeld
had, trachtte hij de betekenis van het debacle te verkleinen door te beweren, dat deze proef in
onze ogen althans schitterend geslaagd was. We zaten ons op de theater-gewijze geplaatste
banken stierlijk te vervelen en doodden onze tijd met allerlei initialen in de bruine tafels voor
ons te krassen en te snijden. Naar onze smaak gebeurde het te zelden, dat de Bolle de strijd
aanbond met de aanwezige apparatuur en de daarin verborgen mogelijkheden, omdat hij deze
worsteling met zijn recht overeind staand haren, zijn bolle schrikogen voor ons tot
tijdverdrijvend avontuur maakte.
Hij moest ons ook biologieles geven. Het is zelfs gebeurd, dat hij met een paar van ons
meeging om ons in te wijden in het gebruik van de Flora. Het was alleen jammer, dat alleen
hij, de leraar, de enige was, die een Flora bezat. Vroeger scheen in het pakket boeken dat de
leerlingen verstrekt werd, ook zo’n Flora gezeten te hebben, maar de Kop had het blijkbaar
een overbodige luxe gevonden voor de “nare joh’s” en het boek uit de verstrekte leermiddelen
geschrapt. Nu werden we in de berm van een weg gezeten door de Bolle ingewijd in hoe je
zo’n Flora moest hanteren. Je moest echter al een vergevorderde kennis van allerlei
wetenschappelijke termen hebben, wilde je het doel: het determineren van planten bereiken.
Als je ergens een verkeerde wissel insloeg, kwam je tot de zonderlingste naamgevingen. Het
leek ons dan ook efficiënter om langs minder wetenschappelijke weg, door links en rechts te
informeren de namen aan de weet te komen. Het lukte meestal vrij goed, omdat onze
verzamelde kruiden meestal uit ordinaire overal groeiende onkruiden bestonden. Toch kon je
vaak de meest exotische namen bij bijvoorbeeld een gewone boterbloem of margriet
tegenkomen. Wij waren namelijk verplicht een herbarium aan te leggen. Vooral bij de
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grassoorten kwamen vorstelijke namen voor. Wat kon men ook verwachten bij het ontbreken
van elke mogelijkheid om een Flora te leren gebruiken. Ook het planten drogen gebeurde op
een uiterst primitieve manier. De planten werden tussen een pak oude kranten gelegd; we
legden er een plank op, die we verzwaarden met een gewicht, dat we weghaalden bij de
bascule in onze winkel en na een tijdje werden de gedroogde planten, die praktisch alle kleur
verloren hadden, in een schrift met strookjes papier vast geplakt. Ik kan niet zeggen, dat door
dit primitieve gehannes de liefde voor de natuur ook maar een beetje gestimuleerd werd.
Hetzelfde gold voor een paar dozen met opgeprikte vlinders, die de school “rijk” was. Je zag
ze ergens in een kast staan, je liep er langs en niemand sprak er over. En dan kom je op het
fatale plan ook een verzameling te gaan aanleggen: treurig voor die arme insecten. Op een
zonnige zomerdag hadden we een glazenwasser gevangen. Het diertje werd met een speld
tegen de deuromlijsting in de gang geprikt. Het werd door ons met angstige zorg in de gaten
gehouden, maar bleef dagen lang in leven. Zelfs nog nadat pa, die het gemartel niet langer kon
aanzien, geprobeerd had het insect dood te steken. Omdat hij niet wist, waar hij steken moest,
had deze moordaanslag geen enkel succes, behalve dan dat pa ons verbood om nog ooit met
een dergelijk gemartel te beginnen. In een kast in het lokaal van de Bolle stonden ook enige
opgezette zoogdieren en dito vogels. Die zoogdieren werden uit de kast gehaald als wij bij
onze stage in de leerschool belast werden met het geven van een les over dat dier.
TEKENLERAAR JANUS BINGEN
De opgezette vogels werden meer in de tekenles gebruikt, dan ze onderwerp van
behandeling in de biologielessen waren. De tekenleraar Janus Bingen duikelde namelijk af en
toe wat opgezette vogeltje op, liefst met wat kleurige veren en liet ze dan eerst door ons
schetsen en daarna met waterverf inkleuren. De tekenleraar had een zware martiale snor,
sprak met een eigenaardig omslaande stem en had in iedere klas jongens, die hij merkbaar de
voorkeur gaf. Hij was erg getapt bij de jongens en dat kwam, omdat hij zich zo inzette voor
“De Club”. Dat was een toneelvereniging van en voor de leerlingen, die op het eind van ieder
schooljaar een toneelvoorstelling verzorgde. Dan werd in de gymnastiekzaal een groot toneel
opgebouwd; de coulissen werden op advies van de tekenleraar beschilderd; hij trad ook op als
regisseur en zijn vrouw zorgde voor de costumes. De toneelstukken speelden altijd in lang
vervlogen tijden. Ik heb maar een keertje meegespeeld en had toen een ondergeschikt rolletje
en stelde een door een boze ridder gestolen page voor. Ik kreeg de opdracht om goed te laten
merken, hoe zwaar ik onder mijn gevangenschap leed, maar niemand gaf je uitleg, hoe je dat
moest spelen. Ik meende mijn lijden het best te kunnen demonstreren door in gebogen
houding over het toneel te lopen.
GYMNASTIEKLERAAR KONING
Maar dit had tot gevolg, dat de gymnastiekleraar Koning mij na afloop van de
voorstelling bij zich riep. Om mijn weinige gymnastische prestaties stond ik bij hem toch al in
het verdomboekje. Hij vond het nu nodig om mij te vertellen, dat hij nog nooit zo’n slappeling
over een toneel had zien lopen! Zo werd mijn goed bedoelde creatie door een
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Ivon in de rol van de gestolen page rechts vooraan

corpusdeskundige volledig gekraakt! Nu moet ik wel toegeven, dat het niet boterde tussen
Koning en mij en dat vooral lag aan mijn voortdurend gestuntel in de gymlessen. Hij was een
echte edelgermaan en zijn spelen waren ongelooflijk hard. Bij zijn spel trefbal moest je
proberen iemand met een keiharde bal te raken. Hij hitste daarbij de jongens vooral op om op
het hoofd te mikken en liet goed merken, dat hij het erg op prijs zou stellen, dat dat hoofd het
mijne zou zijn. Toen dat lukte heb ik de bal dwars door een raam van het lokaal gekegeld en
werd toen de zaal uitgestuurd en verbannen naar het kleedhok, waar ik de rest van de les
moest doorbrengen in een door zweetsokken en vuil ondergoed doortrokken atmosfeer.
Koning is later NSB’er geworden en heeft als beloning het baantje van onderwijsinspecteur
gekregen; zijn zoon is aan het Oostfront gesneuveld als Hitlersoldaat. Geen wonder dat ik die
vent nooit heb kunnen uitstaan!
MUZIKALITEIT JONGENS NIJST
Hoewel mijn vader altijd een hartstochtelijk en goed baszanger is geweest en hij
meegewerkt had aan de oprichting van het jongeren amateurs zangkoor “La Maestrichtoise”
(waar later de “Mastreechter Staar” uit zou groeien) werd er bij ons thuis weinig werk
gemaakt van de muzikale vorming van de drie “jongens”. Het moet gezegd worden, dat er
behalve bij mijn broer Paul weinig talent in dit opzicht bij ons aanwezig was. Hoe bescheiden
ook, maar pa bleek zelfs enigermate instrumentaal begaafd te zijn: hij had zelfs klarinet leren
te spelen, maar beperkte zich nu tot het bespelen van de trekharmonica. Het gebeurde echter
zelden, dat hij op zondagmorgen zijn harmonica tevoorschijn haalde en zijn repertoire van
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bekende solo’s uit opera’s en operettes ten gehore bracht. Als we dan ten teken van onze
muzikale ontroering ook eens iets ten gehore mochten brengen, was het alleen mijn broer
Paul, die enig aanhoorbaar geluid wist voort te brengen. Maar mijn broer Eugène zag kans
door het gelijktijdig indrukken van verschillende knoppen de meest afgrijselijke geluiden te
produceren. Ik heb zo’n idee dat Eugène in dit opzicht de minst begaafde was. Ik herinner me
niet hem ooit te hebben horen zingen. Paul heeft zijn muzikaal talent tot op hoge leeftijd
weten te ontwikkelen; tot op hoger dan tachtigjarige leeftijd speelde hij de vioolpartijen in het
Seniorenorkest. Voor mij is het notenschrift mijn hele leven lang een diep geheim gebleven.
Ik herinner me, dat ik bij het onderwijzersexamen een briefje met daarop notenschrift in
de hand gedrukt kreeg met de opdracht dit eens te zingen. Op een examen ben je tot alles
bereid: dus ik zong, waarna de examinator verklaarde, dat, wat ik gezongen had, helemaal niet
zo op dat briefje stond! Toch ben ik in de tijd, dat ik onderwijzer bij de Broeders in Wyck
was, als muziekleraar in de drie laagste klassen opgetreden, al moet ik zeggen, dat ik slechts
drie liedjes op mijn repertoire had staan. Maar die kenden ze dan ook goed.
MUZIEKLERAAR KEES LING
Dat ik dit nog presteerde had ik te danken aan de lessen, die ik van Kees Ling op de
kweekschool gekregen had. Behalve zang- en solfègeles kregen we van hem onderricht in het
bespelen van de viool. Met hem kwamen we wekelijks in aanraking. Vooral zijn vioollessen
hadden iets “aparts”. We waren er al maandenlang mee bezig, toen we nog alleen maar
“strijkstok-oefeningen” hadden uitgevoerd. Daarbij moest je de strijkstok in je rechterhand op
een nogal pijnlijke manier vasthouden: Ling kwam bij iedereen apart telkens controleren, of
we de stok wel op de juiste manier vasthielden. Als hij daarvan overtuigd was, moesten we
met de pols gaan draaien, zodat de top van de strijkstok een ruime cirkel door de lucht
beschreef. Ling noemde dat: het losmaken van de pols, wat hij voor het leren van vioolspelen
dringend noodzakelijk scheen te vinden. Het was alleen niet erg animerend voor onze drang
naar vioolspelen. We hadden er dan ook al praktisch allemaal genoeg van, toen de volgende
voorbereidende oefening aan de orde werd gesteld: het klemmen van de viool onder je kin.
Ook dat vergde veel tijd. Toen we dan ook eindelijk met vioolspelen zouden beginnen hadden
we er schoon genoeg van. Ling stemde voor we begonnen alle violen persoonlijk: ook weer
zo’n tijdrovende gedoe! Het was volgens Ling echter noodzakelijk om het door onze
instrumenten ontwikkelde kattengejammer enigszins verdraagbaar te maken. Maar dit
stemmen was eigenlijk iets, dat hij ons had moeten leren. Het ontbreken van die vaardigheid
is, althans voor mij, aanleiding geweest steeds de viool met enige huiver te gaan hanteren. Het
duurde een hele tijd voor we er met de klas toe kwamen gezamenlijk een stukje te gaan
spelen. Het was onbegrijpelijk hoe het mogelijk was een dergelijke baaierd van niet bij elkaar
passende geluiden te produceren, al deed Ling nog zo zijn best door met z’n voet op de grond
te stampen om ons althans in de maat te houden. Er was een deuntje ”Der rote Sarafaan” dat
telkens opnieuw gespeeld moest worden, waar we uiteindelijk een niet al te valse vertolking
van konden geven, al wist niemand van ons wat nu eigenlijk zo’n rote sarafaan voor een ding
was. In het jaar, dat ik op de kweekschool kwam, was het voor het eerst, dat de leerlingen zelf
een viool moesten kopen. De Kop had zeker een goed figuur bij de minister in Den Haag
willen slaan en het aan de leerlingen gratis ter beschikking stellen van violen afgeschaft. Ling
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zag daar financieel voordeel in en deelde ons mee, dat hij wel voor de benodigde violen kon
zorgen. Al de jongens van mijn klas gingen op het voorstel in, behalve ik. Toen ik namelijk
met die boodschap thuis aan kwam zetten, verdacht ma Ling van een poging tot oplichterij en
decreteerde: wij zullen zelf wel voor een viool zorgen. Via noonk Reinier, die als ebenist
relaties met verschillende muziekhandelaren had, werd toen ergens in de stad een viool
gekocht, voor een prijs, die mij nooit gezegd is. Hij zag er in mijn ogen nogal goedkoop uit.
Terwijl alle violen die door Ling geleverd werden, frisse kleuren hadden (geel-oranje-bruin)
was die van mij uitgesproken miskleurd: een effen donkerbruine grijsachtige kleur. In dat
allerdroevigst bruin liepen zwarte strepen, die haar kleurschoonheid allerminst ten goede
kwamen. Toen ik dan ook de eerste keer met haar bij Ling kwam, keek die me misprijzend
aan en vroeg hoe ik in Godsnaam aan zo’n onmogelijk gekleurde viool kwam. Ik kreeg direct
het idee, dat hij ons ervan verdacht het instrument op een koopje gekocht te hebben. En, ma
kennende zal dat ook wel zo geweest zijn!
BEMELMANS LERAAR LAND- EN TUINBOUW
Nu moet ik toch niet vergeten de naam te vermelden van de man, die ons de laatste
twee jaren les gaf in land- en tuinbouw. Het was de leraar Bemelmans, om zijn sik door ons
de Geit genoemd. Gedachtig het feit, dat wij bestemd waren om in Titjerkstradeel, Ulestraten,
Groenekan of een dergelijk gat in de binnenlanden het peil van de plaatselijke inboorlingen
als dorpsschoolmeester omhoog te krikken, behoorde een hoeveelheid kennis van land- en
tuinbouw tot onze noodzakelijke geestelijke bagage. Bemelmans moest daarvoor zorgen. Hij
was een gesoigneerd type, tire par quatre épingles, maar met zijn lessen liep het helemaal
mis. Het begon al als we in de klas op hem zaten te wachten. De lerarentafel had een open
lessenaar en die werd meestal vol gelegd met gesnipperde uien, die een penetrante stank
veroorzaakten, maar waarvan de Geit blijkbaar geen enkele last had: of hij had een
uitgeschakeld reukorgaan of hij wist niet, hoe hij op deze agressie moest reageren. De
kapstok, die ten behoeve van de leraar aan de voormuur van het klaslokaal was aangebracht
werd op scherp gesteld, zodat Bemelmans bij het ophangen van zijn hoed (zelfs ’s zomers
droeg hij er een van lichtbruin gekleurd panamastro) deze met kapstok en al van de grond
moest oprapen. Zijn entree op deze manier voorbereid zat de hele klas “beh-beh” te roepen,
totdat hij in de deuropening verscheen en wij plotseling allemaal druk bezig waren met onze
boeken en schriften. Naar zijn verhaal werd niet of nauwelijks geluisterd. Wel kreeg iedereen,
die wat te vragen had, antwoord, maar niet van de Geit zelf, maar van een van zijn
klasgenoten, terwijl de Geit met een verbaasd gezicht stond te luisteren. Eens bracht hij een
afgesneden entje van een boomtak mee om ons te gaan duidelijk te maken, hoe je een boom
moest enten. Hij had het model schuin afgesneden op de juiste lengte en met het precieze
aantal ogen, enfin het zag er keurig uit toen hij het aan de klas uitreikte om het te laten
circuleren, zodat we goed konden zien, hoe zo’n oculatie moest worden uitgevoerd. Maar toen
het bij hem werd teruggebracht, zag het er uit als een afgekloven stukje zoethout, omdat een
van de leerlingen op het idee gekomen was om eens te onderzoeken, hoe zo’n ent smaakte.
Dit werd aan de Geit toen hij zijn stekje terug kreeg eerlijk medegedeeld, maar de goede man
wist voor de zoveelste keer niet, hoe hij op zoiets reageren moest.
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Ook kregen we praktische les in de grote achter de school gelegen tuin van de Kop. De
karweien, die de Geit ons opdroeg waren in hoofdzaak schoonmaakbeurten: bijna niets dan
schoffelwerk en opruimen van onkruid en bladeren. Ik kreeg, toen ik voor het eerst in die tuin
aan het werk gezet werd, de opdracht, om een perk, waarin men bloemen gezaaid had
onkruidvrij te maken. Ik moest dat met mijn handen, dus zonder gereedschap doen en daarom
langs het perk kruipen. Als stadsjongen, die nooit in een huis met tuin gewoond had, wist ik
geen enkele plant te herkennen, laat staan, dat ik wist wat onkruid en wat zaaigoed was. ik
bekeek het perk eens goed en zag op vrij geregelde afstanden mooie grote rozetten staan.
Daarom heen krioelde het van sprietjes, die ik voor een of ander soort gras versleet.
Bovendien hadden die rozetten van die lange pinwortels, die je haast niet uit de grond
getrokken kreeg. Ik besloot alles uit dat perk op te ruimen en alleen die rozetten te laten staan.
Toen na een uurtje de Geit weer bij me kwam, om te zien of ik nogal opgeschoten was, kreeg
ik een ongelofelijke uitschrobbering omdat ik al het zaaigoed had uitgetrokken en alleen de
paardenbloemen had laten staan. Ik mocht sindsdien geen “fijner” werk meer voor de Geit
doen en werd ingezet bij de opruimingsdienst. We moesten de paden schoffelen en het bij
elkaar geharkte onkruid en in het najaar natuurlijk ook de afgevallen bladeren in een mand
verzamelen en naar de mesthoop transporteren.
HOF VAN EDEN VAN DE ZUSTERS URSULINEN

Uitzicht vanuit de directeurswoning. Rechts de “Hof van Eden”. De houten nieuwbouw werd in 1973 gerealiseerd.

Naast de tuin van de Kop lag een even grote tuin van de zusters Ursulinen. Beide tuinen
waren gescheiden door een vrij hoge muur; hij was althans zo hoog, dat je de meisjes van het
pensionaat wel kon horen, maar niet zien. Het is dus begrijpelijk, dat we ons uiterste best
deden om af en toe een oogje te kunnen wagen aan de bezitsters van die hoge
meisjesstemmen. Maar dat lukte alleen als je een laddertje, dat in de buurt van de mesthoop
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lag tegen de muur zette. Om de beurt mochten we een oogje werpen in die Hof van Eden,
waar het krioelde van de Eva’s. ze wandelden paarsgewijs door de tuin, giechelden en
wuifden tegen onze koppen, die boven de muur uitkwamen gluren. Dat duurde zolang totdat
een of andere mère deze zondige bezigheden ontdekte en het aan de haar toevertrouwde
maagden verboden werd in de buurt van de tuinmuur te komen, als men ons daar bezig wist.
Maar we hadden het spel met de ladder ontdekt en er waren in de tuin behalve meisjes ook
nog fruitbomen en dat ooft had misschien nog een grotere aantrekkingskracht dan de rond
flanerende deerntjes. Toen de appels en peren eetbaar waren, waren wij geregelde afnemers
van het kloosterlijke fruit, dat des te lekkerder was, nu je er zo veel moeite voor moest doen,
want omdat we maar de beschikking over een ladder hadden, moesten we die over de muur
heen werken, om aan de andere kant van de muur naar beneden te kunnen. Ofschoon je
natuurlijk wel van de muur afspringen kon, zat je bij terugkeer uit de kloostertuin met de
moeilijkheid, hoe je weer boven op en over de muur moest komen, gehinderd als je bovendien
werd door het geroofde fruit.

BUITENSCHOOLSE CONTACTEN

Vrijthof zondagmiddag. In het midden tussen de bomen vertegenwoordigers van twee groepen vreemdelingen: militairen van het garnizoen
en een kwik.

Het leven als kwik was overigens vrij eentonig. Ieder dag begonnen de lessen om half
negen en duurden dan tot half een; ‘middags van twee tot zes uur. Zowel ’s middags als ’s
morgens hadden we een twintig minuten pauze. We mochten dan de straat op; meestal liepen
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we de Grote Gracht af, de Markt over en keerden via Muntstraat, Grote Staat en Vrijthof weer
naar onze gevangenis terug. We hadden ruim voldoende tijd voor deze “wandeling”, die
meestal meer op een spurt leek. In de middagpauze gingen we wel de poort uit, maar bleven
op de Brusselse straat rondhangen. Tegenover de school was een broodbakker gevestigd, die
extra grote krentenbroodjes voor vijf cent en blokken peperkoek voor zes cent per stuk
verkocht. Af en toe vond je in zo’n krentenmikske wel eens een krent, maar desondanks
smaakten die broodjes buitengewoon lekker, al waren ze ook niet gesmeerd. Maar voor die
cent meer genoot je wel bijzonder van die vierkante blok peperkoek.
Je had weinig buitenschools contact met je klasgenoten omdat die meestal in kosthuizen
verbleven en de kostbazen de grootste bezwaren maakten om je toe te laten tot de bij hen
ingekwartierde kwikken. Zo had je contact alleen op straat en ook dat was beperkt, want de
kwekeling, die in een “kast” woonde, moest ’s avonds om half acht al weer thuis zijn. In de
zomermaanden werd die uitgaanstijd verlengd tot negen uur! Zo beperkten de buitenschoolse
ontmoetingen met je schoolgenoten zich tot de dagelijkse op- en neerwandelingen in de Grote
en Kleine Staat. Daar waren de kwikken herkenbaar aan de grote snelheid, waarmee heen- en
weer gelopen werd en aan de brede rijen, die deze vreemdelingen vormden bij hun gewandel.
De beide buitenvleugels moesten herhaaldelijk achterblijven, wilden ze het tegenkomend
verkeer niet omver lopen. De straten waren niet verkeersvrij, zodat zo’n avondlijke wandeling
meer van een looptraining dan van een verzetje had. In de zomermaanden verplaatsten deze
excursies zich naar het stadspark. Daar waren iedere donderdag concerten van het stedelijk
orkest. Je kon er op ongemakkelijke tuinstoeltjes zitten, maar moest dan een consumptie
betalen; vandaar dat onze plek steeds buiten de hekken was. Soms was er ’s zomers op
woensdag ook een concert op het kiosk op het Vrijthof. Dat werd dan verzorgd door een der
plaatselijke harmonieën en het was de gewoonte om tijdens dat concert heen en weer te
wandelen tussen de rijen lindebomen, die het plein aan twee zijden had. Dat gebeurde ook op
zondagmorgen, na de Mis van elf uur, maar bij deze pantoffelparade werd speciaal aandacht
aan de Maastrichtse meisjes geschonken.
KOSTGANGERS IN OUDERLIJK HUIS
Intussen ging het niet zo erg goed met onze loodgieterszaak: eerst waren de knechts
verdwenen en behartigde pa alleen de reparaties met de hulp van een leerjongen. Maar ook
deze laatste verdween; ook de stapels loden pijp waren uit de here verdwenen. Pa kreeg steeds
meer last van reuma. Wel schoot hij iedere maandag een schone blauwe werkkiel aan en stak
een nieuwe rode zakdoek in een der zakken, maar de keren, dat hij buitenshuis werkte werden
steeds zeldzamer. Het liefst knapte hij klusjes op in het werkhuis, maar hij verdeed ook veel
tijd met z’n bloemen. Ma moet moeite hebben gehad om de eindjes aan elkaar te knopen. Als
een soort noodsprong ging zij “kwikken houden”. Dat bracht per jaar maar zo’n f.300,- op,
maar het bracht bij het houden van vier stuks toch zo’n f.1.200,- in het laadje. Een bezwaar
van ons was, dat de huiselijkheid voor ons voor een groot gedeelte verloren ging. We waren
gewend om ’s avonds tegen een uur of tien met studeren op te houden en naar beneden te
gaan om met pa en ma te praten en er de krant te lezen. Maar de intimiteit van de avonden
ging volkomen verloren, nu je wist, dat er een paar vreemde Hollanders van de partij waren.
We studeerden in de vroegere speelkamer. We zaten aan eenzelfde tafel, de kenkee in het
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midden. Die werd verzorgd door Anna en wij gaven er zo weinig acht op, dat het meermalen
gebeurd is, dat we met zwarte neusgaten beneden kwamen omdat de week in de kenkee was
gaan roeten.

Dat die vermaledijde Hollanders hun kosthuis Nijst-Mols wel hebben gewaardeerd moge
blijken uit het volgende fragment van C.Bevelander, een “Hollender oet Den Haag, dat we
overnamen uit het jubileumboek “Honderd jaar kwikken in Maastricht 1880-1980”:
Carnaval, zoals Godfried Bomans geschreven heeft: “een feest volkomen zinloos en tegelijk
vol gratie”, heb ik alleen maar in het laatste studiejaar meegemaakt. De andere jaren heb ik
die vrije dagen thuis doorgebracht.
Met z’n drieën waren we toen in de kost bij de familie Nijst in de Rechtstraat. Ik noem dat
gezin, omdat het ’t enige goede kosthuis is geweest dat ik gehad heb, het enige waar we thee
kregen, bovendien met eigen gebakken “waffele”. Drie zoons van het echtpaar Nijst zijn
leerling van de kweekschool geweest. Eugène zat bij ons in de klas. Madam Nijst was voor
ons als een moeder en vader Nijst, bas bij de Maastrichter Staar, was de gemoedelijkheid
zelve. ’s Avonds zaten we dikwijls in de huiskamer gezellig bij elkaar, zo gezellig dat we
moeite hadden naar boven te gaan om te studeren. Het naderend examen dwong tot serieus
blokken.
Met carnaval had mevrouw Nijst voor ons een gek pak gemaakt van oud matrassengoed,
bruine jute met rode strepen. Zo uitgedost, ben ik de straat opgegaan en kwam op de Markt
terecht in een joelende en dansende menigte. Er werd getoeterd en gebruld en ik begon
aarzelend ook mee te schreeuwen en wat raar rond te springen. Maar toch niet van harte. Ik
vond dat ik me eigenlijk bespottelijk aanstelde. Geen cent op zak en toch maar hossen als een
gek. Bomans heeft gelijk: Hollanders en Friezen die pogen carnaval te vieren “leveren
gewoon een deerniswekkende aanblik op”. Ik had er gauw genoeg van en ging niet in een
feestelijke stemming terug.
Heel laat in de nacht hoorde ik nog een eenzame zwaar aangeschoten man droevig door de
straat galmen: ”In der Heimat, in der Heimat, da gibt’s ein Wiedersehen!” Het carnaval was
voor mij voorbij. Gratie had ik niet kunnen ontdekken.

Dat onze winkelvoorraad zo was teruggelopen, had tot gevolg, dat we steeds meer bij
collega’s van pa moesten gaan inkopen; het is duidelijk dat de grootste winst daarbij in de
zakken van de collega verdween. Een winkel waar veel zaken mee werd gedaan was die van
“d’n düvel” Dumoulin op de Markt. Ik moest nog al eens een rekening gaan betalen en zo
kwam het dat de düvel mij probeerde over te halen met studeren op te houden en een filiaal
van hem te gaan beheren in Wyck. Ik was echter zo door mijn schoolmeesters ideaal bezeten,
dat ik er in de verste verte niet aan dacht, dit plan ook maar even te overwegen.
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Klas Rijkskweekschool Maastricht voor het Neptunusreliëf op de “Cour”. Ivon Nijst achteraan met vlinderstrik.

STAGE LOPEN IN RIJKSLAGERESCHOOL
Ik was nu aan het laatste jaar van mijn opleiding bezig en moest nu stage lopen in de
Rijkslagereschool. De goede baas Lips was van het toneel verdwenen: in zijn plaats was een
Hollander gekomen, meneer Omloo met een dikke zware snor en een kale knikker. Hij was
niet erg in tel bij zijn onderwijzers en Voncken, nog altijd aanwezig, noemde hem bij zijn
leerlingen altijd meneer Omloop, met de klemtoon op die laatste P. Hij, Omloo zou de zaken,
die Lips maar zo’n beetje had laten slingeren, wel eens recht gaan zetten. De minst weerbare
slachtoffers waren natuurlijk de stagerende kwikken. De man zal het wel goed bedoeld
hebben, maar het was zo in tegenspraak met het “laisser aller” van Lips, dat weerstand over
het hele front niet achterwege kon blijven. Daarbij vonden de maatregelen, die “in het belang”
van de kwikken genomen werden, een gerede aanleiding.
In het derde leerjaar ging ik nog steeds in een korte broek naar school; dat kon niet meer
toen ik in Rijkslagereschool stage moest gaan lopen. Ma loste de moeilijkheid op, door aan
oom Eugène, die de naam had nog al eens van pak te veranderen, te gaan vragen of hij niet
ergens nog een broek, die hij toch niet droeg, had hangen. Dat was niets bijzonders, want
iedereen was gewend afdragertjes van oudere familieleden te verslijten. In dit geval was
echter de moeilijkheid, dat oom Eugène een bijzondere magere man was en dat de pijpen van
zijn broek – men droeg in die tijd hoofdzakelijk maatkleding – zeer nauw waren, terwijl ik
juist nogal stevige kuiten had. Het gevolg was, dat de broekspijpen, die toch al voor mij aan
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de korte kant waren, voortdurend omhoog kropen en slechts met moeite weer omlaag te
stropen waren. In deze uitrusting moest ik mijn toch al slopende eerste lessen gaan geven.
Een tweede probleem vormde mijn hoofddeksel. Niemand liep blootshoofds en als
jongen was de normale dracht een pet. Ook arbeiders droegen petten. Voor middenstand en
hogere standen was de hoed als hoofdeksel voorbehouden. Het schoolhoofd Omloo stond er
op, dat wij als kwekeling getooid zouden zijn met een hoed. Pa noch ma konden begrijpen
wat de man bezielde, maar voor mij kwam het goed uit: er was bij de kwekeling namelijk de
mode ontstaan om een bolhoed te gaan dragen. Er werd mij dus een prachtige gelegenheid
geboden om aan de kwikken-mode mee te doen, nu er op gezag van zo’n competente man als
het schoolhoofd was, een hoed voor het uitoefenen van ons toekomstig ambt noodzakelijk
was. Omloo zelf had echter de nodige moeite met deze verordening, want zijn onderwijzers,
met Meertens voorop, gingen vanaf dit moment petten dragen in een poging om het gezag van
het hoofd te ondermijnen.
Omloo voerde ook in, dat wij stage-lessen zouden gaan geven aan meisjesklassen, maar
legde daarbij verzwaarde voorschriften op betreffende de door ons te dragen kleding. We
moesten – dat was een van de ingrijpendste voorschriften – manchetten dragen, als we aan de
meisjes les gingen geven. Het probleem voor mij was, dat ik bij mijn Eerste Communie wel
manchetknopen had gekregen, maar niet in het bezit was van manchetten. Ik moest die dus
gaan lenen bij pa, maar die had alleen maar “ronde” manchetten, waardoor het uiteinde van de
jasmouwen mooi rond kwamen te staan. Aangezien mijn mouwen nogal aan de ruime kant
waren, gleden de manchetten voortdurend uit de mouwen over mijn handen. Ik was daardoor
verplicht mijn onderarmen zoveel mogelijk horizontaal te houden, waardoor ik nogal vreemd
bij de mensen moest overkomen. Dit had uiteindelijk bij het lesgeven tot gevolg, dat bij het
maken van gestes de manchetten niet alleen uit de mouwen, maar voortdurend over de grond
vlogen, natuurlijk tot giechelend vermaak van de meiden van de klas, die het zelden
meegemaakt amusement vonden een naar zijn verloren manchetten zoekende onderwijzer
voor de klas te hebben. Omloo zelf kwam bij voorkeur de lessen bijwonen, die wij aan de
meisjes gaven. Na afloop werden we in zijn kantoor verwacht. Daar was de heerlijke rotzooi
van baas Lips al lang opgeruimd en de ruimte maakte op mij een nog strengere indruk, iets
wat geheel paste bij het kaalhoofdige, barse en besnorde gezicht van onze pedagogische
leider. Op elk slakje werd zout gelegd, maar het meest krankzinnige vond ik wel, dat ik tegen
de peuter-meisjes van de tweede klas voortaan U zou moeten zeggen. Volgens Omloo had je
niet het recht om een onbekende “dame” (!) met “jij” aan te spreken.
EXAMENS
En na al die voorbereidingen, was zo zoetjes aan de tijd aangebroken, dat we examens
moesten doen. Die werden niet aan school zelf afgenomen. De scholen kregen eerst later het
recht om zelf aktes te gaan toekennen. In mijn tijd gebeurde het examen afnemen nog steeds
centraal, door een neutrale commissie. Het eerste examen was dat voor het vak j; het behelsde
het “huis- en schoolonderwijs in de vrije en ordeoefeningen der gymnastiek” en werd in
Venlo afgenomen. Ik slaagde er voor op 3 oktober 1917. Er waren daar kwekelingen van
verschillende scholen aanwezig en we hadden de grootste moeite om een niet-geslaagde, die
voor ons behandeld was, tegen te houden, toen hij na een paar biertjes gedronken te hebben,
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het “die lui wel eens wilde gaan zeggen, hoe hij over hen dacht”. Op 17 april 1918 slaagde ik
voor onderwijzer, ook dit examen werd in Venlo afgenomen.
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Dorpsschoolmeester
SOLLICITEREN
Als ik gemeend had, direct aan de slag te kunnen gaan, kwam ik bedrogen uit. Er waren
in de dorpen wel tijdelijke betrekkingen omdat er nog veel onderwijzers gemobiliseerd waren.
Deze jongere onderwijzers waren altijd verbonden aan dorpsscholen; de scholen waren in die
tijd allemaal gemeentescholen, al had de pastoor altijd een vinger in de pap als het om
benoemingen van personeel ging. Ik had geen enkele last van het feit, dat ik op een neutrale
kweekschool was opgeleid. Daar hadden degenen, die een paar jaar later afgestudeerd waren,
wel last van. Het kwam op den duur in ons bisdom zo ver, dat je verplicht was eerst in een
ander bisdom aan een katholieke school te werken, voor je een kans in het Roermonds diocees
maakte. Maar zoals gezegd: ik had die moeilijkheid nog niet. Voor mij lag er echter het feit,
dat de postjes, die bezet konden worden, zeer tijdelijk waren en slechts beschikbaar waren
zolang de mobilisatie duurde. Het wou in het begin helemaal niet lukken.
Op een middag kwam Mesker, hoofdinspecteur Lager Onderwijs in Maastricht mij thuis
opzoeken. Om een of andere reden had hij mij uitgekozen, om gouverneur van zijn oudste
zoon te worden. Ik behoefde het niet voor niets te doen; er zou een financiële regeling
getroffen worden, als ik op zijn voorstel wilde ingaan. Het vooruitzicht van een dergelijk
baantje bij een mij onbekende jongen, maar die zeker niet tot de gemakkelijkste zou behoren,
terwijl de vader een functie bekleedde, waardoor hij je maken of breken kon, was alles
behalve aanlokkelijk. Gelukkig was ma dezelfde mening toegedaan en Mesker werd met zijn
voorstel afgepoeierd; hij is niet verder dan de here gekomen.
Intussen was de oorlog nog niet afgelopen; hij sukkelde traag voort en we waren
onderhevig aan een distributiesysteem. We waren niet rechtstreeks bij de oorlogvoering
betrokken, maar er was toch zo zoetjes aan gebrek aan van alles gekomen. De voornaamste
levensmiddelen waren op de bon: brood, boter, kaas; ook het vlees was gerantsoeneerd. En
van de voorraad, die we aan het begin van de oorlog hadden ingeslagen, was natuurlijk niets
meer over. Nou was die reserve nooit groot geweest. Ik herinner me alleen maar, dat we in de
eerste oorlogsdagen bij bakker Smeets een zak meel gekocht hadden; die werd in een teil op
onze speel- later studeerkamer gezet met een houten knuppel er in. Dat moest zei men, omdat
er anders wormen in het meel zouden komen. Maar die wormen kregen bij ons de kans toch
niet, maar waren wel de oorzaak, dat ma het zekere voor het onzekere nam en spoedig
overging tot het gebruiken van het meel. De oorlog zal nauwelijks een paar maanden oud
geweest zijn, toen onze “hamstervoorraad” helemaal op was. hoe konden wij ook weten, dat
die vervloekte oorlog zo lang zou duren!
En dus waren we reeds jaren aangewezen op wat ons via het crisis-krantje ter
beschikking gesteld werd. Marie, de zuster van onze Anna noemde dat blaadje het Christusgezetsje. Ze had de onhebbelijke gewoonte om niet alleen allerlei woorden te verbasteren,
maar vooral ook zag zij kans de woorden op een onbegrijpelijke manier door elkaar te gooien,
zonder enige consequentie, want al noemde ze het Crisis-blaadje dan ook Christus-gezetsje,
het in Maastricht gelegen Christusstraatje werd door haar het Krissie-straotje genoemd.
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Mijn herhaaldelijk solliciteren had uiteindelijk toch dit resultaat, dat ik een maand te
werk werd gesteld in Lutterade. Deze eerste betrekking ging met nogal enige strubbelingen
gepaard; nadat ik met de burgemeester had afgesproken, dat ik op 1 juni zou beginnen,
maakte pa daar bezwaren tegen, omdat hij het salaris van f.50,- voor een maand, overigens
terecht, maar een hongerloon vond. Ik schreef dus op het laatste moment af en kreeg per
kerende post een telegram, waarbij mij f.70,- als loon werd voorgesteld. Ik mocht toen wel
gaan, kreeg een afgedankte fiets van oom Louis en fietste iedere morgen naar Lutterade; de
Kruisberg moest ik oplopen, die was veel te steil.
LUTTERADE

1912: klas van school in Lutterade, zes jaar voordat Ivon daar aan zijn onderwijs-carrière begon

Mijn diensttijd in Lutterade was slechts een voorlopertje op mijn werkzaamheden, die ik
gedurende zevenenveertig jaren bij het onderwijs zou gaan verrichten. In die tijd had
Lutterade nog een klein stationnetje, waar alleen boemeltreintjes stopten. Van de mijn Maurits
zag je alleen twee boortorens midden in het veld staan, als je langs het paadje liep, dat langs
de spoorlijn naar het zuiden ging en waaraan de pastorie lag. Want het was wel een openbare
school, waar ik te werk gesteld was, maar de pastoor had toch zoveel te vertellen, dat je die
pastorie niet zomaar voorbij kon lopen. De school zelf lag wat verder het dorpje in, voorbij de
kerk, die door een kerkhof omringd was.
Van mijn activiteiten in dat schooltje herinner ik me vooral die ene collega meister
Kleuters, die het klaar kreeg iedere ochtend stom bezopen de school in te strompelen. Hij
moest koers houden door met naar links en rechts uitgestrekte armen een botsing met de
gangmuren te voorkomen. Gelukkig voor hem behoefde hij geen trap te beklimmen, maar kon
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hij gelijkvloers zijn klas binnenzeilen. Ik ben slechts een keer in zijn klas geweest om hem
iets te vragen. De school was toen een half uurtje aan de gang, maar zeker de helft van de klas
zat voor het front op z’n knieën; je kon slechts laverende door die op hun hakken doorgezakte
knielende kinderschaar met grote moeite de meesterlijke lessenaar bereiken. Na met lodderige
ogen mij aangekeken te hebben, toen ik mijn informatie tot hem richtte, haalde hij zijn
schouders op en ging door met lesgeven, d.w.z. voegde een nieuwe leerling aan zijn knielende
collectie toe!
Het hoofd was een sombere besnorde man, die herhaaldelijk zijn ontstemming uitsprak
over het “royale” gebaar, dat de burgemeester ten opzichte van mij gemaakt had. “niet dat ik
je niet gun, dat hij je in staat gesteld heeft een nieuwe boks te kopen, maar ik vind dit geen
beheer van gemeentegelden”, oordeelde hij; hij zal wel een aanhanger van een
raadsminderheid geweest zijn. We hadden nog een vierde leerkracht; dat was een overjarige
juf.
De maand, dat ik er bezig was, ging ondanks mijn heen en weer gefiets en de
ongezellige werksfeer vlug om en vond ik het erg jammer, dat ik weer zonder verdiensten
thuis kwam te zitten.
OBBICHT EN PAPENHOVEN
Ik solliciteerde overal, waar een vacature gemeld werd en kreeg tegen augustus bericht,
dat ik me in Obbicht-en-Papenhoven kon komen presenteren. Obbicht-en-Papenhoven? Waar
lag dat? Hoe moest je er komen? in Maastricht had nog niemand daarvan gehoord; gelukkig
kon oom Guillaume Geuskens me helpen. Hij wist, dat je met de trein naar Sittard moest
reizen en dat daar aan het station een postwagen stond, die naar Grevenbicht reed en daarbij
ook Obbicht aandeed. Hij reed wel maar een of twee keer per dag, dus moest ik er maar op
gokken, welke trein aansluiting zou geven op de postkoets.
Ik stapte ’s morgens op de trein naar Sittard en was blij, dat ik voor het station een
postkoetsje met een post-embleem zag staan. Ik vroeg aan de geüniformeerde man, die
postzakken aan het inladen was, of dit werkelijk de postkoets naar Obbicht was. Dat bleek het
geval te zijn en op mijn vraag of er nog plaats voor mij was om mee te rijden, vertrouwde hij
me toe, dat ik die morgen de eerste en de enige reiziger was. Ik kon in het vehikel gaan zitten.
Het bleek slechts vier zitplaatsen te hebben. Een paar daarvan waren ingenomen door grote
pakken, die blijkbaar mee vervoerd dienden te worden. Er stond een paard voor, dat lusteloos
zijn hoofd liet hangen. Ik vroeg, wanneer de vertrektijd was, maar die was niet exact
aangegeven: zodra alles ingeladen was, zouden we vertrekken. Hij wilde wel weten, waar ik
naar toe zou gaan en toen ik hem informeerde, dat ik op bezoek bij de burgemeester van
Obbicht wenste te gaan, ried hij me aan mee door te rijden tot Grevenbicht, waar de
burgemeester woonde en waar hij mij bij wijze van spreken voor de deur kon afleveren.
Eindelijk zette het vehikel zich bolderend over de keien in beweging, nadat de “postiljon” met
stijve knieën voorop de bok geklommen was. De snelheid van dit vervoermiddel was zodanig,
dat je het wandelend bij kon houden. De lange wachttijden bij de verschillende
“postkantoren” meegerekend, was het geen kunst om sneller je doel te bereiken als je je te
voet voortbewoog.
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Toen ik in Obbicht aangesteld was heb ik nog slechts een enkele keer van dit
vervoermiddel gebruik gemaakt. Ik ben er definitief mee opgehouden toen ik op een morgen
broer en zus Lepage als medepassagiers had. Het waren beide monsterachtig dikke mensen,
die met hun omvang twee plaatsen in de postkoets per persoon nodig hadden. Ze kwamen
instappen, toen ik reeds in het kleine hokje zat. Het wagentje kreunde en waggelde toen de
beide dikkerds instapten. Toen ze gezeten waren zat ik ongemakkelijk in een hoekje gedrukt.
Het zal ongeveer anderhalf uur later geweest zijn, toen de postiljon mij in Papenhoven,
dat vlak tegen Grevenbicht aanligt, met zijn zweep het huis van de burgemeester Vencken
aanwees. Op mijn bellen werd opengedaan door de burgemeestersvrouw, die mij naar de
keuken bracht. Daar zat burgemeester Vencken met een servet om zijn hals geknoopt aan een
rijk voorziene tafel te ontbijten ( het zal – gezien het gevorderde uur – wel z’n tweede ontbijt
geweest zijn). Op de tafel stond een grote schaal hagelwit tarwebrood en daarnaast stond een
blad, waarop grote plakken ham; ook echte boter ontbrak niet. Waar in Maastricht alles
mondjesmaat was, het witte brood een ongekende weelde en ham slechts in de herinnering
van de mensen bestond, is het begrijpelijk, dat ik met grote, om niet te zeggen met hongerige
ogen dit paradijselijke tafereel aanschouwde. Ik noemde mijn naam; de burgemeester bleef
breeduit zitten: een mes in de rechterhand, die op de tafel rustte, loodrecht omhoog. Het was
een kleine corpulente man, die mij met scherpe ogen observeerde en op mijn
voorstellingsceremonie reageerde met een van onder zijn rafelige snor hardop geuite vraag:
“Heb je honger?”. Deze vraag was gezien de uitdrukking, die op mijn gezicht gelegen moet
hebben, volmaakt overbodig. Op mijn bevestigend antwoord, zei hij: “Pak dan een stoel en eet
mee!” ik liet me dit geen tweede keer zeggen en heb de tafel alle eer aangedaan. Dit ging van
zelf, niet alleen omdat ik groen zag van de honger, maar omdat mijn gastheer niet ophield mij
tot toetasten aan te moedigen. Later bekende hij mij, dat ik door mijn spontane erkenning van
mijn honger en de daarop volgende aanval op al het goede dat de burgermeesters tafel bood,
mijn aanstaande benoeming beter had bepleit dan door welke papieren ik zou hebben over te
leggen. Toen we beiden verzadigd waren en nog een kop koffie hadden na gedronken,
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nodigde Vencken me uit om eens samen naar het dorp te gaan om daar met verschillende
“autoriteiten” kennis te maken. Hij vertrouwde mij toe, dat hij altijd langs een kortere weg
naar het dorp Obbicht ging. Ik had toen nog niet in de gaten, wat dat betekende! Een honderd
meter van het huis van de burgemeester af, ging hij naar de kant van de weg, tilde een slap
hangend prikkeldraad op en nodigde mij uit zijn voorbeeld te volgen en net als hij er onder
door te kruipen. Maar achter die prikkeldraadheg lag een wei, waarin verschillende
koebeesten aan het grazen waren. Mijn praktische biologische kennis ging niet ver genoeg,
dat ik die “wilde dieren” juist classificeren kon. Ik vreesde, dat er wellicht een dolle stier
tussen het grazende vee verborgen zou zijn en maakte dien overeenkomstig er ernstig bezwaar
tegen om mij in die “arena des doods” te begeven. Ik zag me al in gedachten door die wei
hollen met een razende stier met neergebogen kop, dreigende horens en hoog geheven staart
achter me aan. Lachend probeerde Vencken mij gerust te stellen: ik had van die rustig
grazende koeien niets te vrezen en een stier was in de verste verte niet te bekennen.
Schoorvoetend voldeed ik aan zijn verzoek en was blij toen we de wei dwars overgestoken en
weer op de landweg naar Obbicht aangeland waren. Gezellig koutend, waarbij Vrencken niet
naliet bij mij de overtuiging te vestigen, dat hij alleen bepaalde wie er benoemd zou worden,
bereikten we de Dorpsstraat van Obbicht, waar de landelijke stilte door mens noch dier
verstoord werd.
Ons eerste bezoek gold Naard Jennissen, die behalve boer ook nog wethouder was.
Vencken had met dit bezoek een bedoeling, want het was me al gauw duidelijk, dat de
burgemeester geen behoefte had om de steun van zijn wethouder te vragen, omdat hij
overtuigd was, dat hij die steun als van zelf sprekend kreeg. Hij had me gezegd, dat hij eens
met Naard wilde spreken om hem te vragen, of ik niet bij hem in de kost zou kunnen komen.
hij dacht, dat dit wel zou gaan, want Naard had zo wie zo al een kostganger, namelijk de
“commandant” van de grenspost sergeant Limpens. Jennissen wilde eerst een beetje moeilijk
doen, vooral toen ik niet bereid was om het bed met de sergeant te delen. Maar achteraf bleek,
dat het bed in het opkamertje nog disponibel was en nadat de “tant” ook in het gesprek was
betrokken, kwamen we tot een akkoord. Ik ben niet meer zeker over de hoogte van mijn
kostgeld, maar ik meen dat het f.1,- per dag bedroeg; het kan ook f.25,- per maand geweest
zijn, hoewel ik dit laatste sterk betwijfel. Toen we het erf verlieten, was ik er in ieder geval
zeker van, dat ik bij een “eventuele” benoeming in het gedoetje van Naard terecht kon. Hij
was al aardig door zijn dunne grijze haar aan het groeien en de tant was een vreselijk dikke
schommel, die blijkbaar een been korter dan het andere had. Het was tenminste net alsof ze
zich voortbewoog op een wiel, waarvan de as niet in het midden geplaatst was. Wat er
eigenlijk aan mankeerde was dor de lange rokken niet te achterhalen.
De volgende autoriteit, die we gingen bezoeken was de secretaris. Hij heette Olivers;
was ondanks zijn middelbare leeftijd nog steeds jonggezel; en maakte de indruk verdord en
vergeeld te zijn tussen de paperassen. Hij had zo’n spitse neus, dat het je verwonderde, dat
daar niet permanent een druppel aanhing. Misschien kwam dit ook doordat hij er voortdurend
met z’n zakdoek tegen aan drukte. Hij huisde op het “gemeentehuis”, dat was de bovenste
verdieping van een huisje, waarin parterre de brandspuit was opgeborgen. Het lag pal naast de
school, tussen het schoolgebouw en de woning van het schoolhoofd in. Zelden heb ik in mijn
leven een man gezien, waarvan de dorheid zo afdroop als van secretaris Olivers. Aangezien
hij geen woord te missen had, was ons bezoek gauw afgelopen. Voor we het gammele trapje
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weer naar beneden gestommeld waren, zat Olivers alweer met zijn spitse neus in de papieren.
Ik denk, dat Vencken geen klerikaal was: ik herinner me tenminste niet, dat hij mij bij de
pastoor ingeleid heeft; die heb ik later leren kennen.
Wel bracht hij mij naar het hoofd der school, dat was toen een zekere Koenen of
Coenen. Hij was het prototype van een dorpsschoolhoofd: staand boordje met omgeslagen
punten; een snor met twee spits toelopende lange pieken. Zijn vrouw maakte de indruk een
beetje een doetje te zijn. De burgemeester had blijkbaar zaken te doen, want die verdween,
nadat hij mij bij Coenen geïntroduceerd had. Sympathiek was, dat hij me uitnodigde om mee
te eten. Het middagmaal werd geopend met een bord soep. Die werd geserveerd op een
keukentafel zonder kleed. Helemaal vreemd vond ik het, dat vervolgens het vlees, de groenten
en de aardappelen op hetzelfde bord geconsumeerd moesten worden.
Thuis kon ik met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid vertellen, dat in Obbicht
als onderwijzer benoemd zou worden, hetgeen spoedig bleek inderdaad waar te zijn.
DE SCHOOL
Op 1 september 1918 ving ik
mijn werkzaamheden aan de
dorpsschool aan. Het schoolgebouw
was een niets zeggend bouwsel;
binnen het schoolhek lag de
speelplaats voor het gemeentelijk
samenstel
van
nutsgebouwen:
school, raadhuis, en dienstwoning
hoofd, zoals gezegd lag de
brandweer “kazerne” onder het
raadhuis. Midden in de voorgevel
van het schoolgebouw was de grote
toegangsdeur; het gebouw had alleen
gelijkvloers vier lokalen: twee aan
iedere kant van de gang, die van de
voordeur naar een groot gesloten
vensterraam liep. Het eerste lokaal
aan de rechterkant bij binnenkomst
werd aan mij toegewezen; daarachter
resideerde het schoolhoofd. De
lokalen aan de linkerzijde van het
gebouw waren toegewezen aan de
beide onderwijzeressen, die ons
onderwijsteam vol maakten. Het
waren juf Maes en Julienne de Crau.
Juffrouw Maes was het prototype
van een dorre school maîtresse:
mager, weinig haar, strak naar boven

1920: dorpsjeugd in Obbicht, op klompen, lange door moeder zelf gebreide
kousen, petten en kort geknipt haar (zindelijk en voordelig). Ivon was toen
onderwijzer in Obbicht.
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samengetrokken en met tanig verzuurd gezicht; ik herinner mij niet haar te hebben zien
lachen. Daar had ze dan ook weinig aanleiding toe. Het enige moment, dat fleur in haar dorre
bestaan scheen te gaan brengen is op een daverend fiasco uitgelopen. Ik was al een jaar op de
school, toen ze me bij het begin van de grote vakantie meedeelde, dat ze niet meer aanwezig
zou zijn, wanneer het nieuwe schooljaar begon; ze had grote plannen: ze ging trouwen. De
gelukkige toekomstige echtgenoot heb ik nooit gezien. Ze gaf me de datum op van het
heugelijke gebeuren en ik voelde me dan ook verplicht op die dag een gelukwenstelegram te
zenden. Toen ik na de vakantie weer de school binnenkwam, stond juf Maes tot mijn
verbazing toch aan haar klasdeur om de kinderen op te wachten. Hoewel ik had kunnen
weten, dat er iets moest haperen, liep ik op haar toe om haar nogmaals, nu mondeling, te
feliciteren. Maar ze zei met sombere stem: “Het is niet doorgegaan!” De verwachte
bruidegom was zonder te waarschuwen niet verschenen. Juf Maes was een droeve ervaring
rijker en kon met nog meer argwaan de wereld en vooral de mannen bekijken.
De tweede vrouwelijke kracht was Julienne de Crau; zij was een dochter van de
secretaris van Grevenbicht en haar moeder was een nog steeds praktiserende onderwijzeres.
Hoewel ze een paar jaar ouder was dan ik, was ze toch het vrouwelijke jeugdige element in
ons schoolteam. Wij waren gewend om gedurende het speelkwartier op de stoep van de
schooldeur samen van gedachten te wisselen. We stonden dan feitelijk te wachten tot de bel
ons weer naar binnen riep. Meestal stonden we er met z’n vieren, maar sommige tijden, in
voor- en najaar, verscheen Julienne niet op het appel: ze bleef dan in haar klas en had dan daar
meestal nogal luidruchtige bezigheden: vaak hoorden we haar kloppen en slaan. De
burgemeester, die ons gezelschap af en toe kwam versterken, als de gemeentelijke
beslommeringen hem dat toestonden, merkte bij zulke gelegenheden op: “Heeft ze het weer:
’t is juist de ouwe, die heeft ook van die buien, dat ze zo in haar klas zit te spektakelen”.
Het schoolhoofd maakte zich geen zorgen over het op elkaar afstemmen van de
werkzaamheden van zijn personeel. Een schoolvergadering werd nooit gehouden en de ouders
hadden helemaal niets te vertellen: die zag je nooit; ze huldigden het standpunt: wat zou je je
gaan bemoeien met dingen, waar je toch geen verstand van hebt.
Mijn lokaal had voor mijn komst leeg gestaan; het schooltje had tot dan slechts drie
leerkrachten gehad. De burgemeester had dus moeten zorgen, dat het vierde lokaal ingericht
werd. Hij had daarvoor de plaatselijke timmerman ingeschakeld. Die had de opdracht
gekregen een aantal schoolbanken te maken. Waar hij het model vandaan gehaald had, weet
ik niet; ik veronderstel dat hij de maat genomen heeft in de klas van de bovenmeester. De
banken waren aan de royale kant wat hoogte en diepte betrof. Hij had zijn werk zelfs zo
geperfectioneerd, dat hij er gaten voor inktpotten in had geboord. Jammer genoeg had hij in
zijn “ver” gaande simpelheid een inktpot genomen en daar een ring om getekend. Het
resultaat van deze constructie was, dat de inktpotten door het gat vielen, omdat de steunrand,
waarmee ze op het tafelblad moesten rusten, nergens steun vond. Nog een inconvenient was,
dat de constructeur zowel de banken als de tafels met lange draadnagels aan de grondbalkjes
had vast gemaakt. Het resultaat was, dat een jongen, die zich eens achteruit wilde zetten, de
draadnagel krom boog. Maar dat kon alleen maar bij de achterste banken, omdat de andere
banken recht bleven staan doordat ze tegen elkaar aan steunden. Een kast was volgens
Vencken overbodige luxe: je kon de boeken en schriften – voor zover aanwezig – best
opbergen op de treden van een houten trapje, dat voor dit doel tegen een van de muren was
115

geplaatst. Behalve over de gang kon je niet in contact met een van je collega’s komen, want er
waren geen tussendeuren. Contact met de buitenwereld van uit mijn klaslokaal had ik alleen
maar door het venster. Vanaf mijn plaats voor de klas kon ik “op straat” kijken; nou was dat
op straat kijken niet zo denderend, want de weg, die voor de school liep eindigde al gauw in
en een steegje tussen twee huizen door; je kon mekaar daar nauwelijks per fiets passeren,
zodat de passage beperkt bleef tot enkele voetgangers en een nog sporadischer fietser.
Zo’n fietser was de facteur, die het gemakkelijk vond om mijn weinige post (hoogstens
een kaart van ma, als die weer door haar broodvoorraad heen was) bij mij aan school in plaats
van aan mijn kosthuis te bezorgen. Als het klaslokaal openstond, kwam de facteur aan het
venster en gaf mij de bewuste kaart, mij daarbij meedelend, wat ma geschreven had. De goeie
man scheen het tot zijn taak te rekenen om kennis te nemen van de tekst van alle open
kaarten: hij bleef zo op de hoogte van wat zich in het dorp afspeelde, al veronderstel ik op
goede gronden, dat daar weinig wereldschokkend nieuws bij was. De facteur had ook dienst
als “brievengaarder”. Daartoe was hij af en toe een half uur beschikbaar in het huis aan het
begin van het dorp; dat huis droeg de wijdse naam van “postkantoor” en had als zodanig een
PTT-aanduiding. In dat huis was de voorkamer gereserveerd voor het postbedrijf. Men had
daartoe in de kamerdeur in de gang een loket uitgezaagd. Bij goed weer zat de brievengaarder
op een stoel voor de straatdeur te praten met de buren. Als ik hem dan in die bezigheid kwam
storen, omdat ik bijvoorbeeld een of twee postzegels van vijf cent nodig had, stond deze postautoriteit op, ging naar binnen, zette z’n facteurspet op, sloot de deur van zijn bureau en
opende het loketje. Daarna moest ik mijn verzoek om postzegels herhalen en werd ik daar via
het loket officieel aan geholpen. Het decorum leed er tot zichtbare spijt van de functionaris
zeer onder, als er in de tijd, dat ik grote boerenroggebroden naar huis verstuurde, bleek dat het
loket te smal was om mijn pakket door te schuiven en het inleveren door de inmiddels weer
geopende kamerdeur moest gebeuren.
Versus het smalle speelplaatsje, waarop ook nog twee bomen stonden plus de onmisbare
waterplaats, die wegens gebrek aan waterspoeling vooral in de zomermaanden een
doordringende stank veroorzaakte, had ik vanuit mijn raam zicht op een boerderij. Veel leven
was daar niet, meestal speelde zich de boerenbedrijvigheid af achter gesloten erf-poorten.
Alleen na de korenoogst stonden de poorten van de deel wijd open. Men was dan bezig met
dorsen en moest zorgen dat het vele stof weg kon. Dat dorsen gebeurde nog steeds met vlegels
en de ritmische klop van de vlegels der beide dorsers harmonieerde dagenlang met de
gezapige rust in het klaslokaal, want het waren volgzame kinderen. De enigen die wat moeite
veroorzaakten waren die van Nattenhoven. Dat was een gehucht waar schippers en vissers
woonden. De kinderen kwamen uit voor die tijd nogal vrijgevochten gezinnen, waar de drank
een grote rol speelde.
Er zaten jongens en meisjes in de klassen. De jongens leverden geen enkele moeite op,
maar de meisjes hadden er slag van om zonder de lippen te bewegen met elkaar te
converseren. Dat gemiespel kon erg irriterend zijn, maar het is mij niet gelukt om de
kletskousjes op heterdaad te betrappen. Ik had in mijn kweekschool-stagetijd te weinig
ervaring opgedaan om een meisjesklas geheel naar mijn hand te zetten. Als je de leerlingen
persoonlijk voorthielp, rook je duidelijk wat ze ’s middags gegeten hadden. Of dat aan de
Obbichtse manier van middageten bereiden gelegen heeft, waarbij men veel sterk ruikende
groenten als rode- en boerenkool, uien en knoflook gebruikte, weet ik niet. Maar het is me
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later nooit zo opgevallen, dat kinderen reclame zaten uit te geuren van wat ze ’s middags
geconsumeerd hadden.
PASTOOR PEUSENS
Als je het steegje, waarin de weg langs de school overging, uitliep kwam je uit in de
Dorpsstraat. Daar vlakbij lagen de pastorie en de kerk. De eerste “kerkelijke autoriteit” die ik
ontmoette was Mieke van de pastoor. Die liep op die gedenkwaardige middag in het zonnetje
op en neer te wandelen voor de pastorie, toen ik uit het steegje kwam na schooltijd. Ze was
druk doende met het breien van kousen. Ik denk, dat ze daar niet toevallig liep. Kennelijk had
ze er de behoefte aan de nieuwe meester eens uit te horen. Ik heb haar sindsdien nooit meer in
het zonnetje zien op en neer drentelen. Ik denk dat het haar eigen initiatief was en niet dat van
haar Heer. Het gesprek verliep naar ons beider genoegen en ik kreeg van haar verschillende
tips voor het inslaan van eventueel mee te nemen voedselpakketten. Hoewel ze van mij wilde
weten, hoe ik over de mensen dacht, was zij handig genoeg om over niemand in het dorp te
roddelen.
Pastoor Geusens leerde ik pas goed kennen, toen ik met het schoolpersoneel mee bij
hem op bezoek ging. Het zal zijn naamdag wel geweest zijn toen we onze opwachting gingen
maken in de pastorie. Pastoor Geusens was een onmogelijk dikke en zware man; een pastoor
van een dergelijke omvang, heb ik in mijn leven nooit gezien. Toen we bij hem op bezoek
gingen, waren er nog meer “notabelen”, maar ik kan me niet meer herinneren wie dat waren.
We werden door Mieke in de woonkamer gelaten, waar de pastoor met al z’n omvang in een
grote leunstoel zat, of liever lag. De fles ouwe klare en een ingeschonken glas stonden voor
hem op de tafel. Hij stond niet op om zijn gasten te ontvangen, maar riep ons vanuit zijn zetel
een hartelijk welkom toe, waarvoor hij de steel van een lange Beierse tabakspijp uit de mond
nam. Aan een der kamerwanden stond een rek met nog een stuk of zes van die Duitse langesteel pijpen. De pastoor rookte nooit anders en nodigde zijn bezoekers uit – indien ze er zin in
hadden – zich van zo’n pijp te voorzien en deze vanuit pastoors tabakspot te stoppen.
Niemand maakte van dit aanbod gebruik. Later hoorde ik van Mieke, dat die pijpen de enige
schaduw over haar huishoudstersleven wierpen, omdat zij tot taak had, die batterij pijpen
bedrijfsklaar te houden. Hiertoe was het noodzakelijk, dat ze een wekelijkse schoonmaakbeurt
kregen. Bij gelegenheid van pastoors naamfeest werd ik voor het eerst van mijn leven
geconfronteerd met ouwe klare. Aangezien dit de enige voor mannen bestemde drank was,
werd er ongevraagd ook voor mij een borrel ingeschonken. Er werd getoost en ik kreeg een
gevoel of mijn strot verbrand werd. Misschien had ik een te grote slok van het onschuldig
uitziende witte vocht tot mij genomen. De tranen liepen mij over de wangen. De pastoor
schoot in een bulderende lach, omdat dat stadsjong zo weinig gewend was. De aanwezige
afvaardiging van de Obbichtse boerengemeenschap assisteerde hem op verdienstelijke wijze.
Mijn drank-onervarenheid gaf natuurlijk aanleiding tot steeds herhaalde aanmoedigingen om
nog eens te laten inschenken. Maar toen kwam het gesprek op de hond van de pastoor, die
blijkbaar kortgeleden was dood gegaan. De pastoor vond het jammer, want hij scheen erg
gehecht aan het beest. Dat kwam misschien wel omdat die hond ook zo’n afgrijselijk bakbeest
was geweest, dat door zijn omvang zo goed bij de dikke pastoor paste. Hij scheen een
angstaanjagende indruk op vreemden te maken. Zonder zich er iets van aan te trekken, dat er
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misschien wel “slachtoffers” van die angst in deze kamer mede aanwezig waren, vertelde hij
met grote voldoening de volgende anekdote: Het was in Obbicht de gewoonte, dat alleen de
vrouwen en kinderen in de knielbanken plaats namen; de mannen bleven achter in de kerk bij
de uitgang staan. Alle verzoeken om hierin verandering te brengen vanaf de preekstoel gedaan
hadden geen enkel succes. De mannen bleven gebakken bij de ingang staan. Maar dat had zijn
zeer aparte reden, want tot de vastgeroeste gewoonten van het mansvolk behoorde ook nog,
dat de hele meute, zodra de pastoor zich op de preekstoel gehesen had, de kerk uit wandelde.
Ze gingen niet naar een kroeg, omdat die er niet was in de buurt van de kerk, maar ze
dromden weer of geen weer samen op het kerkpad en bespraken daar het nieuws van de
laatste dagen. Zodra ze merkten, dat pastoor zijn zegje gedaan had en van de preekstoel
verdween om de mis voort te zetten, drentelde het mansvolk de kerk weer binnen. Tot zijn
stomme verbazing zag de pastoor op een zekere zondagmorgen, dat de mannen weliswaar
staande achter in de kerk, niet naar buiten gingen, maar vol aandacht de preek bleven volgen.
De pastoor begreep er niets van, dat zijn onderwerp van preken zo plotseling de hele
mannengemeenschap geboeid had. Er ging hem een licht op, toen Mieke hem vertelde, dat
pastoors hond voor de kerkdeur gezeten had en niemand hem had durven te passeren.
Ofschoon ik persoonlijk nooit moeilijkheden met de pastoor heb gehad, schijnt hij toch
een moeilijk baasje voor zijn personeel geweest te zijn. Dat personeel bestond dan, behalve
uit Mieke, uit een koster-organist. Deze laatste deed hoofdzakelijk dienst op zon- en
feestdagen, woonde niet in het dorp en liet op een zekere zondagmorgen zonder
waarschuwing verstek gaan. Sindsdien zweeg het orgel gedurende de zondagse hoogmis; ik
heb het niet meer meegemaakt, dat er een vervanger werd aangesteld.
De pastoor had ook een speciaal vervoermiddel. Dat kon in een tijd, dat auto’s nog
slechts voor zeer vermogende mensen een mogelijkheid inhielden, niets anders dan een fiets
zijn. En pastoor had dan ook een fiets en wel een voor zijn bijzonder zware figuur speciaal
geconstrueerde driewieler. Als hij daarmee statig door zijn domein rondreed, moesten zijn
dierbare parochianen daarom steeds lachen. Het was iets aparts en daarom vonden ze het maar
niks. Soms zeiden ze dat ook. Zo ook op een woensdagmiddag, toen ik vrij van school was en
een aantal mannen beneden in de Dorpsstraat bij elkaar zag staan. Noonk Naard was daar ook
bij en die voerde, toen ik me bij het groepje voegde, het hoge woord. Hij vond het maar
kinderachtig om op zo’n driewielertje rond te toeren; het was laf van de pastoor om niet op
een fiets voor volwassenen te gaan zitten. Hij zou zich schamen om op zo iets ronde te rijden.
De pastoor antwoordde hierop, dat zijn vehicle heus geen kinderspeelgoed was en dat het een
even grote toer was om er op te rijden als het dat was op een gewone fiets. Daar geloofde
Naard niets van en toen pastoor hem uitdaagde om eens te laten zien, wat hij ervan terecht
bracht als hij op de driewieler ging zitten, greep Naard al direct naar het stuur. Maar pastoor
stelde zijn condities en die waren, dat Naard niet alleen de zwak hellende Dorpsstraat zou
affietsen, maar ook weer terug zou komen rijden. Dat vond Naard redelijk, maar hij
vermoedde niet dat pastoor in die conditie een addertje onder het gras had verborgen. Want
wat gebeurde er? Naard hobbelde in volle vaart de straat af en probeerde met die vaart een
sierlijke bocht te nemen, om dan weer naar het punt van uitgang terug te keren. Midden in die
bocht verloor hij echter zijn evenwicht en dat gebeurde omdat hij het manipuleren met de
driewieler nog niet kende: en daar ging de wethouder hals over kop de straat op; zijn voertuig
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viel boven op hem. Allen schoten in een bulderende lach en pastoor kreeg op zijn vriendelijk
verzoek geen enkele nieuwe liefhebber meer, om met dat helse tuig een ritje te maken.
Onder de aanwezigen was ook de veldwachter. Omdat het een doordeweekse dag was,
was hij niet als zodanig herkenbaar. Zijn uniform droeg hij alleen op zondagen, en omdat ik
geen enkele zondag in Obbicht doorgebracht heb, heb ik de man nooit in vol ornaat gezien.
Nu liep hij in een flodderig bruin geruit pakje met een slappe vilthoed met golvende rand rond
en vulde zijn tijd met boodschappen doen voor de burgemeester. Hij was niet erg in tel, had
een rafelige rosse snor, was mager en sprak een of ander Hollands dialect. Het was dan ook
een figuur, waar je gemakkelijk voorbij liep, als je hem tegenkwam.
MIJN KOSTHUIS
Ik was dan gehuisvest bij de wethouder; ik was ondergebracht in het voorkamertje van
de boerderij. Ik denk dat dat als “salon” moest dienst doen op kermisdagen e.d. Er stonden
zogenaamde goeie meubels in en allerlei boerse snuisterijen, die niet voor dagelijks gebruik
bestemd waren. Achterin was een alkoof: daar stond mijn bed. Er was maar een klein raam in
de voormuur, dat op straat uitkeek en zo hoog was aangebracht, dat je als je zat de straat niet
kon zien. Dat was nou niet direct zo’n ramp, want er kwam praktisch nooit iemand langs. Zo
lang het daglicht er was, kon ik in die kamer zitten studeren, want ik was inmiddels alweer
begonnen met mijn studie voor de hoofdacte. Wanneer het te donker werd om nog iets te
kunnen lezen, zocht ik de keuken op, waar het volk samenzat rond een grote tafel, waarop een
kaars brandde. Ik had in het begin de brutaliteit gehad om te vragen om wat licht in het
voorkamertje. Dat had een storm van verontwaardiging bij de boer en boerin losgeslagen. Hoe
ik aan zo’n krankzinnig idee kwam: goeie zeldzame dure petroleum te willen gaan verknoeien
om er bij te gaan zitten lezen! Nee voor het beetje petroleum, dat ze met moeite en leed
hadden weten te krijgen, hadden ze een betere bestemming: een van hun koeien zou
binnenkort moeten kalven en dat kon wel eens een nacht licht in de stal noodzakelijk maken.
Daarvoor moesten ze hun petroleum bewaren. Dat moest meester toch begrijpen en niet met
zo’n krankzinnige vraag voor de dag komen! Ik wist toen nog niet , wat voor een rol zo’n
koeienbevalling in het boerenbedrijf betekende en aanvaardde dan maar de beslissing om of
met de kippen op stok te gaan, of mijn avonduren te verdoen te midden van het
boerengezelschap!
Dat avondlijke gezelschap bestond uit de boer en de boerin, twee jonge dienstmeiden,
een knecht en soms de sergeant, die evenals ik hier in de kost lag. Terwijl het vrouwvolk zich
onledig hield met stop- en verstelwerk en andere op het huishouden betrekking hebbende
bezigheden, hingen wij mannen op de ongemakkelijke stoelen en verkortten de tijd met
allerlei verhalen. Gezien het weinig spectaculaire, dat het dorp als gemeenschap opleverde,
draaiden die gesprekken altijd rond veld en stallen. Veel kon ik door mijn onbekendheid met
het labeuren niet bijdragen aan de conversatie en moest mij in hoofdzaak bepalen tot luisteren
naar de vele voor mij oninteressante onderwerpen van gesprek. Het kostte mij dan ook weinig
moeite om onmenselijk vroeg in mijn bedstede te kruipen.
Enigszins interessant werd het wel als er weer eens koren clandestien gemalen moest
worden. We waren nog altijd niet door de tijd van de eerste wereldoorlog heen. In die tijd
mocht er alleen met speciale toestemming gemalen worden. De molen was slechts bepaalde
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dagen in werking en dan wist de molenaar het zo te organiseren, dat de controlerende
ambtenaren niets bemerkten van clandestien aangevoerde particuliere partijtjes. Het was de
taak van de meiden om die contrabande naar de molen te transporteren en de avond voor dit
zou plaats vinden, had de boer er een speciaal genoegen in met bijstand van de knecht de
beide meiden flink op stang te jagen. Dit ging zo. De boer beweerde het plan opgevat te
hebben, samen met de knecht in de greppel te gaan liggen van de weg, waarlangs het koren
gedragen zou worden. Als de meisjes dan aankwamen zouden ze beiden bij hun enkel
vastgrijpen en “halt” roepen. De lol steeg ten top, als de boer veronderstelde, dat beiden van
schrik zouden beginnen te plassen; ze hadden daar graag een paar natte handen voor over. Als
het gesprek deze “onzedige” hoogte bereikt had, greep de boerin in en leidde het gesprek in
minder prikkelende banen… Wie weet waar het gezelschap anders was terecht gekomen, want
een van de meiden, een zwaar gebouwd roodharig exemplaar was een hitsig kreng, die de
meester en zeker ook wel de sergeant eens lekker knuffelde als ze hen op het donkere erf
tegenkwam…. Voor onze zielenrust was het gelukkig een vrij grof en weinig aantrekkelijk
exemplaar van de ander sekse.
De knecht werd voor alle karweitjes gebruikt, waarvoor de kracht van het vrouwelijk
personeel onvoldoende was. Zo had hij tot taak om het roggebrooddeeg in de trog, die in de
keuken stond, te kneden. Hij deed dat met zijn blote voeten; het scheen dat zelfs
mannenkracht niet voldoende in de armen had om dit karweitje te klaren. Sinds ik hem op een
morgen met dit voeten kneden bezig zag, smaakte me het roggebrood een heleboel minder
lekker dan daarvoor.
GRENSPOST AAN DE MAAS
Sergeant Limpens heeft me op een avond in het najaar eens gevraagd om ‘ns mee te
komen naar de “wacht”. Hij ondervond ook de verveling, die van die keukenavonden afdroop.
Ik zou dan eens met een paar Maastrichtenaren, die als soldaat aan de grens lagen, kunnen
praten. Het was goed bedoeld, maar…… De grenspost was ondergebracht in een café, dat de
veerman, die een pontje over de Maas bediende, aan deze kant van de rivier exploreerde. De
gelagkamer was nu wachtlokaal. Op de grond had men met wat planken een helling
getimmerd: deze diende om de soldaten, die niet direct bij de wacht betrokken waren, in staat
te stellen, gehuld in een grijsgroene legerdeken, een tukje te maken. Het was een ongezellige
ruimte, waarin een enkel lichtpuntje probeerde de kale leegte te verhullen. De verveling droop
van de kale wanden af. Aan de houten tafel zaten een paar soldaten te pandoeren; de wacht
stond leunend op zijn geweer aan de openstaande buitendeur, die uitzicht op de Maas gaf. Een
tweetal zat op de op de grond geïmproviseerde rustplank; de rest hing lusteloos op een paar
gammele stoelen. Toen we binnenkwamen scheen een der soldaten een verhaal beëindigd te
hebben over een diefstal, waarvan hij het slachtoffer geweest was. Ten minste een van de
soldaten, die op de vloer-beddenplank zat reageerde met een opmerking, dat hem iets
dergelijks overkomen was. Het was een soldaat van de landweer met een treurig omlaag
hangende snor; hij sprak op z’n Maastrichts. “Iech hub indertied auch zoe get met gemaak. ’t
Waos op de Kleine Grach in dee caffee met d’n ulleger” – deze aanduiding scheen voldoende
om de kameraden te oriënteren – “Iech had miech ‘ne wèkker gekoch en vroog aon de medam
vaan de kaffee of iech dat päkske zoe lang op d’n ulleger moch lègke. Zie zag: Good lègk ’t
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mer op d’n ulleger. Dao is nog noets get eweg gekomme, wat ze op d’n ulleger gelag hubbe.
Iech lègk mie pekske dus op d’n ulleger en zèt miech met e gleeske beer aon e täöfelke vlak
beij de deur”. Een der soldaten valt hem in de rede en zegt: “Wets te wel zeker, tot ste dat
pekske op d’n ulleger gelag hubs?” “Wat dachs diech noe; iech zag nog tege de medam: Zow
iech ’t wel op d’n ulleger lègke en zeij zeet nog: lègk ’t mer gerus op ten ulleger, dao is nog
noets get weg gekomme, wat op d’n ulleger gelag waos gewoore.” Een ander soldaat zegt:
“Toch deenk iech tot ste wel gemeind hubs ’t op d’n ulleger te lègke, mèh tot ste ’t toch neet
gedoon hubs. Dat kin toch?” “Nein” riep de verteller, een beetje kwaad wordend: “Iech weit
zoe zeker es tot iech heij zit tot iech ’t op d’n ulleger gelag hub”. De opponent: “Toch gebëürt
’t wel mie, tot me meint bijveurbeeld get op d’n ulleger gelag te hubbe en daan is ’t toch neet
zoe”. Nu wordt de verteller echt kwaad en roept hard: “iech weit zeker tot iech ’t op d’n
ulleger gelag hub”. En als dan meerdere beginnen te lachen, wordt de verteller kwaad, hij hult
zich in zijn veldgrauwe deken en gaat liggen, luidop mopperend: “’t is verdomme gèt sjoens;
iech weit zeker tot iech ’t op d’n ulleger gelag hub; tot die sjtommellinge dat neet begriepe
kinne….” Niemand is die avond te weten gekomen, wat er met dat pakje verder gebeurd is.
Niemand was daarvoor dan ook in het minst geïnteresseerd; men had zich geamuseerd met
deze man eens flink op de kast te jagen, iets wat volgens de sergeant tot het dagelijkse
amusement van de lanterfanterende militairen behoorde. Tegen een uur of tien ging ik naar
huis; de sergeant bleef op z’n post. Nu was het die avond nieuwe maan en bovendien zwaar
bewolkt. Toen we naar de wachtpost toe gingen was het nog volop licht. We waren met z’n
tweeën en hadden druk lopen te praten. Ik had geen enkele aandacht gegeven aan de weg, die
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we gegaan waren. De gemeente Obbicht was nog niet zo ver geëmancipeerd, dat er
straatverlichting was; het was tien uur en het hele dorp was naar bed. Toen ik buiten kwam
was het aardedonker: je kon werkelijk geen hand voor ogen zien. Zelfs de weg onderkende ik
niet. Mijn enige herkenningsteken was het geluid, dat de voorbij stromende Maas maakte. Dit
was mijn enige zij het negatieve oriëntatiemogelijkheid. Ik liep dus van het stromende water
af; als een blinde mijn handen voor mij uit houdend, om zodoende te voorkomen, dat ik tegen
een of ander huis zou aanlopen en de volgende dag met een stevige buil versierd naar school
zou moeten gaan. Voetje voor voetje, af en toe opgeschrikt door een luid blaffende
kettinghond kwam ik eindelijk in de Dorpsstraat terecht; die was iets breder dan de stegen,
waardoor ik mijn weg had moeten zoeken. Met een zucht van verlichting bereikte ik de
boerderij, waar ik ingekwartierd was. Gelukkig had de boer de deur niet op slot gedaan. Ik
heb me sindsdien nooit meer voor het garnizoen geïnteresseerd.
LUILEKKERLAND
Wat het eten betreft, bevond ik me in Obbicht in een soort Luilekkerland. Het was in
Maastricht zo zoetjes aan mondjesmaat geworden, al moet ik zeggen, dat ma er slag van had
het een en ander voor haar gezin te organiseren. Het was natuurlijk lang niet zo erg als in de
tweede wereldoorlog, maar je kon aan alles merken, dat ons land zo zoetjes aan door zijn
voorraden begon heen te raken. Sommige artikelen als brood en boter waren sinds lang alleen
maar op de bon te krijgen; andere als vlees en eieren kon je nog wel eens op de kop tikken,
maar ze waren dan wel erg prijzig. Zo vond pa, dat 14 cent voor een ei veel en veel te duur
was: “Dat was een ei toch niet waard!” Het is dan ook te begrijpen, dat ik best tevreden was
met mijn kosthuis, waar men kennelijk nergens gebrek aan had. Alleen waren sommige
spijzen wel eens helemaal ander dan ik thuis gewend was: je kreeg af en toe een melkpap met
brokken witte brood er in, maar zonder suiker; wel had men er een flinke schep zout
ingedaan. Toen ik daar een opmerking over maakte, werd door de boer opgemerkt, dat ik een
kinderlijke smaak had: mannen aten geen zoete pap, die moesten iets krachtigers hebben. Dit
krachtige scheen dan door het toegevoegde zout aangebracht te zijn.
Een ellende was het toen men in november een der varkens geslacht had. In het begin
van de maand hoorde je in het mistige land overal de doodskreet van de varkens, die gekeeld
werden en zag je op menige boerderij het opengesneden lijf op een leer hangen. Naast ham en
spek, koteletten en ribbetjes schijnt zo’n varken een onnoemelijke hoeveelheid ratjetoe te
leveren, waar je zult en balkenbrij van kunt maken. De hammen en zijen spek werden boven
de open haard in de keuken te drogen gehangen; het verdere herkenbare vlees verdween in
pekeltonnen, maar de zult en de balkenbrij waren voor directe consumptie bestemd. Dagen
lang had het hele huishouden er werk aan om zich door dit soort vleesgerechten heen te
werken. Zult en balkenbrij kwam je ten laatste aan neus en oren uit.
Aan zuivelproducten was er geen gebrek. Ik heb heel wat morgens me op een
onfatsoenlijke manier te goed gedaan aan brood met goede boter besmeerd daarover een dikke
laag “fluiter” en daarop weer een plak Hollandse kaas. Op een gegeven ogenblik ging de
boerin zelf kaas maken, maar het product, dat ze te voorschijn toverde was niet te eten. Ze had
nochtans een echte kaaspers aangeschaft en de nodige ingrediënten voor kaasbereiding

122

ingeslagen, maar het product was een oranjekleurige, korrelige massa, waar niemand zin in
had om die naar binnen te slaan.
Het is duidelijk, dat ma de gelegenheid om via mij haar provisievoorraad aan
levensmiddelen uit te breiden, niet voorbij liet gaan. Toen ik nog in de kost was kreeg ik ’s
maandags een lijst mee van artikelen, die ik moest zien aan te schaffen en – omdat de week zo
lang was – gedeeltelijk met de post naar Maastricht moest sturen. Dat waren dan vooral de
boerenroggebroden, grote ronde baksels, die ik voor f.3,- bij de dorpsbakker zonder bonnen
kon krijgen. Eieren nam ik van mijn boerin-kostvrouw mee en vlees kon ik iedere week halen
bij de slager, die een jongen bij mij in de klas had zitten en die de enige jood in het dorp was.
Ik moest dus wel een goeie prijs betalen, maar het was wel vlees van het beste deel van de
koe. Varkensvlees had hij om joods-godsdienstige reden niet.
Vlees en eieren nam ik, hoewel het contrabande was en dus niet vervoerd mocht worden
wekelijks mee naar Maastricht. Toen ik mijn kosthuis kwijt was, droeg ik ook de broden zelf
mee naar huis. Omdat er nogal wat controleurs langs de weg liepen, kon je niet met al te grote
pakken gaan sjouwen. Ma vond er het volgende op: ze hing mij een caban om; dat was een
kledingstuk, dat we als schooljongens vroeger gedragen hadden om ons tegen de regen te
beschermen. Het was een soort lange schoudermantel. Die verborg niet alleen de pakken, die
ik in mijn handen doeg, maar ook de twee roggebroden, die ik met touwen voor en achter aan
mijn schouders had hangen. Ik was daardoor nogal gehandicapt, vooral als ik door de
controle-tourniquets van de spoorweg moest gaan. Want dan moest je ook nog je
treinabonnement laten zien. Ik was al jaren uit Obbicht weg, toen ik een van die
kaartjesknippers in een trein als conducteur trof. Ik was toen met een nog al vrolijk
gezelschap op stap. De spoorman zei toen, op mij wijzend: “Dat was in de oorlog de grootste
smokkelaar, die in Maastricht de controle passeerde!” En ik had altijd gedacht, dat niemand
mij in de gaten had gehad!
UIT HET KOSTHUIS GEZET
Hoe goed van eten mijn kosthuis ook was, voor het goed en wel winter 1918 was ging ik
er weg. Dat kwam door de spanningen, die er gerezen waren tussen de boer en mij. Het begon
in de nacht, dat de koe kalven moest. Ik lag diep in slaap in mijn alkoof, toen er ruw aan mijn
arm geschud werd. Nog half slapend zag ik dat het het rooie dienstmeisje was, die mij uit mijn
dromen probeerde te halen. Toen ik een beetje tot bewustzijn gekomen was, riep ze, dat ik
moest opstaan, want de koe was bezig. Ik kon in de verste verte niet begrijpen waar de koe
mee bezig was en wat ik daarmee te maken had. Het bleek me al gauw, dat men van mij
verwachtte, dat ik bij de “bevalling van de koe assistentie zou geven”. Om mij te informeren
zei de meid, dat ik moest komen helpen trekken. Volkomen duistere taal voor een
stadsjongen, die van koeien en kalveren geen enkele notie had. Ik weigerde dan ook pertinent
de gevraagde assistentie en sliep alweer voor de boeren-schoonheid mijn kamer verlaten had.
Het bleek me de dag daarop, dat ik dat niet had mogen doen. Ik werd ontvangen met norse
gezichten en op mijn vraag, hoe het met het kalf ging kreeg ik ternauwernood antwoord.
Hoewel het niet direct tot mij doordrong, maar die nacht had ik de relatie met mijn kostgezin
danig verprutst. Maar wie denkt bij zoiets als je achttien bent aan de gevolgen?
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Toen kwam er een nieuw conflict bij. Sergeant Limpens had zijn zware
commandeurstaak overgedragen aan sergeant Yena. Dat was een Maastrichtenaar, die in een
van de straatjes, die van de Markt naar de Kesselskade liepen een vervoerbedrijfje had. Ik
denk dat hij directeur, voerman, verhuizer en alles wat met zijn bedrijf te maken had in zijn
persoon verenigde. Hij kon een aardig potje kankeren; hij had ook de plaats van Limpens in
het kosthuis ingenomen, maar zijn relatie met de boer verliep wat stroef. Op een middag
kwam ik van school thuis en trof de sergeant bezig met het schoonmaken van zijn geweer. Hij
had het geval helemaal uit elkaar gehaald en zat de verschillende onderdelen in te vetten.
Geweren waren voor mij onbekend dingen, dus ik volgde vol aandacht de instructie, die hij
me gaf, hoe je zo’n schiettuig in elkaar moest zetten. Ongemerkt was de noonk ook de kamer
binnengekomen en kwam bij de tafel staan, vol nieuwsgierigheid kijkend naar al die
onbegrijpelijke maar gevaarlijke dingen. Hoe we plotseling op het krankzinnige idee kwamen
om de boer eens flink te laten schrikken, kan ik nu nog niet verklaren. Hoogstwaarschijnlijk
was het een bravourstukje om te zien, of we hem werkelijk bang konden maken. Doende of
we niet wisten, dat Naard naast ons stond, zei ik tegen de sergeant: “Noonk Naard is de laatste
tijd erg vervelend; we moesten hem toch maar eens onder handen nemen… He, daar staat hij;
laten we het meteen maar doen”. De sergeant zei lachend: “Hij is toch niet voor verbetering
vatbaar; laten we hem maar meteen doodschieten”. Gelijk richtte hij het gedemonteerde
geweer op de geschrokken boer. “Handen omhoog” luidde het bevel en Naard stak braaf zijn
handen in de hoogte. “Laat dat toch; dadelijk gaat het geweer nog af!” “Je bent nog te dicht
bij: ik kan niet goed mikken”, zei Yena tamelijk onlogisch. “Ga maar daar in de hoek staan.
Nee, je handen niet laten zakken”. En werkelijk ging de nu doodsbange man met opgeheven
handen in de aangewezen hoek staan. We maakten toen een einde aan het spelletje en zeiden,
dat we het niet zo gemeend hadden; ons slachtoffer droop af. Maar een paar dagen later….
Naard was naar Sittard geweest. Naard had zich een stevig stuk in zijn kraag gedronken. Zijn
waterige oogjes waren rood doorlopen. Naard kwam revanche halen. “Vlegels zijn jullie; om
een mens in zijn eigen huis met een geweer te bedreigen! Maar nou was het gedaan: we
moesten maar op donderen. En voorgoed!” En zo werden we beiden op straat gesmeten!....
DAGELIJKS HEEN EN WEER REIZEN
Daar stond ik dan in het vreemde Obbicht zonder dak boven het hoofd. Er was nog
iemand, die kostgangers hield; dat was de weduwe Hinsbergen; zij was de weduwe van een
vroeger schoolhoofd. Zij had voortdurend een paar “vreemde mannen” over de vloer. Dat en
dat ze niet afkomstig was uit het dorp zelf, er voor haar leeftijd nog behoorlijk uitzag was
oorzaak, dat allerlei roddelpraatjes over haar de ronde deden. Die werden mede verspreid door
Mieke van de pastoor. Toen ik dan ook gezegd had, dat ik zou proberen bij de weduwe
onderdak te vinden, raakte het dorp in paniek vanwege de dreiging van mijn zedelijke
ondergang; kwetsbaar als ik me als meester voelde moest ik mijn plan opgeven. Maar
daarmee verloor ik ook de kans om een kosthuis in het dorp te vinden. Wel had de tant toen ze
over mijn “slechte” voornemen ingelicht was, mij laten weten, dat ik dan maar liever bij haar
terug moest komen. Maar dat was iets, waar ik in geen velden of wegen over dacht.
Er bleef mij slechts een oplossing mogelijk: iedere dag heen en weer van Maastricht
naar Obbicht. Dat was geen aantrekkelijke opgave, vooral niet met de winter voor de deur.
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Maar ik zette stijfkoppig door en zo maakte ik het zwaarste half jaar van mijn carrière door.
Want het was geen sinecure! ’s Morgens voor dag en dauw op, om de vroege trein naar
Sittard te halen om daar aangekomen een “wandeling “ van zo’n anderhalf uur te beginnen,
tenminste als je flink doorstapte. En dan ’s avonds nog eens hetzelfde in omgekeerde richting.
Bovendien moest ik thuisgekomen aan mijn hoofdacte-studie beginnen.
In de morgentrein ontmoette ik dagelijks drie jongens, die op het klein seminarie in
Sittard aan het studeren waren. Dat was toentertijd een mogelijkheid voor niet al te knappe
studenten, die in het Maastrichtse gymnasium niet terecht konden, Rolduc te duur vonden en
toch voor priester wilden gaan studeren. Het waren Gusgens, Boosten en Raeven. Ik zou ze
later nog tegenkomen respectievelijk als pastoor in Wyck, Heer en Borgharen. Maar in die tijd
waren het nog goedlachse, opgewekte kwajongens, die graag de kleinste van hen, Gusgens,
tot slachtoffer maakten. Gusgens moest alles doen, wat hem door zijn confrères, die wellicht
een klas hoger zaten en daaraan een bepaald recht ontleenden, werd opgedragen. Zo heeft hij
meerdere malen “voor straf” de reis moeten maken, gelegen in het bagagerek van de coupé.
Die bagagerekken waren van houten latten gemaakt en dus stevig genoeg.

Treincompartimenten

De treinen waren in die tijd nog weinig comfortabel ingericht; vooral de derdeklas (er
waren toen drie klassen: in de derde reisde je op houten banken; in de tweede zat je op groen
fluweel en de eerste verwende je met rode velours) was in zijn eenvoud bij het armoedige
ingericht. Alle coupés waren aparte compartimenten; er was geen gang, die in de
lengterichting van de wagen langs de coupés liep. Je zat in een hok opgesloten met natuurlijk
aan beide zijden een deur, waar de conducteur door naar binnen moest komen om je kaartjes
te knippen. De conducteur moest langs de buitenkant van de wagen van de ene coupé naar de
andere zien te komen. Ze probeerden wel zoveel mogelijk controle uit te oefenen als de trein
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stil stond (en die had weinig haast en scheen op de verschillende stations weer op asem te
moeten komen). Maar toch ging zo’n kaartjesknipper van de ene coupé naar de andere,
onderwijl de trein zich voortspoedde.

Het station van Maastricht begin twintigste eeuw.

Het ’s avonds terugreizen had meer voeten in de aarde. De frequentie van tegenwoordig
was toen nog ver te zoeken. En als je dan een trein miste kon je vaak meer dan een uur
wachten voor er weer een nieuwe kwam. Wel reden er in die tijd veel mijnwerkerstreinen,
maar daar mochten alleen kompels gebruik van maken. Er waren speciale controleurs
aangesteld, die door de mijnwerkers de “zwarte bende” werden genoemd, omdat ze een
rigoureuze controle hielden op het in bezit hebben van een mijnwerkerskaart. Een enkele keer
gelukte het me een gemiste trein te vervangen door zo’n mijnwerkers-“expresse”. Maar dan
moest je je das hoog om je hals doen om je witte boord te verbergen. Zelfs hielpen mijn
medereizigers me aan een paar zwarte vegen op mijn gezicht, toen zo’n zwarte-bende-lid onze
trein kwam inspecteren. Maar alle moeite was vergeefs, want hij haalde mij er toch uit. Het
was overigens geen pretje als je mee kon rijden tot Maastricht, de ruwe, onbeschaafde, vuile
taal en de vulgaire liedjes deden me verlicht de bedompte ruimte verlaten.
Het moeilijkste deel van mijn dagelijkse tocht was mijn “wandeling” van Sittard naar
Obbicht. Ik maakte geen gebruik van de postkoets: die ontwikkelde een snelheid, die je
gemakkelijk met stevig doorstappen kon evenaren, zo niet overtreffen. Bovendien verloor het
vehicle op de halteplaatsen door het geklets van de koetsier zoveel tijd, dat ik met geen
mogelijkheid voor het begin van de morgenschooltijd in de klas aanwezig zou kunnen zijn.
Allemaal redenen om maar te gaan lopen. Op de weg was praktisch geen verkeer, zodat je op
de mogelijkheid van te kunnen liften niet rekenen moest. Voor zover ik me herinner heb ik
een keer in al die tijd een lift gehad van een legerwagen, die door dat van God en alle mensen
verlaten oord kwam aanjakkeren.
Als je stevig doorstapte was het in zo’n anderhalf uur te tippelen. Van zelfsprekend
trachtte ik de weg te verkorten met het afslaan van wegkronkelingen door landpaden te
gebruiken, die dwars door de korenvelden heen liepen. Was de hoofdweg nog enigszins
verhard, bij die paden moest je vaak door de modder baggeren. En in het voor- en najaar als er
links en rechts geploegd werd verdwenen deze voetpaden, omdat de ploeger het pad gelijk
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met de rest van het land omzette. Om zo’n pad weer begaanbaar te maken moest je wachten
tot andere weggebruikers er de eerste sporen van hadden uitgezet, anders kwam je met
kleiklonters op je plaats van bestemming.
Als ik wat te laat opgestaan was, zodat ik thuis mijn dagelijks bezoek aan de W.C. niet
had kunnen brengen, overviel mij onderweg door de geforceerde wandeloefening
verschillende keren een drang, die me noodzaakte een of ander café langs de weg in te lopen
om er gebruik van het gemak te maken. Ik had al gauw in de gaten, dat je je voor zo iets niet
behoefde te melden bij de huiseigenaar, al stonden ze je na je vertrek wel met verwonderde
ogen na te kijken.
Niet alleen was er geen rijdend verkeer; ook voetgangers behoorden tot de
zeldzaamheden. Als je al eens iemand tegenkwam, dan was dat een totaal onverwachte
verschijning, zoals op zekere morgen toen ik burgemeester Vencken tegenkwam stappend
achter een koppel koeien, die door een knecht naar de veemarkt in Sittard gebracht werden.
Vencken had een stevige knuppel bij zich, waarmee hij de koebeesten aandreef en als dat niet
nodig was gebruikte hij hem als primitieve wandelstok. Hij zag er helemaal niet edelachtbaar
uit in zijn verfrommelde pak, zonder boordje, maar wel met een stropdas om zijn blote nek.
Hoogstwaarschijnlijk was dat zijn dienstkleding als hij optrad als vee verkoper.
Hoewel de winter niet overdreven streng was, bezorgde me de gladde weg of het
praktisch onbetreden sneeuwpad extra moeilijkheden. Nog zie ik in gedachten de rode
zonnebol vlak bij de horizon, als ik aan de overweg die ik passeren moest om mijn wandeling
te kunnen beginnen, stond te wachten naar het eindeloos gerangeer van de treinen. Dat
gerangeer kon je ook treffen als je terug naar huis ging en je zag, dat de trein, die je hebben
moest langs het perron stond. Ik heb het zelfs een keer klaargespeeld om over de afsluitbomen
en onder de wagenkoppelingen van de rangerende treinen door te kruipen om mijn trein te
halen. Het was natuurlijk onverantwoordelijk, maar de irritatie deed je het gevaar niet zien.
Toch heb ik het thuis nooit durven te vertellen.

SPAANSE GRIEP
In die winter liep de eerste wereldoorlog op een eind; 11 november 1918 capituleerde de
mof. Die winter was ook het jaargetijde, waarin de Spaanse griep talloze slachtoffers maakte.
Ik zag iedere dag het aantal kinderen in mijn klas kleiner worden. Het hoofd en de twee
juffrouwen hadden ook al het bijltje erbij neergelegd. Toen ik mezelf ook beroerd begon te
voelen en er misschien nog een leerling of zes in de klas aanwezig waren, moest ik het ook
opgeven. Toen ik thuis kwam lag de hele familie in bed; alleen Anna scharrelde met koffie
door het huis. Zij was de taaiste van ons allemaal, of zij hield zich uit plichtsbesef op: zij was
nog een gedienstige van de oude stempel. Ik kroop ook in bed en bleef er verschillende dagen
in. Het was een sombere tijd: aanhoudend luidden de kerkklokken en hoorde je het
mompelend bidden van de begrafenisstoeten, die door de Rechtstraat naar de kerk trokken.
Ook mijn oom Eugène, die astmalijder was overleed; wij konden niet naar zijn begrafenis
gaan.
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TIJDELIJK AMBTENAAR DISTRIBUTIEBONNEN
Op ’n zekere morgen zei het schoolhoofd tegen mij, dat de burgemeester had gevraagd,
of ik onder het speelkwartier even bij hem op het raadhuis wilde komen. Dat lag naast de
school en ik hoefde dus niet eens het schoolterrein te verlaten om aan dat verzoek te voldoen.
Het gebouwtje, waarin het raadhuis gevestigd was, had behalve het gelijkvloerse gedeelte nog
een verdieping. Dat parterre-gedeelte was voortdurend hermetisch gesloten met een groene
poort. Daarachter werd de brandspuit bewaard. Wie die moest bedienen heb ik nooit kunnen
achterhalen, evenmin als het bekend was, wie de sleutel van de toegangspoort bezat. Alleen
bleek op een gegeven moment, dat de slang van het toestel dusdanig vergaan was, dat er wel
een soort waterorgel mee georganiseerd kon worden, maar dat er geen straal te verkrijgen
was, die ook maar met enig effect vlammen kon blussen. Boven deze brandweerstalling
huisde de burgemeester in een ruimte van een paar vierkante meters. Ook de
gemeentesecretaris had er zijn domicilie.
De deur stond open en ik kon daarom de vlak daar achter liggende trap beklimmen. Ik
was nog niet halverwege, toen ik de stem van Vencken hoorde brullen: “Blijf beneden, of
moeten we allemaal naar beneden donderen?” Wat was namelijk het geval? Behalve de
burgemeester en de secretaris bevond zich nog een gemeentenaar, waarop men niet gerekend
had, in het kamertje. Op een of andere manier had de burgemeester vernomen, dat de vloer
van zijn kantoor zo gammel was, dat deze hoogstens drie personen van normaal gewicht zou
kunnen dragen. Kwam daar nog een vierde bij, dan was de kans groot, dat het hele gezelschap
door de vloer en op de brandspuit terecht zou komen. Ik wachtte dus totdat de Obbichtenaar,
die mij voor was geweest, afgehandeld was, waarna ik de trap kon bestijgen.
De kwestie waarvoor ik ontboden was, was de volgende: secretaris Olivers was door
zijn vele werk overspannen geraakt en als goede burgervader wilde Vencken daar wat aan
doen. Vooral de extra werkzaamheden, die de distributie voor Olivers opleverden, dreigden
hem de das om te doen. De vraag was nu of ik genegen was deze distributie-beslommeringen
van de veel geplaagde gemeentesecretaris over te nemen. Ik behoefde het niet voor niets te
doen. De gemeente wilde me f.25,- extra per maand hiervoor uitbetalen. Ik accepteerde en zou
met Olivers afspreken, waarvan ik hem zou ontlasten. De “massa” werk, die de distributie
veroorzaakte, viel nog al mee. Het ging er hoofdzakelijk om, dat de bonnen van de
verschillende distributie-artikelen, die door de winkeliers op grote vellen geplakt en daarna
ingeleverd werden, geteld moesten worden.
Ik kreeg dus een pak van die vellen mee naar huis en zette me aan het tellen. De
volgende ochtend leverde ik het karwei in, maar dat had ik niet zo vlug moeten doen, begreep
ik later. Olivers was wantrouwig geworden, of misschien was het wel zijn aard: in ieder geval
ik werd daags daarna bij hem op het matje geroepen. Hij beweerde dat ik een bon te weinig
geteld had. De slome duikelaar was zelf ook nog eens gaan tellen en omdat vaststond, dat hij
zich nooit of te nimmer vergiste, was het verschil van die ene bon veroorzaakt door mijn
nonchalance. Ik heb nog een paar keer bonnen moeten tellen maar kreeg – hoe ik ook mijn
best deed, om alle bonnen te tellen – toch telkens te horen, dat mijn tellingen niet klopten met
die van Olivers. Om te voorkomen, dat ik rekenkundig een minderwaardigheidscomplex
kreeg met die tellerij, hield ik de eer aan mijn eigen en bedankte na een paar weken voor de
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eer. Dat zal voor het gevoel van eigenwaarde, dat Olivers blijkbaar in zo ruime mate bezat,
wel een stimulans zijn geweest. Hij zal naar aanleiding van mijn geringe succes de
burgemeester best hebben kunnen overtuigen, dat het distributiewerk zoveel omvattend was
en zo slopend, dat daar noodzakelijk iemand voor aangetrokken moest worden, die zich met
zijn volle persoon aan deze zware taak zou kunnen geven. Het gevolg was, dat er een speciale
persoon voor het beheer van het distributieapparaat moest worden aangetrokken; hij zou de
titel van directeur krijgen. En als zodanig trad dan Graumans toe tot het ambtenarenbestel van
Obbicht. Het was een grote zware man, met een asblonde hangsnor en een bril, die altijd met
een luide stem sprak en die zijn minachting voor dat boerenvolkje niet onder stoelen of
banken stak. Hij was afkomstig uit Weert.
AMBTELIJKE MALVERSATIES
Graumans kreeg een eigen kantoor voor zijn distributiedienst; dat werd ondergebracht in
de voorkamer van Mevis, een raadslid, dat tegenover de kerk woonde. Hij was ongetrouwd en
woonde er met twee eveneens ongehuwde zusters. Ze waren alle drie van middelbare leeftijd.
Mevis is een keer bij ons thuis geweest en daar heeft hij toen danig achter de fles met ouwe
klare gezeten. Het was in die tijd gelukkig niet zo druk met verkeer in de Rechtstraat, want
toen Mevis naar zijn idee voldoende “vol” was met sterke drank, stevende hij het huis uit, tot
midden in de straat, waar hij een scherpe rechte hoek nam naar links. Ik kwam natuurlijk in
relatie met Graumans, die vond, dat ik nu ik ’s middags mijn boterhammetje moest opeten in
de school, gezelliger bij hem op kantoor kon komen. Hij bleef ook over en het zou prettig zijn
als we tijdens ons twaalfuurtje wat aanspraak aan elkaar hadden.
De eerste keer, dat we samen brood aten, vond Graumans, dat het mijne wel erg dun
belegd was; en dat terwijl we in een ruimte zaten, waarnaast de Hollandse kazen opgestapeld
lagen. Zelf had hij ook niet zo’n denderend broodbeleg. Hij stelde daarom voor, dat we een
van de kazen zouden aansnijden en onze boterhammen eens met een paar flinke schijven
zouden beleggen. We deden dat. Het smaakte best, al was de koffie, die de gezusters Mevis
voor ons zetten van de bekende Limburgse kwaliteit. Terwijl we voldaan zaten na te genieten
van ons overdadig kaasgebruik, begon Graumans te filosoferen. Aanvankelijk wist ik niet
goed waar hij heen wilde, maar spoedig werd mij duidelijk, dat hij vond, dat men bij hem
thuis ook best een extra pondje kaas gebruiken kon. Het kostte hem weinig moeite mij ervan
te overtuigen, dat ze bij mij thuis ook niet direct in de zuivel zwommen. Toen we zover
gekomen waren, was er slechts een klein stootje nodig om ons te doen besluiten “ze” bij ons
thuis eens te gaan verrassen. Graumans hakte de knoop door door te overwegen, dat een flink
aangesneden kaas in het magazijn van de distributiedienst eigenlijk om moeilijkheden zou
vragen bij een eventuele controle. Hij kwam daardoor tot de zeer lumineuze oplossing, dat we
de resterende kaas (het was zo’n grote ronde kaas) in tweeën zouden snijden en ieder een deel
mee naar huis zouden nemen. Graumans vond het blijkbaar gemakkelijker het verdwijnen van
een hele kaas te verklaren, dan het aanwezig zijn van een aangesneden kaas. Het was een
buitenkansje voor thuis, want ook het betalen leek tot onoplosbare moeilijkheden aanleiding
te zullen geven. We hebben verschillende keren op deze manier voor broodbeleg kunnen
zorgen.
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Eigenaardig was het, dat naast deze gewetensruimte, die Graumans ten opzichte van
Kaas had, hij zeer scherp op de broodbonnen lette. Wellicht was daar de controle scherper op.
Had Olivers zich immers ook nog al druk gemaakt over het aanwezig zijn van alle bonnetjes?
Het was dan ook bijna onmogelijk bonkaarten voor brood van hem los te krijgen. Ik
veronderstelde, dat hij zijn eigen familie daarvan zo royaal voorzag, dat hij geen ruimte had
om mij daarin ook te kunnen laten meedelen. Het verwonderde me dan ook sterk, dat hij mij
op een zekere dag een aantal bonkaarten meegaf voor oom Guillaume. Die had hij gekend als
hoofd der school in Nederweert. Toen ik hem verteld had, dat Geuskens een oom van mij was
en hij zich herinnerde, dat oom Guillaume een grote familie had, gaf hij me ongevraagd een
aantal broodkaarten voor hem mee. Ik heb wel een ogenblik in de verleiding gestaan, om die
kaarten voor ons zelf te houden, maar ben ze toch maar aan Geuskens gaan brengen, hoe
jammer ma en ik het ook vonden. De kaarten werden natuurlijk door tante Gertrude in dank
aanvaard, maar oom Guillaume had ondanks deze beau-geste van Graumans geen goed woord
over voor deze weldoener, die hij een absoluut onbetrouwbaar sujet noemde. Uit ervaring wist
ik, dat dit zeker niet bezijden de waarheid was.
Geïrriteerd door de manier waarop ik de zo sterk begeerde bonkaarten had moeten
doorgeven en overtuigd, dat een zwendelaar als Graumans best kans zou zien om mij ook te
helpen, praktiseerde ik op een manier, om – al moest het dan buiten medeweten van
Graumans om – toch nog aan broodkaarten te komen. Een ongezochte gelegenheid deed zich
voor, toen Graumans wegens ziekte een paar dagen verzuimde op zijn post te verschijnen.
Mevis maakte er geen bezwaar tegen, dat ik, ook bij afwezigheid van de directeur, het kantoor
als schaftlokaal gebruikte. Zo kwam ik dan, terwijl ik mijn middagboterhammetje zat te
verorberen, vis-à-vis te zitten met de twee grote in vakjes verdeelde kisten, waarin de
stamkaarten van de bewoners van Obbicht en Papenhoven waren opgeborgen. Graumans had
mij verteld, dat er verschillende boeren waren, die niet eens de moeite namen om de hun
toekomende broodkaarten af te halen. Dit gaf enige indicatie op welke wijze het mogelijk
was, dat Graumans de beschikking kreeg over extra kaarten, zonder daarbij illegaal te
handelen. Na daarover gepraktiseerd te hebben, begon de kist met stamkaarten een
ongehoorde aantrekkingskracht op mij te krijgen. Ik was verloren, toen ik er in begon te
snuffelen; in verscheiden enveloppen vond ik niet afgehaalde bonkaarten. Ik was de directeur
nu een slag voor en stak die kaarten bij me. Ze werden thuis door ma met veel enthousiasme
aangenomen en niemand vroeg hoe ik er aan was gekomen. Een week later zei Graumans
tegen me, dat hij Mevis niet erg vertrouwde: toen hij ziek was geweest, had Mevis
broodkaarten uit de stamkaartenveloppen geroofd. Ik vond dat heel erg, te meer omdat
Graumans nou ook eens een keer gerantsoeneerd was geworden.
EINDE VAN DE EERSTE WERELDOORLOG
Eind 1918 vluchtte de Duitse keizer bij Eijsden ons land in en op 11 november van dat
jaar werd de vrede getekend. Half Maastricht toog in die novembermaand naar Visé, om er de
terugtocht van de Moffen gade te slaan. Omdat ik in de weekends thuis was in Maastricht,
trok ik natuurlijk ook mee. Je zag daar in een eindeloze stoet het gedemoraliseerde leger weer
naar de heimat terugtrekken. De met paarden bespannen legerwagens zaten volgeladen met
vervuilde soldaten uit de loopgraven. Andere groepen strompelden in wanordelijke verbanden
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langs je heen; ze gooiden hun geweren weg, als ze dat al niet eerder gedaan hadden. Toch zag
je nog afdelingen, die marcheerden en nog in volle wapenrusting en nog steeds trouw
gehoorzaamden aan de barse bevelen van de officier, die er naast liep. Er waren natuurlijk
souvenirverzamelaars, die uniformonderdelen en ander uitmonsteringsstukken van de soldaten
probeerden af te pingelen. Als man had je nooit veel succes, maar de meisjes – die mede in
grote getale aanwezig waren – hadden het des te meer, vooral wanneer ze de brutaliteit
hadden om zo’n repatriërende mof onder de arm te pakken en hem een eindje op zijn “weg-
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zurück” te vergezellen. Daar zat wel enig risico aan. Ik maakte het mee, dat op de vraag:
“Haben sie ein andencken für mich?” aan een nog ordelijk marcherende colonne, de
begeleidende officier of feldwebel snauwde: “Ich werde diech ein andencken in dein Fressen
geben!”
Maar gelukkig de oorlog was voorbij. Ik worstelde mij door de enige winter, die ik in
Obbicht beleefde. Er waren heel wat barre tochten, die ik van Sittard naar Obbicht door
sneeuw, over gladde wegen en modderpoelen maakte. Men kan begrijpen, hoe ik mij inspande
om een baantje bij de broeders in Maastricht te krijgen, toen ik vernam, dat er in de scholen
van Wyck een vacature was ontstaan, die door een leek opgevuld zou worden. Ik moest
daartoe de zware barrière nemen, die de deken van Wyck vormde. Het was nog steeds
dezelfde deken Joosten, waarmee mijn ouders in conflict waren, toen wij niet als leerlingen
naar de toen pas opgerichte broederscholen gezonden werden. Pastoor Geusens probeerde me
te helpen met het schrijven van de volgende aanbeveling aan de …… broederoverste:

“Zeer eerwaarde Broeder
Op het gedrag van den Heer Ivon Nijst onderwijzer alhier valt niets te zeggen. Als onderwijzer heeft
hij steeds goed en trouw zijn plicht gedaan; in den tijd dat hij hier in zijn kosthuis was (de laatste tijd
ging hij iedere dag naar huis) was hij niet ongenegen mij in het Katechismus onderricht een handje te
helpen, ook des morgens was hij iedere morgen in de kerk om de h. Mis te hooren en toezicht te
houden over de in de kerk zijnde kinderen. Bij eventuele benoeming twijfel ik niet of U zult aan
Mijnheer Nijst een goeden en degelijken onderwijzer hebben die ik ook bij dezen in Uw gunst ten
zeerste aanbeveel. Hoogachtend P.H.H. Geusens pastoor, Obbicht 9 augustus 1919”
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Onder de Kromstaf
AFSCHEID VAN OBBICHT
In september 1919 zou ik beginnen les te geven aan een van de Broederscholen in
Wyck. Hoewel pastoor Geusens een aanbeveling had geschreven aan broederoverste , was het
toch de deken van Wyck, die de touwtjes van een benoeming in handen had. Het kwam
misschien door de voorspraak van J. Muris, die ons op de vacature had attent gemaakt, dat de
deken zijn bezwaren tegen onze familie had laten varen.
Mijn afscheid uit Obbicht was helemaal niet zo spectaculair geweest en had bestaan uit
het drukken van handen. Ik schijn die laatste dagen van mijn verblijf in dat dorp weer gebruik
te hebben gemaakt van mijn oude fiets als vervoermiddel. Ik moest wel een voetluchtpomp
meeslepen, omdat de kwaliteit van de banden nou niet direct optimaal was. ik herinner me dat
zo goed, omdat er bij het oppompen van die banden wel enige strubbeling ontstond. Ik was
door ma in het bezit gesteld van een paar legerschoenen, zogenaamde “kistjes”. Nu het leger
gedemobiliseerd werd, werden de legerschoenen voor de burgerbevolking beschikbaar
gesteld. Het waren onmogelijke plompe gevallen met een grote rond-opbollende neus. Het
was dan ook onmogelijk om je schoen in de beugel onder aan de fietspomp te krijgen. Toen ik
voor de laatste keer uit Obbicht weg reed, was mijn achterband weer helemaal plat. Ik kreeg
bij het oppompen assistentie van een van de onderwijzeressen, Julienne de Crau, die met haar
wit-geschoeide voet de pomp op haar plaats hield, onderwijl ik doende was met pompen. Haar
afscheid was: “Zien we elkaar nu nooit meer?”, waarop ik weinig galant antwoordde: “Neen,
als jij tenminste niet naar Maastricht komt!” Het was een spontane uiting, hoe blij ik was het
dorp voorgoed de rug te kunnen toekeren.
De weinig galante reactie van Ivon is niet uitgekomen. Ella, de zus van Julienne, trouwde
namelijk met Paul, de broer van Ivon. Julienne trouwde met Eduard van Beek, hoofd van de
Willibrordusschool in Obbicht. Ivon en Julienne zouden elkaar 63 jaar later voor het laatst
zien bij de begrafenis van Eduard. Julienne overleed 4 maanden voor Ivon. De annonce van
haar overlijden was de laatste, die door Ivon in de desbetreffende map werd ingevoegd (T.N.).
GEDEVALUEERDE MARK
Rond die tijd was Duitsland danig aan het aftakelen; de devaluatie van de mark en de
geldwaarden van de landen, die aan de zijde van Duitsland gevochten hadden, nam dagelijks
grotere vormen aan. Het werd een gewoonte, vooral van de vrouwen om naar Aken te gaan
“winkelen”. Winkelen kon je dat eigenlijk niet meer noemen; het waren echte strooptochten,
waarbij alles wat los was over de grens werd gesleept. Ook ma deed daaraan mee en ook
madame Herben was eveneens van de partij. Met grote lege koffers trokken ze de grens over
en ze kwamen sjouwend met soms loodzware valiezen weer terug. Dat er maar raak gekocht
werd, bewijst het volgende. Ma Herben zeulde haar koffer over de grens bij Aken, toen een
Duitse Zoll-man wilde weten, waarmee ze zichzelf gelukkig had gemaakt. In haar gebroken
Duits beweerde zij “spielzeug für die kinder” aangeschaft te hebben. De douanier nam geen
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genoegen met die verklaring en vroeg om de koffer toch maar even te openen en tot zijn
verbazing bleek het valies volgestouwd te zijn met closetpapier-rollen. Terecht merkte de man
op: “Ach so, spielen da Holländische kinder mit?“ het verhaal werd in kleuren en geuren door
Chriske Herben in de buurt verder verteld, tot groot ongenoegen van ma Herben, die zich
uitsloofde met te vertellen wat ze zoal in de wacht had weten te slepen bij haar
zakenbezoeken aan het moffenland.
OP REIS NAAR OBERRAMMERGAU
De devaluatie van het Duitse geld had voor mij het gevolg, dat ik mijn eerste
buitenlandse reis ging maken op het historische moment, dat ik mijn baantje aan de
dorpsschool verwisselde met dat van stadsonderwijzer. In augustus 1919 ging ik op reis naar
Oberammergau, waar dat jaar de Passiespelen weer gegeven werden. Het was vooral oom
Guillaume Geuskens, die de definitieve stoot daartoe had gegeven. Hij was toen al een reismaniak en tante Gertrude liet hem met gerust hart alleen gaan; zij moest bij haar vele kinderen
wel thuis blijven. Oom Guillaume was niet-roker en had daarin een sterk motief om zijn vele
reizen te verantwoorden: een man moest toch “iets” hebben. Ma was intussen gerustgesteld
door de supervisie, die door hem op mij gehouden zou worden en gaf me honderd gulden
mee, om mijn vakantietrip te financieren. Dominicus v.d. Kroft (Klus), die uit Indië
overgekomen was, om in Maastricht de kweekschool-opleiding te volgen, ging ook met ons
mee.
Met een lokaaltje reden we naar Aken, waar we op een internationale trein overstapten,
die ons rechtstreeks naar München zou brengen. Ik had va oom Guillaume de instructie
meegekregen om te proberen een plaatsje in de overvolle trein te veroveren en er onder geen
voorwaarde afstand van te doen. Ik was terecht gekomen in een “Speisenwagen” en kwam
daardoor bij het vervullen van mijn opdracht om te blijven zitten in direct conflict met de ober
van die wagen. Ik had een kopje koffie genomen, maar was niet van plan om der wille van die
treinbediende een vergiftiging van erzats-koffie op te lopen. Hij maakte in het Duits, in het
Frans en zelfs in het Engels opmerkingen, waaruit ik wel begreep, dat hij het op prijs zou
stellen als ik verdween. Hij sprak voor dovemans oren. Na een tijdje vroeg hij in het Duits wat
voor taal ik sprak en omdat dit niets met het behouden van mijn zitplaats te maken had deelde
ik hem mijn nationaliteit mee. Toen begon hij mij uitvoerig uit te leggen, dat ik door te blijven
zitten zijn inkomsten verminderde. Ik verzocht hem dan maar eens uit te kijken naar een
zitplaats, waar ik geen invloed op zijn inkomsten uitoefende. Na een tijdje kwam hij terug; hij
had met de conducteur gesproken en bood mij nu de voor de dienstdoende conducteur
gereserveerde plaats aan. Het was wel een plaatsje in een dood hoekje van het rijtuig, maar ik
kon blijven zitten, zodat ik de mij opgegeven taak naar behoren vervullen kon.
We logeerden in München en daar gingen we ’s avonds naar een luxueus café, waar de
snolletjes, kenbaar aan het schoothondje dat ze op de arm droegen voor de deur op en neer
paradeerden. In ons gedrag kennelijk de indruk makende dat we potverterende buitenlieden
waren, werden we door de geverfde en sterk geurende prostituees aangesproken en nu liet
oom Guillaume merken, hoe zwaar hij zijn begeleidende taak opvatte: hij zei, als jullie zin
hebben, ga maar je gang; ik heb er geen behoefte aan; ik vind het zelfs vies. Thuis hadden ze
geen idee van de zonderlinge manier waarop Guillaume ons chaperonneerde. Misschien was
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Dragers op het station van Oberammergau, die later ook zouden optreden als passiespelers.

dit toch wel de juiste weg, want we lieten de snollen voor wat ze waren en dronken een flinke
pot Münchener bier.
In Oberammergau werden we bij particulieren ondergebracht. In ons gezelschap waren
ook twee oudere dames; een daarvan madame Schefman, die een bakkerswinkeltje dreef op
de hoek van het Pastoorstraatje, vlak bij de St, Martinuskerk. Ik kende haar en zij kende mij,
omdat ik als jongen mijn zondagscent versnoept had door bij haar “grijs knabben” te kopen.
Zij verkocht die alleen; ze waren flink groot en je kreeg er twee voor een cent. Het bleek, dat
zij met haar vriendin in hetzelfde huis was ondergebracht, dat ook mij voor nachtlogies was
aangeboden. Om de kachel aan te maken, zei ik, dat ik veronderstelde, dat er een vergissing in
het spel was. In zo’n klein boerenhuisje mocht je niet veronderstellen, dat men daar meer dan
een kamer ter beschikking van logees kon stellen. Het was dus zaak stelde ik om er het eerst
te zijn, want wie het eerst kwam, die had de kamer. Een maal op gang gekomen, ging ik door
met haar mede te delen, dat ik persoonlijk het niet zo erg vond. Ik was bereid de kamer met
haar te delen en wilde zelfs zo ver gaan, dat we ook samen in bed zouden kruipen. Ze keek me
verbluft aan en beweerde, dat ze dat nooit zou toestaan. We gingen nog een tijdje door: zij
zich in volle ernst verdedigend; ik met een stalen gezicht mijn visie op het probleem
volhoudend. Ons gesprek schoot me weer te binnen, toen ik ’s avonds op mijn logeeradres
arriveerde en de “een-daags-kostbaas” mij vertelde, dat hij nog twee gasten had, die bij volle
dag gekomen waren en zich onmiddellijk na aankomst in hun kamer opgesloten en de sleutel
omgedraaid hadden. Hij wees me mijn kamer. Het zag er netjes uit, behalve dat er grote
spinnen tegen de muur en rond de in het midden van de kamer hangende lamp zaten. Ik vroeg
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hem of hij die niet wilde wegvangen: ik griezelde namelijk van dit soort ongedierte, maar hij
zei, dat dat in geen geval mocht. Het waren de beste en tevens de goedkoopste werkkrachten
van de wijnbergen, omdat zij een voortdurende strijd leverden tegen schadelijke insecten.
Noodgedwongen moest ik mijn kamer met die griezels blijven delen…
Mijn slaapgelegenheid was een dependance van het hotel, waarin het grootste gedeelte
van ons reisgezelschap was ondergebracht. Wij konden er uitsluitend slapen en moesten voor
het ontbijt ons in het “moeder”-hotel gaan melden. Daar werden we ontvangen in een grote
schuurachtige zaal met lange tafels. Er werd niet de minste moeite gedaan om het de gasten
gezellig te maken: kopjes, bordjes en schalen met brood stonden klaar en je moest bij
binnenkomst maar daar gaan zitten, waar toevallig nog een plaatsje vrij was. We behoorden
nu eenmaal tot het goedkope soort toeristen, dat ter plaatse als een vorm van volksverhuizing
aangezien en dan ook als zodanig behandeld werd. Dienstertjes liepen rond om de koppen der
gasten met koffie vol te schenken. Blijkbaar ter voorkoming van overmatig koffiegebruik
stonden er geen koffiekannen op tafel en moest je zo’n gedienstige roepen als je nog niet van
de koffie-lafenis voorzien was. Verschillende lui in de buurt hoorde ik roepen: “Einmahl
Schinken!” In de veronderstelling, dat dit de buitenlandse manier was, waarop je zo’n
koffieschenkster naar te toeriep voor een kop koffie, riep ik ook in mijn beste Duits:
“Einmahl Schinken Fraulein!” Ofschoon ze me toeknikte, dat ze me gehoord had, liep ze met
haar koffiekan tot mijn verbazing weg. Na een tijdje kwam ze naar me toe met een bord,
waarop twee schijven ham lagen. Vervolgens kreeg ik mijn verlangde kop koffie. Nog steeds
had ik niet in de gaten, dat er iets fout gegaan was; wel zag ik verschillende gasten in mijn
buurt hun honger stillen met brood en jam. Slechts een enkeling, waartoe ik dus ook
behoorde, had ham op zijn brood. Op mijn vraag, waarom mijn buurman geen ham gekregen
had, zei die: “Omdat ik geen ham besteld heb; voor die ham moet je extra betalen”. De ham
was goed; daar niet van, maar toch genoot ik er nu niet meer ten volle van, want ik moest de
buitensporigheid gaan verantwoorden bij Geuskens, die we tot onze thesaurier-generaal
hadden gemaakt. Hij maakte zonder veel bezwaar een notitie, maar mijn particuliere
reiskosten kwamen erdoor in de lift.
Na het ontbijt begaven we ons naar het openluchttheater om er de Passiespelen te gaan
bijwonen. De medespelers hadden we de vorige dag al in het dorp zien rondlopen. Het was
heel gewoon, dat Petrus je koffer naar het hotel sjouwde en dat Judas met zijn rode baard op
de bok van het rijtuigje zat, dat je naar je bestemming bracht. De dokter van het dorp beeldde
voor de zoveelste maal de Christusfiguur uit, maar de dorpelingen dachten dat het nu wel de
laatste keer zou zijn: met de leeftijd van de spelers diende minstens even veel rekening
gehouden te worden als met hun maatschappelijke positie! Voor Maria mocht alleen een
ongetrouwd meisje spelen, dat bovendien van onbesproken gedrag moest zijn.
De dag, dat wij de spelen bezochten, was zonnig, iets wat voor de goedkope plaatsen,
die wij gingen bezetten, geen onverdeeld genot was. Je werd zowat gebraden op de stenen
zitplaatsen, waar je in volle zon moest plaatsnemen. Bovendien had men in die tijd geen
sportieve kleding en ging het zo maar niet aan om au plein publique je jasje uit te trekken.
Toen het spektakel ’s morgens om acht uur begon, viel het gezien de ochtendlijke frisheid erg
mee. Maar dat veranderde naar gelang de zon hoger aan de hemel ging staan. Zonder pauzes
ging het spel door tot ’s middags twaalf uur. Je wist natuurlijk de inhoud; daardoor kon je
moeilijk in spanning geraken. Het interessante was om te zien, hoe men de verschillende
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episoden van het leven en lijden van Christus in beeld bracht. Elk toneel begon met een grote
rij van in het lang geklede kleurige vrouwen, die den volke kond deden, wat ze nu weer
gingen verbeelden. Door deze voordrachten, was men in staat om alles voor de volgende
scène voor te bereiden. Onze taalkennis was niet groot genoeg, dat we door hadden, waar de
reciterende schare het over had, zodat de daarop volgende uitbeelding toch voor ons een
verassingselement bevatte. Het resultaat was, dat je je een half uur in de broeiende zon zat te
vervelen, om daarna een minuut of tien naar een stukje toneel te kunnen kijken. Onderdehand
begon je gewaar te worden op wat voor ’n harde zitplaatsen je was terecht gekomen. Na een
stukje gegeten te hebben, moest je om twee uur weer present zijn, want dan begon het spel
weer en het duurde tot zes uur in de avond. Eindeloos verveeld, geradbraakt en finaal
doorgezeten verliet je ’s avonds het openluchttheater, met het vaste voornemen zo iets nooit
van z’n leven nog eens mee te willen maken…
DOOR REIZEN NAAR ITALIE
De meesten van ons gezelschap gingen de volgende dag naar huis, maar Geuskens
deelde ons mee, dat we er nog best een paar dagen aan konden knopen, gezien onze financiële
situatie. We zouden best eens naar Innsbruck kunnen gaan, dat was wel in Oostenrijk, maar er
waren overal voldoende wisselkantoren, waar we Duits geld in kronen zouden kunnen
omzetten. De kroon was even erg, zo niet erger gedevalueerd als de mark. Dat bleek onder
andere, toen we daar in een restaurant kippensoep bestelden. We moesten daar een miljoen
kronen voor betalen; in Hollands geld was dat nog geen gulden. In de marmiet soep, die de
ober op tafel zette, dreef wel de hele kip. We waren wat eten betreft wel wat gewend;
groenten werden nooit geserveerd; wel bij iedere maaltijd tomaten. Dat waren we thuis niet
gewend: in die tijd gebruikte je alleen tomaten om soep te maken; dat je ze als groente bij je
vlees en aardappelen gebruikte, was toen volledig onbekend. We waren ook niet gewend bij
het middageten iets te drinken; van deze gewoonte werden we definitief af geholpen: bij
iedere maaltijd stond een karaf landwijn op tafel. Het heette dat dat een onschuldige
tafeldrank was, maar ik weet nog goed, dat we na in Innsbruck gegeten en gedronken te
hebben, we in een koetsje kropen. Die waren daar ten dienste van de toeristen. Het waren
open rijtuigjes, waarvoor feitelijk twee paarden behoorden te staan. Het was er maar een,
vanwege de zuinigheid en als gevolg van de oorlog. Het warme weer en het sukkeldrafje van
de voor ons rijtuig zwoegende knol, gevoegd bij de hoeveelheid alcohol, die blijkbaar toch in
de landwijn aanwezig was, maakten, dat ik ondanks mijn ongemakkelijke houding in het
overvolle koetsje in slaap viel ik me niets meer van de tocht herinner.
We hadden voor we op reis gingen op ons paspoort een stempel van het Duitse
consulaat laten zetten, dat we een reis door Duitsland mochten maken. De moffen hadden een
stempel geplaatst “zum einmahlige Reise”. De grenzen, die we tot nog toe passeerden, hadden
geen enkele moeilijkheid opgeleverd. Maar dat zou plotseling anders worden. We hadden
besloten, dat we genoeg geld hadden om ook eens een kijkje te nemen in Italië, toen we een
trein kozen, die blijkbaar dwars over de zigzaggende zuidgrens van Duitsland en Oostenrijk
liep. Toen we op een gegeven moment de grens tussen Oostenrijk en Duitsland passeerden,
kwam er plotseling een geüniformeerde mof met een stempel, in de trein. Hij wilde onze
passen zien en zette er een stempel op: bewijs dat we Duitsland ingegaan waren. We hadden
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nota bene al meer dan een week door Duitsland gezworven! Maar het fatale moment kwam,
toen we bij het passeren van de volgende grensbocht, maar nu Oostenrijk inrijdend, dus
Duitsland verlatend, opnieuw zo’n stempelmaniak verscheen en ons visum waardeloos
maakte door er een stempel op te slaan, dat we Duitsland weer verlaten hadden. Onze
einmahlige Reise was zo en dan nog wel in Oostenrijk beëindigd. Niets kon de rechtlijnige
dienstklopper er toe brengen, om dat stempel niet in onze pas te slaan. Daar zaten we nu met
een ongeldige pas in een vreemd land! Het kostte ons een hele dag en enige duizenden
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marken om het visum bij het consulaat van het plaatsje, waar we gestrand waren, te laten
vernieuwen. Over die marken hadden we weinig zorgen, maar het was jammer je goeie tijd te
verdoen in een plaatsje, waar niets te beleven viel. Met een pas en een nieuw visum konden
we de volgende dag onze reis naar Italië vervolgen.
Het meest markante van onze reis naar Italië was wel onze tocht met een soort
trammetje door de Dolomieten. Kaartjes moest je kopen, terwijl je al aan je reis begonnen
was. De dikke conducteur, die het voor ons onbegrijpelijke Italiaans sprak, verstond van zijn
kant niets van ons gebrabbel in Frans en Duits; bovendien scheen hij bezwaar te hebben tegen
de door ons gebruikte muntsoorten. Hij kwam herhaaldelijk bij ons terug en we bemerkten
wel dat zijn houding steeds onvriendelijker werd. Een van de medereizigers waarschuwde
ons, dat we vooral moesten oppassen met lachen: de conducteur scheen het een aantasting van
zijn waardigheid te vinden en had al gedreigd de tram te laten stoppen en ons in het
onherbergzame berggebied achter te laten. Ik herinner me niet meer hoe Geuskens de ontstane
moeilijkheden opgelost heeft, maar we kwamen uiteindelijk toch aan in Riva aan het Comomeer. Daar was van toerisme niet veel te bemerken: geen hotels van enige betekenis; vuile
halfnaakte Italiaantjes, zigeunerachtige vrouwen; wegen, die niet bestraat waren en waarop je
door een centimeters-dikke laag stof moest heen ploeteren. Als consumptie kon je alleen een
ijsje krijgen, wat in zekere zin een uitkomst was, omdat de zon haar heetste stralen op ons
neer zond.
Op onze terugweg zouden we nog een tocht maken over het Bodenmeer. Gelukkig maar
dat we onze visums hadden laten vernieuwen, want er was bij het aan boord gaan een uiterst
strenge passencontrole. Toen we midden op het meer waren stak er een ware storm op: ik had
nooit gedacht, dat het op een binnenmeer zo zou kunnen stormen. Het schip, dat toch
behoorlijk van omvang was, werd op een grandioze manier aan het deinen gebracht. Geuskens
adviseerde ons, ter voorkoming van zeeziekte naar beneden te gaan en iets te gaan eten. In het
kombuis zag je nu eens links, dan weer rechts de kajuitraampjes dwars door het schuim onder
water duiken. De “zwei-span” (een dubbel worstje) kon je nauwelijks op je bordje houden en
je kon dat bordje ook niet op de tafel zetten…
Het was al helemaal donker toen we in Constans debarkeerden en we op zoek naar
logies gingen. Alle hotels bleken volgeboekt te zijn. Eindelijk vonden we nog een zoveelste
rangs hotelletje, dat tegen voor in onze ogen schromelijk hoge prijzen een mansardekamertje
open had met een bed voor twee personen, zij het aan de krappe kant. Omdat we met z’n
drieën waren, stelde de waardin voor om een matras in de badkuip van de badkamer te leggen:
daar kon nummer drie dan de nacht doorbrengen. Klus v.d. Kroft was de klos. ’s Morgens
voltrok zich het gewone ceremonieel; we legden onze drie boordjes, die tot onze bagage
behoorden naast elkaar en zochten dat uit, dat het minst vuil was. (in die tijd droegen we
boordeloze overhemden, waarop de losse boordjes met de bekende boordenknoopjes
bevestigd werden). Op onze terugreis kwamen we terecht in een coupé, waarin zich twee
Duitse meisjes bevonden. De reis duurde lang, er werd geconverseerd, Geuskens kreeg slaap
en ging een dutje doen. Wij waren jong, de meiden waren jong en het duurde niet lang of er
werd een potje gevrijd. De moffinnetjes werden steeds meer eisend, zodat we blij waren dat
ze in Frankfurt de trein verlieten.
Toen we met Geuskens afrekenden, bleek het dat we nog een paar gulden van onze
honderd gulden reisgeld hadden overgehouden!....
139

DE KLOMPENSCHOOL
In september 1919 begon ik mijn werk als onderwijzer aan de Broederscholen in Wyck.
Ik kreeg de tweede klas van de St. Jozefschool, de zogenaamde klompenschool, als
werkterrein aangewezen, als opvolger van Lerang Muris, die naar de (betere!) tussenschool
verhuisde. Over het algemeen werd de tweede klas van een school beschouwd als een terrein,
waar je weinig schade kon aanrichten. De meeste jonge, dus onervaren onderwijzers
verzeilden daarom in de tweede klas. Je kreeg van je collega’s nooit adviezen en moest je
didactiek dan ook maar op je eigen houtje opbouwen. Gevormd als je was op een
kweekschool, waar gezworen werd bij geheugenkennis en training, stond je niet principieel
tegen de methoden, die op de school gevolgd werden, als ze maar tot merkbaar resultaat
voerden. En dat resultaat was in de eerste plaats: de leerlingen een zo groot mogelijke
afvraagbare kennis bij brengen. Hoe je dat deed, knobbelde ieder maar voor zichzelf uit. De
letters en het beginnende lezen hadden de kinderen al in de eerste klas geleerd en nu had je tot
taak die vaardigheid zo hoog mogelijk op te voeren. Daarbij werd je beperkt door de vrij
gering aanwezige leesstof. Een leesles moest dan ook uit den treure herhaald en herlezen
worden. De rekenstof behelsde in hoofdzaak de tafels van vermenigvuldiging. En die moesten
er in gestampt worden. De manier waarop was voor niemand een probleem: herhalen en nog
eens herhalen. Om een beetje afwisseling in het eentonig opdreunen van tafels te brengen, had
ik een manier bedacht, die nu wel geen pedagogische vondst was, die de knulletjes animeerde
om uit volle borst de tafels de lucht in te schreeuwen. We bedachten allerlei houdingen uit,
waarin we onze kennis aan de wereld kond deden: staand naast de bank, onder de tafel, op de
tafel, naar links, naar rechts en zo voort. Het resultaat was, dat de broeder uit de derde klas
later zei, nog nooit een klas te hebben gehad, die de tafels zo goed “beheerste!” De schrijfles
was telkens een oefening in het schoonschrijven en dat ging zo: geschreven werd op een
speciaal gelinieerd papier en de penhouder met kroontjespen werd op de maat gehanteerd.
Terwijl de leerlingen schreven, gaf de onderwijzer het tempo aan: neer en op, en neer, en
neer; dat “en” gaf de ophalen aan. Deze trainingsmanier was door een van de broeders
bedacht en moest dus door iedereen gebruikt worden. Natuurlijk werd er voor en na iedere
schooltijd een “Onze Vader” en een “Weesgegroet” gebeden en elke dag begon met een half
uur catechismus. Deze les bestond hierin, dat de catechismus van buiten werd geleerd, door
luidop telkens weer te herhalen. Uitleg geven was er niet bij: daarvoor kwam een van de
kapelaans wekelijks een half uur lesgeven. Gymnastiek was er niet bij en van handenarbeid
had niemand kaas gegeten.
Wel stond op het lesrooster een paar keer per week zingen, maar omdat de meesten niet
zingen konden, werden deze lessen voor serieuzere zaken gebruikt. Hoewel ik zelf weinig of
geen stem had en geen noot zo groot als een schilderhuis kon lezen, was ik tussen de broedercollega’s van de laagste klassen een primus-inter-paris: ik kon een stuk of drie liedjes op de
viool spelen, al had ik dan de grootste moeite om die viool enigszins dragelijk te stemmen.
Tot mijn repertoire behoorden: Hei ’t is in de mei, de muziek komt voorbij en de herdertjes
lagen bij nachte. Met dit magere repertoire moest ik althans een half uur in de week proberen
te vullen. We zongen de liedjes uit volle borst en gingen dan over tot de orde van de dag. Of
het nu door het ontwikkelde klankvolume kwam of dat de goeie man zelf van elke muzikale
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beschaving gespeend was weet ik niet, maar op een gegeven ogenblik kwam de overste mij
verzoeken om wekelijks ook een half uurtje les te geven in de eerste en de derde klas, want de
broeders daar hadden geen notie van muziek. Omdat je de overste graag een plezier deed, zei
ik maar “ja”, maar deze gastlessen waren van korte duur, omdat ik mijn collega’s over mijn
eigen geringe muzikale kwaliteiten informeerde en zij dus ook maar weer tot de orde van de
dag overgingen.
Behalve nog een “leek” Jacques Wilmes, waren aan de klompenschool alleen vier
broeders verbonden; die van de zesde klas heette het hoofd, maar had overigens niets te
vertellen; hij trok zich dan ook niets van de gang van zaken in “zijn” school aan; hij luidde de
begin-bel en stuurde een van zijn jongens om het einde van de schooltijd uit te luiden. Hij
heette Theofillis. Ik stond telkens verbaasd over de namen, die de orde uit het heiligenregister
wist op te diepen, of de nieuwe namen, die men door het splitsen van namen en daarna weer
samenvoegen wist te fabriceren. Mijn hoofd was een spichtig mannetje met een in een ijzeren
montuur gevat brilletje, die weinig of niets zei en steeds met opgetrokken schouders, de
handen in de mouwen van zijn habijt gestoken, schichtig heen en weer keek over de
speelplaats met stoeiende en vechtende batteraven. Voor de twee laagste klassen was gelukkig
een plaatsje opzij van de school gereserveerd, zodat het voor hen mogelijk was gedurende de
speeltijden in leven te blijven. De eigenlijke taak van het hoofd, die toch in zekere zin een
coördinerende moet zijn, werd uitgeoefend door de overste, die ambulant was en door de drie
scholen rondzwierf en van klas naar klas pelgrimeerde. Hij stond dan midden in de klas of
achteraan zo’n beetje heen en weer te wiegelen en bemoeide zich zelden of nooit met het
klasse-gebeuren. Ik herinner mij slechts een keer, dat broederoverste iets opmerkte en dat was
tijdens een leesles. Met horten en stoten had een der leerlingen een stukje gelezen over Jezus
in Nazareth. Broederoverste ging vragen stellen. “Daar staat Jozef keerde naar Nazareth terug;
wat betekent dat?” Tot mijn verbazing zweeg de hele klas. Toen tot een van de pienterste
mannetjes uit de klas: “Kun jij voor de klas komen doen, wat Jozef deed?” Voor de klas
gekomen, begon de jongen met zij handen een beweging te maken, alsof hij met een
straatbezem aan het vegen was (keren is het Maastrichtse woord voor vegen). Zijn succes
uitbuitend ging de broeder verder met vragen, waarbij hij zocht naar woorden, die dialectisch
een andere betekenis hadden dan in het ABN. Ik werd op dat moment met mijn neus gedrukt
op het grote probleem, dat volksjongens, die enkel gewend zijn Maastrichts te spreken
onmogelijk kunnen achterhalen wat “op zieg Hollands” geschreven staat.
De broeder van de eerste klas heette Calasanctius; ook weer zo’n ongehoorde en voor de
kluiverkes onuitspreekbare naam. Hij was een Amsterdammer en in tegenstelling tot het
hoofd een reus van een kerel: lang, breed geschouderd en zijn gezicht versierd met een kokker
van een neus. Hij was ook onder speeltijd actief, had een bulderende lach en smeet als het
ging vriezen emmers water over de speelplaats, liefst voor de ingang van de school, zodat je
als het gevroren had halsbrekende toeren moest verrichten om binnen te komen. Maar
Calasanctius was haantje de voorste om de glijbaan te gebruiken, daarbij geen enkele last van
zijn lange pij hebbend. Calasanctius had eigenlijk nergens last van: zelfs niet van de geloften
van kuisheid, armoede en gehoorzaamheid, die hij als kloosterling had moeten afleggen. Hij
was op een kinderlijke manier verliefd op iedere vrouw, die enige attentie aan hem gaf.
Tegenover de school woonde de familie Snakkers; de vader was bierhandelaar en hij was in
het bezit van een zoon en twee dochters. Een van die dochters, Sophie, was erg manziek en
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wist niet wat ze zou uitdenken om de aandacht van de tegenover haar werkende
mannengemeenschap, de broeders, te trekken. Ze deed dat door ruziepartijen met haar zus bij
geopende ramen te organiseren, uit het raam te hangen en zich luidruchtig met het
straatgebeuren te bemoeien en dan – meer gericht op Calasanctius – door het werpen van
opgevouwen briefjes over de speelplaatsmuur. Als zo’n briefje de grond van de speelplaats
bereikte zette Calasanctius er zijn schoen ± maat 50 op, om het als geen van zijn confraters
keek er stiekem onderuit te halen. Hij kwam je vol overgave vertellen, hoe gezellig hij de kerk
was uitgewandeld met de druk van een meisje in zijn rug! Als we met de klassen naar een of
andere tentoonstelling gingen, informeerde hij steeds of we niet langs aardige
winkeljuffrouwen kwamen. En als ik hem dan een adres verschafte, wrong hij zich in het
voorbijgaan in de meest afschuwelijke bochten om een glimp van de vermeende schone te
zien. Het verwonderde mij later dan ook niet te vernemen, dat hij getrouwd was en een flinke
familie had opgebouwd. Maar toen was hij geen kloosterling meer. Voor de zekerheid liet
men de nieuw-geprofeste broeders eerst een tijdelijke gelofte afleggen voor drie jaren; na die
tijd konden ze er nog onderuit, hoewel ook deze ontheffing vanuit Rome gegeven moest
worden. Ook de geloften van armoede en gehoorzaamheid werden door Calasanctius met de
nodige reserves gehanteerd. De broeders mochten niet roken, vandaar dat snuiven en pruimen
bij de meesten geconstateerd kon worden. Als je na schooltijd de klas van Calasanctius
binnenkwam, kon je hem meestal nergens ontdekken; wel wolkten van onder zijn lessenaar
grote rookpluimen de klas in. Iedere onderwijzer had in die tijd nog zo’n ouderwetse, hoge
katheder met een stoel op hoge poten. De katheder zelf stond op een verhoging. Het bleek dat
Calasanctius onder zijn katheder op de verhoging zat een verboden sigaar te roken. Hij
excuseerde zijn gedrag door op te merken, dat het rookverbod toch opgeheven zou worden,
hetgeen inderdaad enige tijd later gebeurde.
De relatie school-huisgezin werd op de klompenschool onderhouden door de moeders.
Dat was een apart soort, die steeds blijk gaf op de bres voor haar welpen te gaan staan zodra
zij maar een vermoeden had, dat haar lievelingen ook maar iets te kort was gedaan.
Calasanctius had daar weinig moeite mee, misschien wel omdat hij het meeste, dat hem in
plat-Maastrichts voor de voeten werd gegooid, toch niet verstond. Maar een keer werd het
hem toch te machtig. Ik zie nog het magere wijfje uit een der sloppen van Wyck met het
schuim op haar lippen en met dreigend opgeheven vuist voor hem staan, totdat hij vond dat
het wel genoeg was. Toen vatte hij het wijfje bij haar middel vast en droeg haar de poort uit
en de straat op. Daar zette hij het verbouwereerde vrouwmens neer, dat volkomen uit het lood
geslagen was en nu maar afdroop, terwijl ze hard riep: “Verdommese neus!....” een
schaterlach van Calasanctius was het antwoord.
De broeder van de derde klas Uriel had een heel ander systeem om de kwesties met de
verbolgen moeders op te lossen, zo gauw zo’n moeder verhaal kwam halen (meestal gaf een
geweldige bons op de klassedeur aan, dat er “bezoek” was) ging hij met een stoel de gang op.
Hij zei de vrouw vriendelijk goeie-dag en liet haar plaats nemen op de meegebrachte stoel.
Het mens zat dan wat onwennig tussen al die kapstokken met jassen en mutsen en begon zich
duidelijk al niet op haar gemak te voelen. Nu is het een onmogelijke taak om iemand uit te
schelden, die rechtop voor je staat, terwijl je zelf zit. Zodra de vrouw in haar furie opstond,
deed Uriel haar met zachte drang weer gaan zitten. En steeds had hij met zijn methode succes:
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de woede van de verongelijkte moeder ebde weg, langzaam maar zeker. Tot grote
scheldpartijen kwam het daarbij niet.
Zelf maakte ik ook herhaaldelijk zulke scenes met een opgewonden moeder mee. Een
keer was het zelfs zo erg, dat ik me er ook buiten de school bedreigd door voelde. Dat
“drama” speelde zich op de volgende manier af: De Wycker scholengemeenschap van de
broeders bestond uit drie afdelingen: de armen- of klompenschool St. Jozef, de middenschool
St. Aloysius en de rijke school St. Martinus. De jongens van de rijke school brachten tegen
Kerstmis wat afdankertjes van kleren mee. Die werden dan onder de kinderen van de
armenschool uitgedeeld. Ik kreeg dus tegen Kerstmis ook een pak van dat gedragen goed met
de opdracht dat onder de jongens van mijn klas te verdelen. Er was niet genoeg om ieder van
een flinke portie te voorzien, maar met wat passen en meten kreeg ik het toch voor elkaar, dat
iedere leerling tenminste iets kreeg. Eerlijkheidshalve had ik het gedrag van de jongens mee
laten spreken bij de verdeling. Een van de onrustigste elementen was een klein dik ventje,
Reneerkens geheten. Het was een echte lastpost en hij werd blij gemaakt met een hemdje. De
bedeling had ’s morgens plaats gehad. ’s Middags was de school nauwelijks begonnen, of na
een daverende bons op de deur, werd deze wagenwijd opengegooid en in de deuropening
stond een furie van een wijf uit het Kattenstraatje, de moeder van Reneerkens. Met krijsende
stem hield ze een scheldpartij op alles wat in haar ogen “rijk” was en als apotheose slingerde
ze het hemdje, dat haar zoontje ‘s morgens van mij gekregen had met een wijde zwaai de klas
in en riep: “Stik met d’n hummeke, nondedjuuse greune!” Daarna hief ze dreigend haar vuist
in de hoogte en beloofde: “Kom diech nor mèr ins langs eus sträötche, daan zal miene maan
diech liere um us hummekes te geve!” Daarna verdween ze van het toneel. Nu moest ik iedere
dag een paar keer, als ik van school naar huis ging of omgekeerd, dat Kattenstraatje passeren.
Ik was niets gerust op de afscheidsgroet van de verbolgen moeder Reneerkens. Stel je eens
voor, dat ze haar kerel wist op te jutten om met mij af te rekenen. Hij zou daar een gerede
gelegenheid in zien om de nodige potten bier achter over te gieten, een paar buren of vrienden
over te halen om dan die “verdrukker” van de armen af te rossen. Ik moest er niet aan denken.
De vechtpartijen van dat volkje op Wyckerbroonk-maandag stonden me al te duidelijk voor
de geest. Die zelfde middag ging ik na thuiskomst uit school naar de werkplaats en zocht en
vond een stuk loden pijp, dat me geschikt als wapen voorkwam. Als ik dan moest gaan
vechten, wilde ik graag mijn mannetje staan! Ik stak het stuk buis in een zak van mijn
overjas, vast van plan bij een eventuele aanval het eerste te slaan en flink ook! Met enige
huiver was ik al verscheidene keren het Kattenstaartje gepasseerd, toen ik op een avond, vlak
in de buurt bij mijn arm werd vastgegrepen. Het schoot als een flits door mijn hoofd: daar heb
je de beloofde aanval. Ik greep de loden pijp uit mijn zak, hief haar omhoog, gereed om te
slaan, keerde me om en keek in het lachende gezicht van mijn broer Eugène, die verwonderd
zei: “Wat vings tiech noe aon, iech wow met tiech met goon nao Mestreech, mèh de waos
miech te gaw ewèg!” We hebben toen gelachen, maar het scheelde een haar, of ik had in mijn
schrik mijn eigen broer een optater van jewelste gegeven. De bedreiging van vrouw
Reneerkens is nooit uitgevoerd en na korte tijd begon het gewicht in mijn jaszak van die
zware pijp me te vervelen en bracht ik ze maar in het werkhuis terug.
Behalve deze viering van het Kerstfeest was er nog maar één feest, dat door de broeders
gevierd werd en dat was Sinterklaas. Voor de kinderen, vooral de kleintjes kon je dat moeilijk
een feest noemen, want cadeaus of snoepgoed was er niet bij. Het hoogtepunt werd jaarlijks
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bereikt, als er in de donkere gang naast de klas vreselijk met een ketting gerammeld werd,
waarna deze over de grond gesleept werd. Wie van de broeders een dergelijke lugubere
voorstelling van de “goed-heilig man” had, weet ik niet, maar de kinderen van mijn klas
werden bleek om hun toch al bleke neusjes en doken met hun spichtige hoofdjes tussen hun
magere schoudertjes, met een niet begrijpende angst in hun oogjes. Ik denk, dat de broeders
er een danig, sadistisch genoegen in stelden om zich op deze wijze op hun leerlingen te
“kreuje”.
In het begin van mijn diensttijd aan de Broederscholen kreeg ik nogal eens bezoek van
de deken. Vooral zijn eerste bezoek ligt me nog steeds vers in het geheugen. Op een goeie
morgen kwam hij de klas in en zei: “Geloofd zij Jezus Christus!” Ik had door mijn openbare
opvoeding nog nooit van deze christelijke groet gehoord, noch wist ik daarop antwoord te
geven. Ook de klas zweeg in alle talen. Verbaasd zei de deken: “Ik zei: Geloofd zij Jezus
Christus!” Ik bevestigde dit gehoord te hebben, waarop de deken vroeg: “Waarom antwoord
je dan niet met: In alle eeuwigheid. Amen?” Ik wist nu tenminste wat ik antwoorden moest en
maakte mijn excuses voor mijn nalatigheid. Allicht had de deken in de gaten waar ‘t ‘m aan
schortte, maar hij zei alleen: “Ik ga nu weer naar buiten en kom dan opnieuw binnen” Dat
deed hij. Op zijn christelijke groet, antwoordde nu de hele klas in koor onder mijn leiding. En
de deken was tevreden met de les, die hij mij gegeven had!
Er was trouwens altijd wat aan te merken door de knorrige oude heer, als hij de klas
binnen kwam. Gedurende de wintermaanden werd er een grote kolomkachel gestookt. Die
kachel werd iedere morgen voor schooltijd aangemaakt door Lies Allemang, de vrouw van de
“koerezel”, die haar hielp met het schrobben der lokalen. Zij kreeg daarvoor in de
wintermaanden een cent per kachel per dag. Zo goed kon toen het leven onder de kromstaf in
die tijd zijn! De klasse-onderwijzer moest gedurende de schooltijd het vuur bij houden, want
Allemang zorgde, dat de kolenbak gevuld werd. Nu produceerden de in mijn klas aanwezige
kluivertjes (het waren er een dikke veertig) een alles behalve genietbaar aroma van vuile
kleren, waarin hoogstwaarschijnlijk ook nog geslapen was, en ongewassen kinderlijfjes en –
voeten. De lucht was vaak te snijden als alle ramen dicht waren. Wat was dan ook
begrijpelijker dan dat ik een der ramen op een flinke kier openzette. Maar toen moest je de
deken horen, toen hij dat merkte: ik leek wel gek: de kachel stoken en een raam open zetten.
Hij verordonneerde, dat aan deze warmte-verknoeiing ogenblikkelijk een einde moest worden
gemaakt. mijn uitleg vond geen genade: het raam moest dicht. En het ging ook dicht, totdat de
deken de contreien van de school verlaten had.
Misschien was zijn gedrag wel te excuseren, omdat de man ziekelijk was. het was nog
steeds de deken Joosten, die indertijd conflict met mijn ouders had gekregen. Hij had iets
onder de leden, waardoor een mis, en vooral een hoogmis door zijn afzichtelijk lange duur een
regelrechte kwelling was. Nooit heb ik iemand zich zo traag over het altaar zien bewegen. En
het was dan ook geen wonder, dat onder een van die trage hoogmissen een zanger op het koor
verzuchtte: “Drej diech, non-de-dju drej diech; es te mer gedrejd kumps!” Niemand was dan
ook verwonderd, toen op de dag van zijn veertigjarig priesterschap, kapelaan Albrechts, die
toen de “geistliche köster” was, onder de eerste mis van zes uur de preekstoel beklom en met
tranen in de stem meedeelde, dat de jubilaris diezelfde dag overleden was. Anna, trouwe
dagelijkse klant van de vroegmis kwam met de onheilstijding thuis. Hij had als feestgeschenk
een kinderkapel willen hebben, omdat in die tijd de missen steeds zo afgeladen vol waren, dat
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er in de grote kerk nauwelijks nog plaats voor de talrijke kinderen was. Door een aparte
kinderkapel zou het ruimteprobleem opgelost worden. De parochie bood hem het gebouw met
inrichting aan. Het werd gebouwd achter de Ambachtsschool en kreeg een dubbele functie:
gelijkvloers was het patronaat en op de eerste verdieping werd de kinderkapel ondergebracht.
Er waren twee toegangen tot de kapel: een voor de jongens en een voor de meisjes. In de
kapel zaten de jongens rechts en de meisjes links. Het personeel van de scholen kreeg als
extra taak twee keer in de week toezicht te houden. Kapelaan G. van Rijt, die niet tot de
parochiegeestelijkheid behoorde, maar de kost verdiende als aalmoezenier en examenafnemer voor het rijbewijs, droeg iedere morgen de mis op, tenminste als hij het niet vergat of
iets anders te doen had, want dat deelde hij principieel ook niet mee.
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Vrijgezel
BEGINNEND UITGAANSLEVEN
Zo gebeurde het dus, dat ik twee maal per week naast de rij schoolkinderen opwandelde
om deze van kapel weer terug naar school te begeleiden. De schoolmis werd om acht uur
gelezen, zodat we om half negen weer op het schoolterrein aanwezig waren. Ook in de St.
Martinuskerk was er een mis om acht uur; die was ook tegen half negen afgelopen. Omdat ik
me op een heel voorzichtige manier in het uitgaansleven begon te storten, leerde ik geleidelijk
allerlei meisjes kennen. Mijn relatie met deze kinderen scheen een gunstige invloed op hun
godsdienstbeleving te hebben, want plotseling gingen de meisjes, die ik op een of andere
manier had leren kennen naar de mis van acht uur in de grote kerk, zodat we elkaar
“toevallig” ontmoetten, al moest deze ontmoeting enkel tot gevolg hebben, dat je beleefd je
hoed afnam, aldus de betreffende dame hulde brengend, want in die tijd dacht geen man er
aan om zich zonder hoed of pet op straat te begeven. Deze kalverliefderelaties eindigden even
plotseling als ze begonnen waren. Het niet meer naar de acht-uur-mis gaan was het teken, dat
de interesse van de betreffende dame zich verplaatst had. Toch kwam het wel voor, dat zo’n
kind vasthoudender bleek te zijn, dan je verwacht had. Ik herinner me het geval met Tiny G.
Ik was met haar een paar keer naar de bioscoop geweest en had dan bij de deur van haar huis
met een kusje afscheid genomen. Het was leuk om met zo’n meisje uit te gaan, maar dat zij er
een diepere betekenis aan gaf, was bij mij niet opgekomen. Stom eigenlijk van mij. Hoe stom
ik eigenlijk was geweest, kreeg ik pas in de gaten, toen ma me op een gegeven moment
“onder handen nam” en me vroeg, wat ik nu voor een stommiteiten aan het uithalen was. De
moeder van dat kind was in de winkel geweest en had langs haar neus weg verteld, dat het wel
wat zou worden tussen haar dochter en mij. Daar was ma van achterover geslagen, want de
bewuste familie G. was ver beneden onze stand. Ik buitte de ongerustheid van ma dermate uit,
dat ik er een nieuwe fiets aan over hield, omdat ik beloofde me angstvallig uit de omgeving
van de niet gewenste “aanstaande” weg te houden. Tiny of Lies, ik weet momenteel niet eens
meer hoe ze heette verloor gelijktijdig haar devotie! Het was wel een dure manier van ma om
mij binnen de perken van de gewenste relaties te houden.
Pa had een veel doeltreffender manier, die bovendien aan hem geen geld kostte. Een van
de winters vroor het stevig en konden we op het overstroomde land in Heugem gaan
schaatsenrijden. Vrijwel niemand was in onze contreien een matador in deze sport, maar zo
gauw je je op de ijzers staande kon houden, ging je een meisje vragen om samen mee te
rijden. Als het een beetje wilde, had je er een prettige steun aan, als je hoe dan ook over het ijs
zwierde. Ik had een nogal stevige tante opgescharreld. Ze heette Deliegeen en had vuurrood
haar. Dat werd in onze tijd meer als een na- dan als een voordeel gezien. Hoe pa mijn relatie
met deze ijskoningin ontdekt had, weet ik niet. Misschien had ik er wel zelf over zitten
opscheppen. In ieder geval pa zei enkel, dat rooie mensen zo stonken. Hoewel ik voor de
volgende dag een afspraak gemaakt had, wist ik niet hoe gauw ik van het gezelschap van die
roodharige kon afkomen. Al bij het vastbinden van haar schaatsen, een ceremonie, die hoorde
bij het gaan schaatsen met een meisje, waar je mee afgesproken had, constateerde ik al de
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door pa gesignaleerde onaangename lijflucht. Ik ben er op een weinig elegante manier van
door gegaan.
HOOFDAKTE
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Het uitgaan was in die jaren nog al beperkt, omdat ik verplicht was te gaan studeren
voor de hoofdakte. Voornamelijk ging je voor een kwartje naar de bioscoop. En ’s zomers
bezocht je de concerten in het Stadspark of op het Vrijthof. In 1920 deed ik mijn hoofdakteexamen. We moesten daarvoor naar Breda. We waren met z’n drieën in eenzelfde hotel: Wiel
Baarts, Ber Rondagh en ik. We hadden een kamer voor ons drieën. Op onze kamer stond een
tweepersoons ledikant en een kinderbedje. Omdat Ber de kleinste van ons drieën was, moest
die in het kinderbed slapen. We vroegen de portier tot hoe laat de zaak open was en geneerden
ons een beetje, toen we uit verveling reeds om tien uur de sleutel van onze kamer vroegen. Ik
was maar wat blij de eerste de beste keer voor mijn hoofdakte te slagen.
DANSLESSEN
Na het behalen van de hoofdakte kreeg ik meer tijd om aan het Maastrichtse
gezelschapsleven deel te nemen. Ik had door het volgen van de hoofdakte-cursus op de
Rijkskweekschool mijn kennissenkring uitgebreid, zij het aanvankelijk hoofdzakelijk in de
richting van andere pas afgestudeerde onderwijzers. De meesten daarvan waren op de
katholieke Kweekschool in Echt opgeleid en waren niet zo van de overige middenstandsjongeren afgedreven als ik, die opgeleid werd in een klas, die hoofdzakelijk bestond uit
“vreemdelingen “ van boven de rivieren. Via deze nieuwe “collega’s” kon ik mijn
kennissenkring in het Maastrichtse geleidelijk aan uitbreiden. Dit gebeurde des te vlotter,
omdat ik aan het uitgaansleven ging deelnemen. Thuis vond men het noodzakelijk, dat je
daartoe moest kunnen dansen. Dansen waren in die tijd nog steeds figuurdansen als pas-despatineurs, quadrille e.d., maar ook de wals, de one-step en de two-step stonden in de
balboekjes vermeld. Je kon dan ook aan een bal van enige allure alleen maar deelnemen als je
dansles gehad had. Dus liet ik me inschrijven bij dansschool Thewissen in de Statenstraat.
Maar desondanks raakte ik verzeild in een dans club van hoofdzakelijk jonge onderwijzers.
Dat kwam zo. Sinds enige tijd had de familie Muris zich min of meer aan ons opgedrongen.
Ze waren bij gelegenheid van de Wyckerbroonk thuis binnen gevallen oom naar de processie
te komen kijken. Ze hadden, nadat de processie twee keer onze deur gepasseerd was ( de
processie ging door Rechtstraat en Hoogbrugstraat heen en weer) bleven meneer en madame
Muris “e dröpke” drinken. Hoe die plotselinge vriendschap zo opbloeide was ons allemaal een
raadsel, maar de gangbare gastvrijheid verhinderde ons om de “goede moordenaar”, zoals
Muris later door pastoor Janssen betiteld werd, niet met de nodige egards te ontvangen. Het
bleek die nazomer, dat er in de familie ook behoefte was ontstaan om ook dansles te gaan
nemen en eer ik het zelf goed wist was ik bij de club Muris ingedeeld. Bij de dansclub was
constant gebrek aan mannelijke deelnemers. En de club Muris maakte daar geen uitzondering
op. Wel had Lerang Muris een paar van zijn collega’s weten te strikken en de Indonesiër
Alles, die met het zusje van zijn liefste vrijde, maar dat waren allemaal koppeltjes en de
familie bezat ook nog twee loslopende dochters: Anna en Ida, beide geen schoonheden: Anna,
die ook onderwijzeres was vrij harkerig optrad en met de bril op haar neus de indruk van een
vrouw savante maakte en Ida, voorzien van een grote neus, maar qua gestalte ver onder de
maat. Ik was derhalve een dankbaar slachtoffer en men deelde mij in als cavalier van Anna.
Dat zinde mij helemaal niet en ik besteedde daarom mijn aandacht aan Ida, ofschoon daar
niets achter gezocht diende te worden. Maar dat deed Ida wel en toen ik dan ook na afloop
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van de dansles alle contacten verbrak, verkoelde de relatie tussen de families Nijst en Muris
niet alleen, maar sloeg bij Muris over in afkeer, waar ik later bij mijn sollicitatie als leraar aan
de Ambachtsschool ( waar J. Muris de rol van secretaris vervulde) veel last van gehad heb.
Maar daar wist ik bij de aanvang van de danslessen natuurlijk niets van en trouw
oefende ik aan de hand van de instructies van de struise juffrouw Thewissen de passen en
ingewikkelde draaiingen met de voeten, die zij ons schijnbaar moeiteloos voordeed, maar die
ons af en toe krampen in de kuit- en voetspieren bezorgden. Terwijl de grootste juffrouw
Thewissen met ons door het zaaltje met veel spiegels (ruimtewerking!) dweilde, speelde de
jongste op een piano, daarbij vooral de maat accentuerend. Dat gemartel duurde een anderhalf
à twee uren, waarna wij huiswaarts keerden. Soms liepen we even in bij Scherzinger , die een
sigarenzaak dreef in de Percee en wiens dochter als liefste van Pie Dister ook op de dansles
was. Er werd dan zwaar geredeneerd en spoedig werd de bijeenkomst opgeheven, want de
meisjes moesten voor tien uur thuis zijn. Ook tussen de loslopende jongens brak iedere band
en speciaal op die dansavonden was je vroeg thuis.
Heel anders verliep het tweede jaar, dat ik dansles nam. Thuis vonden ze het niet direct
nodig, maar mij leek het wel wat! In de Rechtstraat woonde vlak tegenover ons bakker
Smeets; hij was vader van vier dochters, een zoon was hem blijkbaar niet gegund. De meisjes
waren van onze leeftijd en heetten: May, Riet, Jet en Martha. May was, althans in onze ogen
de knapste, zeker wat haar gezicht betrof; op haar figuur zou wel iets aan te merken zijn
geweest, aangezien het was alsof ze steeds met min of meer opgetrokken schouders liep. De
op haar volgende zusters liepen geleidelijk in vrouwelijk schoon achteruit. De reeks eindigde
bij Martha, die met een sterk vooruitstekende bef en een mopsneusje uitgesproken lelijk was.
Mijn broers en ik hadden geen enkele relatie met de meisjes; hoe dat kwam is mij nu nog niet
duidelijk. Maar op een avond kwamen May en Riet overstuiven en vroegen of ik er wat voor
voelde met hen naar dansles te gaan. Het gebrek aan mannelijke partners bij de
dansoefeningen zal hier wel niet vreemd aan geweest zijn. Zo ging ik dan voor de tweede
winter naar dansles. Ik was de enige “schoolmeester” in het gezelschap; wel waren het
allemaal Maastrichter jongens en meisjes. Het hele gezelschap had al minstens een
dansleswinter achter de rug, zodat we door de dames Thewissen als een gevorderden cursus
geklasseerd werden. Het vorige jaar werd met “dodelijke” schoolmeesters-ernst getracht de
juiste passen en reverences onder de knie te krijgen. Dat was hier heel anders: het bleek meer
een gezelligheidsclub te zijn, die het volgen van een dansles als motief aangreep om eens per
week gezellig samen uit te gaan. Er was slechts een vast koppel en dat was de coiffeur
Dickhout met zijn meisje. Zij waren het enige rustige punt in het gezelschap en ze dansten
voortdurend in zo’n innige omstrengeling, dat niemand het waagde haar voor een dansje uit te
nodigen. Toch zijn ze nooit getrouwd geraakt, maar dat kwam doordat Dickhout een
ontstoken kies liet trekken, daardoor bloedvergiftiging kreeg en daaraan overleed. Zijn liefste
troostte zich toen met een Duitse student, waarmee ze ook trouwde en die in de oorlog als
bezettingsofficier in Maastricht de lakens uitdeelde. Maar dat alles lag nog in de schoot van
de toekomst verborgen. Achteraf goed, dat we het paar maar zo’n beetje z’n gang hebben
laten gaan. Zo als gezegd, was de rest een verzameling van vrije meisjes en jongens en dat
had tot gevolg de pikante strijd om bij elkaar in de gunst te komen en zich van de leukste en
gezelligste kant te laten zien. Het gevolg was dan ook, dat de dansles in een of ander café
werd voortgezet en dat elke gelegenheid werd aangegrepen om een feestje te bouwen. Zo
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werd er bijvoorbeeld een Sinterklaasavond georganiseerd. De surprises hadden niets om het
lijf; ze dienden alleen maar om de relaties onderling wat te verstevigen. Het klapstuk van die
avond was een mand vol pakjes, voor ieder een, met de vermelding dat je de inhoud op moest
eten, onder bedreiging dat je anders de hele bende zoenen moest. Bij het uitpakken bleek, dat
de meisjes Smeets hun vader flink aan het werk hadden gezet, want er waren talloze pakjes,
waarin een ogenschijnlijk smakelijk broodje verpakt was, dat echter zo hard gebakken was,
dat je kans liep er je tanden op stuk te bijten, of dat bijvoorbeeld gevuld was met kippeveren,
zodat de onstuimige bijter met zijn mond vol veren kwam te zitten. Bij de jongens bleek wel,
dat ze een bepaald grietje de voorrang gaven, maar we waren ridderlijk genoeg om de minder
geslaagde uitgaven van het genus Eva, die er ook tussen zaten, niet voortdurend als
muurbloempje te laten fungeren. Want ondanks alle voorzorgen was er een tekort aan
mannen, omdat er ’n paar hun keus op een ander dans-ensemble had laten vallen. De meisjes
waren in hun keus meer doelgericht: zij staken niet onder stoelen of banken, wie hun meest
gewaardeerde cavalier was. omdat de jongens vrijblijvend naar de dansles waren gekomen en
niet met de bedoeling een blijvende partnerin op te sporen, gaf dit vaak aanleiding tot soms
dolle streken. Een matador daarin was Justin Heijgeler. De coiffeur Dickhout had behalve
zijn liefste ook nog haar zusje meegebracht; dat was Fien Coenegracht. Ze was uitgesproken
scheel; van haar ene oog zag je nauwelijks iets anders dan het wit van de oogappel. Dat kind
was smoorverliefd op Justin. Hij vond haar gedrag maar een hinderlijk gedoe en probeerde
haar met het dansen zoveel mogelijk te ontwijken. Maar soms kon hij de dans niet
ontsnappen. Op ’n avond dansten ze weer samen en Justin begon met zijn rechterhand, die hij
in haar rug gelegd had langzaam aan haar kleed op te schorten. Ze keek hem met haar
dwarsliggende ogen verheerlijkt aan, denkend dat dat gekriebel in haar rug een uiting van
liefde was. omdat Justin angstvallig zo manoeuvreerde, dat Fien haar beeld niet te zien kreeg
in een van de vele, vaak tegenover elkaar geplaatste spiegels, kon zij niet in de gaten krijgen,
dat haar jurk langzaam maar zeker aan de achterkant opgeschort werd. Het was in die tijd nog
mode, dat het damesondergoed in de eerste plaats solide moest zijn en vooral ’s winters lekker
warm. De dames-onderbroeken waren dan ook alles behalve “slipjes”. Ze demonstreerden de
degelijkheid van de bezitster door flinke lange boekspijpen; en het zweemde al naar het wufte
als ze niet wit maar roze waren. Het gewriemel van Justin voerde langzaam tot resultaat en
zonder dat ze zich er van bewust was (aan de voorkant hing haar jurk nog steeds tot over haar
knieën) danste Fien (in haar roze broeksbodem) tot vermaak van alle andere dansparen. Men
zal het haar later wel verteld hebben, want sindsdien was haar voorliefde voor Justin aardig
bekoeld.
We troffen elkaar vaak in de verschillende cafés, waarvan Maastricht altijd al zo rijk
voorzien was. Vaker kwamen we na zo’n ontmoeting terecht in de slijterij Bouwens aan het
O.L.Vrouweplein op de hoek van de Koestraat. De dochter uit die slijterij was ook lid van
onze dansclub; ze was wel ouder dan de meesten van ons, maar het kan ook zijn, dat ze die
oudere indruk maakte door het grove gezicht, dat ze had. Zij was de enige, die ons mee naar
huis nam. Of ze nog ouders had, weet ik niet: ik heb ze in ieder geval nooit gezien. Wel haar
broer, die groot, zwaar en dik was: een echte slijter. Hij was meestal in een min of meer
sombere stemming; misschien had hij wel een treurige dronk over zich. Hij kon in elkaar
gezakt naast je komen zitten en maar mompelen: “Ja, Ben (om een of andere onnaspeurlijke
reden noemde hij me steeds Ben ondanks mijn protesten!) la jeunesse doree!” daarbij liet hij
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in het midden of hij mij daar al dan niet toe rekende. Zijn zuster had meer spraakwater, maar
die was er op uit om je pikante anekdotes te laten vertellen. Althans, wij vonden ze pikant: in
deze tijd zou een blaag van een jaar of veertien er nauwelijks om kunnen lachen. Wanneer we
er op bezoek kwamen werden we door de slijterij geloodst naar de daar achter liggende
kamer, waar midden in een grote kolomkachel stond. Het was er altijd schemerduister en er
stond een piano, zodat de mogelijkheid voor een dansje er altijd was, mits we onder de
aanwezigen een pianist hadden. Meestal was dat zo! In verband met deze bijeenkomsten de
volgende anekdote: als je ’s winters over je costume een overjas aantrok, zat je zo dik
ingepakt, dat je dacht dat je jeugdige slankheid daaronder leed. Ik meende een goed middel
daartegen gevonden te hebben door mijn colbertjasje uit te trekken en in plaats daarvan mijn
redingote aan te hijsen. Dat had ik al een paar keer gedaan en het beviel me wel, tot op die
ongelukkige dag. Ik ontmoette een stel van de dansclub, ze stelden me voor naar Bouwens te
gaan en zonder nadenken ging ik daarmee akkoord. Toen we daar binnenkwamen stond de
kolomkachel roodgloeiend, want buiten winterde het stevig. Tot mijn schrik bedacht ik, dat ik
zonder mijn overjas in mijn hemdsmouwen met vest zou komen te staan. Dat was in die tijd
ongepast in gezelschap van dames; bovendien wist ik geen motief te bedenken, waarom ik
mijn colbert niet aan had, tot overmaat van ramp werd er ook nog gedanst. Ik zweette me
dood en ondanks het aandringen van alle kanten heb ik mijn overjas toot het bittere eind
aangehouden…..
DE ANDERE SEKSE
’n Bijkomend gevolg van die danslessen was, dat je de smaak te pakken kreeg om te
willen omgaan met leden van de andere sekse, wellicht ook gestimuleerd omdat ik uit een
“mannen-huishouden” voortkwam. Gelegenheid daartoe boden natuurlijk in de eerste plaats
de kermissen en carnaval.
Als de kermistenten op de Markt opgebouwd waren, was ik menige avond van de partij.
De grootste attractie was de stoomcarrousel. Hoewel een rit vijf cent kostte (als je kaarten aan
de kassa kocht was dat natuurlijk voordeliger; naar ik meen kostte zo’n rit je dan drie cent) en
vijf cent in die tijd een heel bedrag was, werd het “vrij houden” van een meisje dat je
aanstond een veel beoefende “liefdadigheid”. Menige leuk ogende griet draaide de hele avond
dan ook mee zonder ook maar iets te betalen: ze behoefde alleen maar naar de jongelui te
lonken, die aan de kant stonden en druk in de weer waren om met het gooien van serpentines
de aandacht van ronddraaiende meisjes te trekken. Dit spel bij het gedaver van orgel en
stoommachine hield wel het gevaar in, dat je op een bepaald moment opgescheept werd met
zo’n vreemd vrouwmens, dat graag van je vermeende verliefdheid gebruik maakte om verder
op het kermisterrein van je “royaliteit” te profiteren.
Je kreeg natuurlijk nieuwe vrienden buiten het wereldje van schoolmeesters. Onder
andere Vic Vermin, de latere directeur van de cinema Mabi op de Kleine Gracht; hij
verbasterde mijn vreemde voornaam tot Fon. Ook met Banser, de “hete pater” maakte ik in
die tijd kennis. Hij was de zoon van de stadsbrandmeester en moest voor zijn moeder
geestelijke worden. Hij zat echter, ook toen hij na zijn eerste wijding in toog rondliep, achter
een van de meisjes Dickhout in de Grote Staat aan. Het was een geluk voor hem, dat zijn
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moeder stierf voor hij de laatste wijdingen had gehad, want nauwelijks was zijn moeder
begraven, of hij hing z’n toog aan de kapstok om met z’n dulcinea te trouwen.
Het was de vaste gewoonte om met kermis een pak noga te kopen aan de aanwezige
kermistent en deze in zilverpapier verpakte en met een stoffen aapje versierde snoeperij voor
ma mee te brengen. Of dat gedaan werd uit de behoefte om het “smijten” met geld voor ander
vrouwlui weer goed te maken, of omdat ma je heus wel zou laten merken als je minder
“egards” voor haar begon te krijgen, laat ik gevoeglijk in het midden.
Ook Vastenavond was een geschikte gelegenheid om met meisjes in contact te komen.
de bals van Kunst en Vermaak in de Redoute gaven daartoe volop gelegenheid. Op die bals
werd het balboekje nog volop gebruikt. Daarin stonden de dansen vermeld, die het achter
palmen verborgen orkest speelde. Het was de bedoeling, dat je je naam achter de dans plaatste
voor de dame, die je voor die dans “uitverkoren” had; zij noteerde jouw naam dan in haar
balboekje. Er was altijd een “Valse de dames”: dan mochten de dames hun voorkeur
uitspreken voor de heer van hun keuze. Op een van mijn eerste bals vroeg ik een dans aan een
mij onbekend meisje; ik gaf haar mijn balboekje en kreeg het terug helemaal ingevuld; achter
elke dans stond Liesje. Aanvankelijk gecharmeerd werd ik door liesje meegetroond naar de
tafel waar haar familie zat, waar ik op ’n stoel werd vastgepind met een glas wijn voor me.
Dat was niet mijn bedoeling, maar uit galanterie kon ik niet anders dan blijven in die voor mij
vreemde familiekring. Dit had tot gevolg, dat ik enige zondagmiddagen nadien met Liesje
ging wandelen en… mij er stierlijk mee verveelde…..
Ik kon begrijpen, waarom er op de bals steeds meer jongelui waren, die de meisjes lieten
voor wat zij waren en rond het buffet bleven hangen. Het orkestje, dat de nieuwste dansen
speelde deed vergeefse moeite om de jongelui op de dansvloer te krijgen. Nog een van de
oorzaken was, dunkt me, het ingewikkelde van de gangbare figuurdansen, die allerlei
ingewikkelde danspassen voorschreven en de aanwezige dames wilden het op de dansles
geleerde nu ook in de praktijk brengen. Een dansje maken werd daardoor een moeilijk
uitvoerbare opdracht. Gemakkelijker ging dat op de Staar-bals, al ontmoette je daar veel
“mindere” meisjes: veel kinderen, die in de fabriek of het atelier werkten. De figuurdansen
waren daar niet zo in tel en je behoefde er alleen maar de maat van de muziek in de gaten te
houden.
FAMILIE BRULS
Door de fiets, die ik gekregen had door het verbreken van mijn relatie met een
ongewenst aanstaande schoondochter had ik de mogelijkheid gekregen om mijn
bewegingsveld flink uit te breiden. Daar kwam bij, dat mijn broer Eugène verliefd was
geworden op Leonie Bruls, die op de telefoon werkte en op de Tongerseweg woonde. Het lag
voor de hand, dat ik op Allerheiligen, toen ik een bezoek gebracht had aan het kerkhof bij het
langskomen van huize Bruls werd binnengeroepen: Eugène zat er al. Het was een huishouden,
dat op een na uit vrouwen bestond. De enige mannelijke bewoner was Harry, die door
iedereen “de jong” werd genoemd, een naam waar hij nooit meer van af is gekomen: niet
alleen noemden alle neven en nichten hem later “noonk Jong”, maar ook voor zijn latere
vrouw is hij tot na zijn dood “de jong” gebleven. Het kon niet uitblijven, dat ik een
scharrelpartijtje begon met Tiny, de jongste zus van Nie. Het was van geen van beide kanten
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1924: foto familie Nijst-Mols t.g.v. verloving Eugène en Leonie Bruls

serieus bedoeld en zij zou nadien dan ook trouwen met Martin Scheffers, die zijn heil als
onderwijzer in Indië zocht.
Maar door de relatie met de familie Bruls, die familie in Eijsden had (Francois, alias de
chauf, was met de oudste zuster getrouwd) ben ik met de Eijsdense kermis een paar keer naar
dat dorp gefietst en heb er de Cramignon gedanst. Hoewel je daarbij een paar flinke
boerenmeiden aan de hand vasthield was dit dansen geen onverdeeld genoegen. Je moest niet
alleen springen, huis in huis uit, maar daarbij ook met je armen wild heen en weer zwaaien.
En omdat bij dat zwaaien de partnerinnen het initiatief namen, had je weldra het gevoel dat je
armen uit het gelid gedraaid waren. Het was dan ook een uitkomst als je François, de chauf,
ergens op een terrasje zag zitten en je je uit de Cramignon-omstrengeling kon losmaken.
François was bekend in alle kroegen van Eysden, maar had een zwak voor de taveerne aan de
Maas, die beheerd werd door een oud-Oostganger en zijn dochter. Het was er steeds een vrij
gevochten bende en bij het afrekenen kon je zelf je wisselgeld uit de la halen, al protesteerde
de Oostganger daar tegen, dat ie zelfs over zijn geldla niets meer te zeggen had.
Harry Bruls had een zwak voor al wat Belgisch was en zo reden we op een avond ook
naar Kanne. Toen we terug aan de grens kwamen stonden daar een paar douaniers. Omdat we
een paar pakjes sigaretten gekocht hadden reden we hen maar voorbij, hetgeen natuurlijk stom
was. Nog erger werd het, toen een van de ambtenaren iets riep en Harry zei: “Doorrijden!”
Plotseling hoorden we een knal alsof er geschoten werd. In plaats van af te stappen reden we
in volle vaart verder. Gelukkig volgde er geen nieuw schot, want met onze verlichte fietsen
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moeten we een duidelijk doelwit geweest zijn. En misschien bestond dat eerste schot toch ook
maar in onze verbeelding.
Als het in oktober “foire” was in Luik, ging Harry met zijn drie zwagers er ook naar toe.
Een keer ben ik mee geweest, maar het in de kou slenteren langs kilometerslange
kermisattracties, waar van alles tot op sterk water gezette ongeboren kinderen toe te zien was,
verveelde me gruwelijk. Daar kwam bij, dat Frans Geuskens een fervent Luik-bezoeker was.
Het is altijd een rare snurker geweest: in de tijd, dat porno streng verboden was, kocht hij
geregeld “La Vie Parisienne”, dat men later wel “zacht” porno genoemd zou hebben, maar dat
in onze jonge jaren behoorlijk pikant leek. Het blad mocht niet verkocht worden en hij had
een speciaal adres in de Percee, waar een Waal een boekwinkeltje had en daar werd het van
onder de toonbank verkocht. Frans had om een of andere reden een zwak voor mij opgevat en
als we met het treintje naar Luik gingen werden we met hem opgescheept. We hebben het al
bestaan, dat we hem in de trein zagen en wisten te ontlopen, maar in Luik dreigde het gevaar,
dat hij ons zou ontdekken en om dat te voorkomen liepen we in Luik de eerste de beste kroeg
in en gingen op onze hurken zitten achter een van de schermen, waar de Belgische kroegen
vol mee staan, totdat we hem – speurend in alle kroegen, die hij passeerde – langs zagen gaan.
Het kon niet uitblijven, dat ik door mijn regelmatig uitgaan, op een gegeven moment de
vrouw van mijn leven zou ontmoeten. Dat gebeurde op het carnavalsbal van de “Greune” in
1925.
KUNST EN VERMAAK
Voor ik daarover ga vertellen wil ik eerst nog wat nader ingaan op mijn belevenissen
met Kunst en vermaak. Deze vereniging was voor ma een soort “heilige koe”: als je zei, dat je
naar een bijeenkomst van deze vereniging ging, dan was het zonder meer goed. Ook als vanuit
die kant een uitnodiging kwam, was je volgens ma gehouden daarop in te gaan. Dat heeft me
eens lelijke parten gespeeld. Ik had op de kweekschool viool spelen geleerd onder Kees Ling;
d.w.z. dat hij voor ons violen stemde en hij in hoofdzaak de nadruk legde op het hanteren van
de strijkstok. Mijn vaardigheid in het bespelen van de viool was dan ook uiterst gering. Nu
had Chresos Bailleux bij K&V een amateur orkestje opgericht. Daarin kwam hij violisten te
kort; hij kende me nog van de lagere school en wist dat ik op de kweek vioollessen had gehad.
Het was dan ook niet verwonderlijk, dat hij mij benaderde om lid te worden van zijn orkest. Ik
was te laf om te bekennen, dat ik qua vioolspel een grote nul was en beloofde naar de
eerstvolgende repetitie te zullen komen. Ik zag erg tegen die repetitie op. Om te beginnen
kreeg ik mijn viool niet gestemd, al draaide ik nog zo verwoed aan de sleutels. Muziek lezen
was bij mijn muzikale opvoeding schromelijk verwaarloosd: de partij die me voorgelegd werd
leek me alleen te spelen als ik er in alle rust de nodige tijd aan had kunnen besteden om
althans de melodie te ontdekken. Vol spanning wachtte ik het moment af, waarop Bailleux het
sein zou geven, dat we beginnen moesten. De rooie Korn stond achter me en bediende de
trommel. Ik weet niet meer welk stuk wij voorgelegd hadden gekregen, maar heel in het begin
gaf de rooie een roffel weg, die niet alleen mijn vioolgeluid overstemde, maar die mij een
geschikte aanleiding gaf om met strijken op te houden met het excuus, dat de rooie me
helemaal van de wijs had gebracht met zijn onverwachte tromgeroffel. Het is me nu nog een
raadsel, hoe ik die repetitie verder ben doorgekomen, maar toen ik thuis kwam zei ik tegen
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ma: “Dat nooit meer!”, maar ma vond, gezien de standing van K&V dat ik niet zo maar weg
kon blijven en preste me om een briefje aan Bailleux te schrijven met mijn excuses, dat ik
geen tijd kon vinden door mijn studies om langer lid van het orkest te blijven. Ondanks dit
briefje zal Bailleux wel beter geweten hebben, al heeft hij er nooit wat van laten blijken.
DE FRANSE TROMPETTER
Nog een keer heb ik actief aan het verenigingsleven, wat de presentatie betreft,
deelgenomen en dat was toen Ber Retra me vroeg om mee te spelen in een sketch, waarin een
aantal beelden door een goochelaar tot leven gebracht zouden worden. Ik moest op een sokkel
gaan staan en een Franse trompetter uitbeelden. Ik heb dat schijnbaar met zoveel verve
gedaan, dat Retra – als ik nadien op zijn winkel kwam – me steeds begroette met: “Ha, dao
höb ste de Franse trompetter!” De uitvoering van deze sketch eiste natuurlijk de nodige
repetities. Die werden gehouden in de achterzaal van de “Suisse”, een café, dat aan het
Vrijthof gelegen was. De repetities waren een gerede aanleiding om de avond gezellig door te
brengen en liefst tot een flink eind in de nacht. Maar toentertijd was het sluitingsuur van de
cafés om middernacht. Dat was juist de tijd, dat het eerst goed gezellig begon te worden, want
er waren altijd meerdere “nachtbrakers”. Zo had je er steevast een kaartclub van oudere heren,
die vanwege het sluitingsuur bij kaarslicht zaten te spelen, terwijl voor de politie alle ander
licht gedoofd was. Hoogstwaarschijnlijk, wanneer een van hen een onspeelbaar stel kaarten in
de hand had, nam die een flinke slok bier, riep: “Brand!” en spuwde zijn slok op de brandende
kaars, waarop ook de anderen voor pompier gingen spelen onder het roepen van: “Brand!”
een onnozel tijdverdrijf, maar men amuseerde zich er zich kostelijk mee. Wij, jongeren
zochten ons amusement in een verder naar achteren gelegen lokaal met voordrachten en
liedjes, die – het moet gezegd worden – de toets van het fatsoen nauwelijks doorstaan konden.
Dat duurde tot in de kleine uurtjes, waarna je een voor een zo stil mogelijk de achterdeur in
het Leliestraatje moest uitsluipen om niet door een of andere surveillerende politieagent te
worden opgemerkt. ’n Enkele keer gebeurde het, dat de politie een inval deed en dan werd je
“opgeschreven”; een proces-verbaal was er niet bij, dat kreeg je pas als bleek dat je recidivist
was. Maar wie voor de tweede keer in korte tijd gesnapt werd, kroop weg achter de in het
lokaal staande piano. Zo ontsnapte hij aan het krijgen van een proces-verbaal, ofschoon ik het
aan de welwillendheid van de verbaliserende agenten meen te moeten toeschrijven, dat die
nooit op het idee kwamen om eens achter de piano te gaan kijken. De verhouding van ons met
de dienaren van Hermandad was ondanks hun “strenge” optreden tamelijk vriendschappelijk.
Ik herinner me, dat we bij het te laat nog in de Redoute te verblijven door diender Limpens
gesommeerd werden om onmiddellijk te verdwijnen anders zou hij ons met de sabel de straat
op jagen. In plaats van te schrikken van een dergelijk dreigement, merkte een van de
overtreders op, dat Limpens zijn sabel niet eens uit de schede zou kunnen krijgen. Toen de
agent probeerde te bewijzen, dat ie dat wel kon, bleek de sabel inderdaad vastgeroest in de
schede te zitten en zelfs met de hulp van de te-verbaliserenden niet los te krijgen was. Een
glas bier bracht de rust terug en de lokaliteit werd in alle vrede verlaten.
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SJEF PRICK
Sjef Prick heb ik leren kennen in de jaren 1925-1927. Hij zat toen op het Gemeentelijk
Gymnasium en lag voortdurend in de knoop met zijn wiskundeleraar Dr. Crijns. Hij had van
wiskunde geen notie, maar omdat hij dokter wilde worden, was hij verplicht het gymnasium B
te volgen en daar werd wiskunde onderwezen. Zijn moeder Lieske Duchateau, ’n klein
onooglijk vrouwtje had met mijn moeder in dezelfde klas op school gezeten en ze spraken
elkaar als ze samen uit de kerk kwamen. Ik had toen pas m’n acte wiskunde L.O. gehaald en
natuurlijk moest mijn moeder daarover opscheppen tegen haar jeugdvriendin. Zo kwam het, dat
Sjef aparte lessen in wiskunde van mij zou krijgen. Ik sprak met Dr. Crijns over de
moeilijkheden, die Prick met de wiskundevakken had, maar deze zei, dat het onbegonnen werk
was om hem op dit gebied iets bij te brengen. Mijn argument, dat Prick bèta moest volgen,
wilde hij dokter kunnen worden, werd door Crijns ontzenuwd door zijn opmerking: “Hebt u de
handen van die jongen wel eens gezien; dat zijn toch geen doktershanden!” Inderdaad had Sjef
lelijke klauwachtige, magere handen!
Ik zou het dan toch maar proberen. Mijn tarief was toentertijd f.1,- per uur, maar omdat
men het in de familie Prick niet te breed had en Lieske achteraf toch een schoolvriendin van
Ma was, werd het tarief gereduceerd tot f.0,80 per uur. Het mooiste was dat als Sjef op de
meest ongelegen tijden bij me kwam, hij eerst demonstratief op zijn horloge keek en
vervolgens de tijd noteerde. Dat deed hij ook als hij weg ging. Na verloop van tijd werden die
minuten opgeteld, omgerekend in uren, waarna mijn loon ad f.0,80 per uur berekend werd. Ik
heb voor die dubbeltjes zwaar moeten werken! Toen dan eindelijk de dag van het eindexamen
was aangebroken, kwam Sjef in deplorabele toestand bij mij binnen stuiven: hij had geen
netwerk ingeleverd, maar volstaan met zijn krabbels op kladpapier; de opgaven waren volledig
abracadabra voor hem geweest. Samen hebben we toen de opgaven gemaakt, waarbij Prick
ijverig aantekeningen maakte. De volgende dag was hij met loden schoenen naar het gym
gegaan. Daar was Crijns de speelplaats op komen stuiven met de wiskunde papieren in de hand
en had luid geroepen: “Hoe is ’t mogelijk dat je vrijwel niets hebt ingeleverd?” Brutaal had Sjef
toen gezegd: “Ik heb hier nog een kladje en hij reikte het papier over dat we samen hadden
volgeschreven.” Waarom heb je dat niet ingeleverd?” En zo kreeg Prick zijn diploma.
Daarna heb ik hem nooit meer gesproken.
Ivon schreef voorgaande anekdote n.a.v. een
krantenartikel d.d. 26 juli 1978, waarin zeer lovend
geschreven werd over de toen recent overleden Prof. dr. J.G.
Prick. Een alom gewaardeerde professor in de neurologie,
neurofysiologie en psychiatrie. Onder meer Toon Hermans
scheen hij ooit uit een zware psychische inzinking te hebben
gehaald.
Je zou dus mogen zeggen dat zonder de ietwat frauduleuze
hulp van Grand-Père, Sjef zijn dokters-bul niet had kunnen
halen en hij dus ook niet Toon Hermans had kunnen helpen met
het te boven komen van zijn depressie (T.N.).
Sjef Prick in 1978.
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Einde vrijgezellenleven
KENNISMAKING MET MIEP FLAMENT
We zijn weer terug in de Redoute en ik zal nu vertellen, hoe de kennismaking met Miep
Flament, mijn latere vrouw, verliep. Het was carnavalsbal van de “greune” in de Redoute en
in de drukte van jongelui, die zich aan bier tegoed deden, bevond zich ook een van de
dochters van bakker Wishaupt aan de Grote Gracht, die met haar goed gevulde blouse lachend
bescheid gaf op de vraag of ze voor een “Boule de Berlin” wilde zorgen. Ik ontmoette er Jan
Defize, een klasgenoot van de kweekschool. Terwijl we stonden te praten kwamen er twee
gemaskerde en verklede meisjes op ons af. Een daarvan ging aan de arm van Defize hangen
en vroeg hem om een dans. De andere stond er ietwat verlegen bij en het was begrijpelijk, dat
ik haar vroeg een dansje met mij te wagen. Ze zei in het Duits, dat ze dat graag wilde doen.
Dat Duits viel me wat zwaar op de maag; liever had ik gehad dat ze Maastrichts sprak: mijn
Duits was nogal “boekerig”, ondanks de pogingen die mijn vroegere leraar de “pooier”
gedaan had om ons levend Duits bij te brengen. We gingen dus dansen en Duits converseren,
maar al spoedig merkte ik, dat mijn partnerin even veel moeite met haar Duits had, als ik met
het mijne. Ze viel door de mand, toen ze op een opmerking mijnerzijds zei: “Ich bin paf!” Ik
reageerde: “Je kunt me veel wijs maken wat Duits betreft, maar wat je nu zegt is beslist geen
Duits!” Toen viel ze door de mand en begon Hollands te praten. Omdat ze geen weg wist met
Maastrichts en ze intuïtief aanvoelde dat Hollands misplaatst is op een feest als carnaval, was
ze maar in de Deutsche Sprache gevlucht. Haar naam wilde ze niet zeggen. Ik had gauw
achterhaald, dat haar vriendin Jane Schmitz was, die erg verliefd was op Jan Defize en dan
ook een groot deel van de avond met hem optrok. Ik ontdekte onder de aanwezigen Jane’s
broer Jef en klampte hem aan om informatie. Hij wilde me de naam van het bewuste meisje
niet zeggen, maar gaf me wel mededelingen, die voor mij een soort cryptogrammen waren.
Wat moest ik doen met de mededeling, dat de vroegere Rijksarchivaris ook zo heette: ik had
die goeie man nooit ontmoet, noch zelfs geweten dat ie bestond. Nog onduidelijker was zijn
mededeling, dat sommige Belgen ook zo heetten. Uiteindelijk moest hij me toch maar zeggen
dat het een juffrouw Flament was, die bij de directeur van de Ambachtsschool, een zekere
Henk Bus logeerde. De naam van die man kwam me bekend voor, omdat pa vroeger wel eens
een reparatie in die school had verricht en ’s avonds bij de avondboterham vertelde, dat die
Bus een echte “vregge” Hollander was. Hij had eens, toen pa met een of andere reparatie
bezig was, hem wat komen vragen. Pa keek vragend van zijn werk op, waarop Bus zei: “Je
kijkt wel onnozel, maar je bent verdomd niet onnozel als je je rekeningen uitschrijft!” Dat
mijn balmeisje familie was van een dergelijke Hollander was dus beslist geen pluspunt voor
haar. Maar het was carnaval en ik stapte er over heen. Ik mocht de beide dames naar huis
brengen, dat is te zeggen naar het ouderlijke huis van Jane Schmitz, waar Miep die nacht ook
logeerde. Van Jan Defize was niets meer te zien. Ik chaperonneerde dus beide dames en dronk
er bij thuiskomst in de Grote Gracht een afzakkertje, waarbij ik op iedere knie een van mijn
“beschermelingen” nam. Het was een gezellig en leuk besluit van een mooie avond.
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Carnaval 1925 Jane Schmitz en Miep Flament.
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FAMILIE KAMPHUIS-POSTMA EN FAMILIE BUS-POSTMA
Het avontuurtje met het Hollandse meisje paste helemaal in het leventje, dat ik toen
leidde, maar het zou onverwachte gevolgen hebben. Er waren allerlei omstandigheden, die
daartoe aanleiding gaven.
Vooreerst was daar Hans Kamphuis, een leerling, die bij mij in de klas zat. Hij was het
zoontje van Jo en Piet Kamphuis, de familie waar Miep in die tijd in de kost was. Jo was een
nicht van Miep. Het lag voor de hand, dat Hans mij na de carnavalsdagen kwam vertellen, dat
ik met zijn tante gedanst had. Het lag ook voor de hand, dat Miep in de volgende dagen, al
dan niet in het gezelschap van Jo aan de poort van de school stond om Hans af te halen.
Bovendien gebeurde het op een middag, dat ik van uit school naar huis ging, ik de beide
dames van de hoek van de Hogebrugstraat zag aankomen. Ik was nauwelijks thuis, toen ze de
winkel binnen kwamen en ontvangen werden door ma. Jo wilde informaties inwinnen over
Hans en zei dat ze, nu ze mij mijn huis had zien binnengaan, de gelegenheid maar had
aangegrepen om die informatie van mij te verkrijgen. Uit het gesprek, waarin ma in grote
mate betrokken was, bleek, dat Jo zich zorgen maakte over het slordige schrijven van Hans. Ik
beloofde natuurlijk daar werk van te zullen maken, Miep stond intussen stil en zwijgend dat
verhaal aan te horen. De bijzondere zorg, die ik aan Hans besteedde bestond hierin, dat ik hem
iedere dag een regel voorschreef, die hij dan thuis de nodige keren zou herschrijven. Het
resultaat van deze methodiek was, dat Hans geen enkele voortgang in het netjes schrijven
maakte, maar ik telkens met mijn gedachten bij de tante van de jongen verkeerde. Hoewel je
het aan de tekst niet zou merken, was het schrijfwerk, dat Hans dagelijks naar huis meenam
en er mee terug kwam feitelijk een soort correspondentie tussen Miep en mij, het duurde dan
ook niet lang, of we gingen samen een fietstochtje maken, iets dat zich steeds vaker
herhaalde.
Op zekere dag vertelde Miep me, dat er een leraar wiskunde op de Ambachtsschool
gevraagd werd. De Ambachtsschool had nooit de minste belangstelling bij me opgewekt,
maar de titel “leraar” trok me wel aan en zo solliciteerde ik bij Bus voor dit baantje. Ik raakte
zo in relatie met de tweede familie van Miep, waar ze logeerde, want het verblijf van Miep in
Maastricht was zeer gecompliceerd.
Ze was afkomstig uit Amsterdam; toen haar vader overleden was en haar moeder in een
inrichting voor zenuwziekten was opgenomen trok zij in in een internaat in Woerden, dat
beheerd werd door een zustercongregatie waarvan een van haar tantes overste was, na het
overlijden van haar moeder kwam ze in huis bij haar oom, die pastoor in Dordrecht was. Na
een jaar plaatste die haar op een kostschool, die in Moerdijk gevestigd was. Daar leerde zij
Mietz Looman kennen. Na deze kostschooltijd kwam zij terecht bij haar voogd H Postma
(oom Henk) te Bussum; daar verbleef zij totdat ze om een verbroken vrijerij door haar oom
“verbannen” was naar Maastricht. Daar woonden toen twee dochters van de oude heer
Postma. Omdat Miep bemiddeld was en dus kostgeld betaalde waren beide gezinnen genegen
haar onderdak te geven. De oplossing werd gevonden door Miep om de maand van kosthuis te
laten veranderen. Hoewel ze het in het gezin Kamphuis gezellig vond, terwijl het gezin Bus
stijf stond van de onderlinge ruzies, bleef deze maandelijkse omwisseling toch doorgaan. Het
duurde niet lang of ik was een wekelijkse bezoeker in beide gezinnen.
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Kamphuis was een man van twaalf ambachten en dertien ongelukken. Hij had dagen
gekend, dat hij schatrijk was en andere, waarin hij zo arm was als de mieren en ze in
Wiesbaden het genadebrood aten, dat medelijdende kelners van het hotelletje waar ze
verbleven hun gaven. Nu deed hij in postzegels en wist ook met dit armetierige gedoe zijn
gezin te onderhouden. Hij was een dikke gezellige man, die heel veel van bitter Brussels lof
hield. En terwijl ik dat scherpe goedje nauwelijks door mijn keel kreeg, heb ik er toch kilo’s
van moeten verslinden. Maar ja: als vrijer kom je voor hete vuren te staan. Zo heb ik ook
altijd de dood gehad aan kaarten, maar bij Kamphuis was het iedere avond “rikken”, wat een
Brabants kaartspel schijnt te zijn en waar ik steevast bij verloor, gezien de kaarttechniek van
Piet Kamphuis.
Bij de familie Bus werd nooit gekaart, vooral ook omdat hij zelden of nooit thuis was,
maar altijd in de kroegen hing tot grote ergernis van zijn vrouw Annie. Was hij ‘ns een keer
thuis, dan wilde hij dammen, ook al zo’n spel, waarbij ik steeds de verliezende partij was.
Ofschoon Miep een behoorlijk kostgeld betaalde, werd zij vooral door Henk Bus behandeld
als een soort dienstmeisje, dat alle mogelijke huishoudelijke karweitjes moest opknappen en
om een dweil gecommandeerd werd als een van de vele kinderen, die door de kamer
rondkropen, weer eens een plasje op de grond gedaan had. Zelfs als ik er was, werd Miep niet
ontzien. Als we ’s avonds uitgingen werd ons de wacht aangezegd, hoe laat je thuis moest
zijn. Kwam je een kwartier te laat, dan was het hele huis in het donker gehuld en op je bellen
werd na een hele tijd een raam opengetrokken en met een snauw de huissleutel naar buiten
geworpen. Nee, gezellig was het daar niet en de stemming kon op de meest onverwachte
momenten plotseling omslaan, zoals het geval was op een avond, dat Annie tot mijn
verbazing voor mij een leunstoel bij de kachel schoof en me uitnodigde daar te gaan zitten.
Nu had ik die avond een stevige neusverkoudheid, waarbij de tranen me uit de ogen liepen en
dat vooral gebeurde als ik te dicht bij het vuur zat. Omdat ik niet op die leunstoel ging zitten
kreeg ik die hele avond geen woord meer van Annie.
FAMILIE POSTMA-VAN SWIETEN IN BUSSUM
Toen het bericht van Miep d’r nieuwe verovering in Maastricht tot in Bussum
doordrong, werd ze door haar voogd “teruggefloten”. Hij wilde eerst informatie inwinnen en
stond er op, dat ik voor we ons verloofden naar Bussum zou komen om haar hand te vragen.
En zo ontstond er een liefdescorrespondentie, waarvan ik jammer genoeg alleen mijn eigen
aandeel in mijn bezit heb. Ik sluit dit hier in zijn origineel in, misschien is er later iemand, die
er plezier in vindt te weten op welke manier “vrijers” in die tijd met elkaar omgingen.
Tussen 3 augustus en 26 september 1925 verstuurde Ivon 9 brieven en een briefkaart naar
Miep in Bussum. Brieven vol liefdesverklaringen, complimenten en plagerijtjes.
Enkele wetenswaardigheden uit de brieven, die zich wel lenen voor publicatie: Na veel
lobbywerk en, ondanks de tegenwerking van een zekere Muris, werd Ivon op 13 augustus
benoemd tot leraar op de Ambachtsschool. Eind augustus was hij een paar daagjes in
Bussum. Vier en een half uur met de sneltrein. Afgehaald door Miep in Hilversum. Eind
september kwam Miep terug naar Maastricht. Ze werd in Sittard opgewacht door Ivon. Die
afhaalacties waren bedoeld om elkaar, gedurende het laatste stukje van de reis even
160

ongestoord te kunnen verwelkomen. De brieven waren gedeeltelijk ook in het Maastrichts en
het Frans geschreven (T.N.).

Henrikus Alphonsus Postma en Maria Petronella van Swieten

Het bezoek dat ik aan de familie in Bussum bracht, verliep naar wens, al maakte ik mijn
entree door op de grote zwarte kat te gaan zitten, die in de fauteuil lag, die men mij bij
binnenkomst aanbood. Maar dat kwam doordat het nogal schemerig was in de kamer, waar
struiken en bomen het licht onderschepten, want het huis lag achter door in een heel diepe
tuin, die door zijn bomen en struikgewas meer weg had van een bossage.
Ik werd door de heer Postma direct naar zijn “kantoor” gevoerd en met gesloten deuren
moest ik hem officieel de hand van zijn pupil vragen, waarop hij eerst gunstig antwoordde,
nadat ik de nodige vragen, vooral op financieel gebied blijkbaar tot zijn genoegen had
beantwoord. Daarna ontving ik een massa raadgevingen, waarna we ons naar de huiskamer
begaven, waar onze overeenkomst met het traditionele Hollandse kopje thee bezegeld werd.
Voor zover het weer het toeliet maakten we fietstochten en verkenden we de mooie omgeving
van het Gooi. Ik logeerde bij de Postma’s thuis: de ouwe heer leek een geschikt type, maar
zijn vrouw was gesloten en stug. Ze was blijkbaar een zwaar gedesillusioneerde vrouw;
hetgeen ook jaren later bleek, omdat ze toen een einde maakte aan haar leven door zich te
verdrinken in de ’s Gravelandse Plas.
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Er was nog een dochter in huis, Henny, die verloofd was met Wim Goeting, een kwast,
die van bier rilde en alleen maar melk wilde drinken. Hij had dan ook in het dorp de naam van
“melkie”. Ik kon die vent niet goed zetten. Het meest irritant vond ik, als hij ’s avonds naar
huis ging: hij en Henny voerden dan iedere avond een duet uit van “Wel-te-rusten”, dat steeds
dat steeds verderaf klonk tot het eindelijk was uitgestorven.
OVERSTROMING
Het water in de Maas bleef stijgen en zette grote delen van Wyck blank. Miep kon haar
onderdak in de Prof. Roerschstraat niet meer bereiken en bleef bij ons in de Rechtstraat
logeren. Daar stond het water ook tot voor de voordeur.

1 januari 1926: Overstroming in de Rechtstraat

HUWELIJK MIEP A.A.A. FLAMENT EN IVON PH.S. NIJST
Op 19 april 1927 werd ons huwelijk ingezegend in de St. Martinuskerk door Kapelaan
Jos Janssen. Deken Receveur was uitstedig en de “geestelijk koster” kapelaan Alberts, die de
deken moest vervangen als deze afwezig was, had goed gevonden dat kapelaan Jos Janssen,
die een zwak had voor Miep, de plechtigheid leiden zou. Hij deed dat voor zijn doen op een
voorbeeldige manier. Na afloop reden we per rijtuig naar de St. Pieterstraat, waar we bij een
voor die tijd gerenommeerde traiteur het diner besteld hadden. Mijn nichtjes Germaine en
Margriet Geuskens fungeerden als bruidsmeisjes en hun moeder, tante Gertrude had hen in
piekfijne japonnetjes gestoken, zij het dat ze langs haar neus weg meende te moeten
opmerken, dat ze zich daarvoor flink in de kosten had moeten steken. Annie Bus zorgde voor
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Bruidspaar Ivon Nijst en Miep Flament, bruidsmeisjes Margriet en Germaine Geuskens

een verrassing door de beide peuters Minie en Marietje als kleine bruidsmeisjes te laten
opdraven. De bedoeling was natuurlijk goed geweest, maar Annie Bus loste het bezwaar van
de kosten op door een paar zondagse jurkjes op te strijken, waarbij ze er geen bezwaar in zag,
dat de beide meisjes uit die kleren gegroeid waren, met als gevolg, dat er onder de jurkjes een
paar broekspijpen uitkwamen, waardoor deze verrijking van de bruidsstoet een beetje
goedkoop, zo niet belachelijk over kwam. We hebben de beide kinderen dan ook niet op onze
officiële bruidsfoto laten poseren, hetgeen bij Annie grote ergernis verwekte. Dat zal ook wel
de oorzaak geweest zijn, dat ze het voor het verdere feest liet afweten. Pa Bus had in dit
opzicht geen bezwaren en vierde duchtig mee feest, waarbij hij het erg op de jonge meisjes
had staan. Pa had zich voorgenomen een speech te houden en er zich dagen tevoren op
geprepareerd. Er kwam niets van. Hij kwam zich later bij mij verontschuldigen en zei: “Iech
had m’n gaanse speech verzope!” het is dan ook een pracht bruiloft geworden, die eindigde in
een dolle boel, waarbij de meisjes Geuskens zelfs een dans boven op de piano maakten. Maar
toen hadden we het gezelschap al verlaten en waren we onze huwelijksreis begonnen: via
Visé, Luik naar Parijs.
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HUWELIJKSREIS NAAR PARIJS

1927: aankomst trein in Gare du Nord Paris

De trein, die ons naar Parijs voerde, raasde na de grens tussen België en Frankrijk
gepasseerd te zijn aan een stuk door naar zijn einddoel. De wagons kreunden en kraakten
onder dit geweld zo, dat Miep het bijna op haar zenuwen kreeg en er met alle geweld uit
wilde, een wens, die met geen mogelijkheid te vervullen was. Toen we in Parijs arriveerden
was het reeds ver in de avond en de omgeving van het Gare du Nord maakte helemaal niet de
indruk, dat je in een wereldstad was aangekomen: hier en daar in het grote duister pinkte een
enkele straatlantaarn. We werden, toen we nauwelijks op het perron stonden, aangeklampt
door een kruier, die onze koffers wegdroeg zonder iets aan ons te vragen en ermee naar een
taxi liep, waar hij een druk gesprek met de bestuurder voerde. Ons schoolfrans was tegen dit
geweld niet opgewassen en weldra bleek dan ook, dat we in handen gevallen waren van een
soort clan, die van domme buitenlui wilde profiteren. Ons hotel moest volgens ons verstrekte
gegevens vlak bij het station liggen. Maar we reden en reden door de meest lugubere straatjes,
tot ik het niet meer uithield, op de tussenruit klopte en de chauffeur verweet, dat ie druk bezig
was met het maken van onnodige “detoures”. Dat hielp want bijna ogenblikkelijk daarop
stopten we voor ons hotel. De prijs voor deze rit loog er niet om en de portier van het hotel
deelde ons mee, dat we een keer of vier het normale tarief betaald hadden, maar, zei hij, dat
overkwam iedereen, die voor het eerst van een Parijse taxi gebruik maakte. Intussen een
schrale troost.
Het gevolg van deze ervaring was, dat ik bij het instappen van een taxi voortaan op een
snauwerige en kort afgebeten toon mijn wensen te kennen gaf en ik weet nu zeker, dat ik
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verder geen frank te veel betaald heb bij de vele taxiritten, die we gemaakt hebben. Want de
stad is zo uitgebreid en de boulevards hebben een dergelijke lengte, dat je er zonder
vervoermiddel niet terecht kan. Wel was er een metro, maar die gebruikten we alleen als we
ergens in de banlieue moesten zijn, bijvoorbeeld toen we naar het kerkhof van Père Lachaise
gingen. Men had ons gezegd, dat we dat zeker eens moesten bekijken, maar we hadden gauw
genoeg van het lopen over dat eindeloze kerkhof met al die onbekende overleden Fransen.
Toen we aan het metrostation Père Lachaise arriveerden, waren er slechts weinig passagiers,
die dit station als einddoel hadden gekozen. Op het perron stond een grote neger met een
dienstpet op, die druk gebaarde, dat we hard moesten lopen, terwijl hij steeds maar riep:
“Vite, allez vite!” Omdat we niet wisten waarom die man zich zo druk maakte begonnen we
maar te hollen. Het bleek echter, dat hij een lift bediende en schijnbaar probeerde zo weinig
mogelijk dat ding te laten op en neer gaan en aldus per rit zoveel mogelijk passagiers in z’n
cabine trachtte op te bergen.
We hebben veel van Parijs gezien; dit als gevolg van de informaties, die oom Guillaume
Geuskens ons verstrekt had: oom Guillaume trad in de vakantie op als reisleider en wist dus
“alles” van Parijs af. Het beklimmen van de Eiffeltoren ging goed, totdat we aan de
trappenpartij kwamen, waar je tussen de treden door kunt kijken; toen was Miep met geen
paard te bewegen om nog verder te klimmen en zo hebben we van het panorama van Parijs
eigenlijk niets gezien. Het museum in de Tuilerieën is van een dergelijke omvang, dat je er je
sloffen uit kunt lopen. We hebben volstaan met de Mona Lisa te gaan zoeken en toen we die
gevonden hadden, geloofden we het verder wel.
Het chauvinisme van de Fransen culmineert in het Hotel des Invalides. De eerste zaal
waar je binnenkomt hangt vol vlaggen; vele zijn aan flarden; de kleuren zijn meest
verschoten. Ik droeg toen, zoals de mode was, een hoed, die ik ook op had toen ik dat gebouw
binnenging. Er stonden verschillende “gardes”, die begonnen te roepen: “Chapeau!” De
bedoeling van die uitroep drong niet zo gauw tot me door, maar aan de erbij gemaakte gestes
begreep ik al spoedig, dat men wenste, dat ik mijn hoed afzette uit eerbied voor deze “gloire
de France”. Het graf van Napoleon kun je bekijken vanaf een galerij. Een glas-in-loodraam is
zo geconstrueerd, dat er – of de zon schijnt of niet – steeds een “zonnevlekje” op de tombe
valt. Rondom staan gedenktekens, waarin het hart van zijn meest geliefde generaals.
Natuurlijk zijn we ook naar het panopticum van madame Tussaud geweest, waar je
inderdaad af en toe schrok, omdat een schijnbaar levend mens een pop bleek te zijn, terwijl je
je niet moest verwonderen, dat een strak kijkende meneer, die je voor pop aanzag, plotseling
in beweging kwam.
Als bijzondere attractie kon je in een koepel gaan, die aan alle kanten bezet was met
spiegels, terwijl er misschien wel duizenden lampjes in alle mogelijke kleuren waren
aangebracht. Toen alle klanten binnen waren begon het hele geval te draaien en te wentelen;
de grond waarop je stond bleef stilstaan, maar toch had je het gevoel, dat je in alle richtingen
gedraaid en gesmeten werd. Daarbij maakte de apparatuur een geweldig lawaai, alsof er in de
laatste jaren geen druppeltje olie aan de knarsende en draaiende wielen gespendeerd was. In
een min of meer gebraakte toestand werd je nadien vrijgelaten.
We profiteerden ook van het avondlijk vertier, dat Parijs te bieden had. We gingen een
avond naar de opera, maar omdat we geen gala-uitrusting bij ons hadden, konden we alleen
maar plaatsen huren op een van de bovengalerijen. Aan het gebrekkige Frans, dat daar
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gesproken werd, kon je merken, dat er geen Fransen, maar uitsluitend buitenlanders zaten. Dat
was nog erger in de Folies Bergères, een tent waarin schaars geklede meisjes de ene dans na
de andere uitvoerden en waar kerels in glitterpakken allerlei schunnigheden stonden te
vertellen, waarvan je de teneur niet kende. We hadden onze jassen in de vestiaire
achtergelaten. Toen de voorstelling uit was, kregen we ze terug met behulp van een soort
portier, althans hij had een blauwe jas met veel goud op aan en een portierspet op. Omdat we
vestiairegeld betaald hadden, meende ik dat deze hulp daarbij behoorde, maar de man-inlivrei maakte ons duidelijk, dat hij iets extra’s verlangde. Omdat ik slechts papiergeld bij me
had en ik dit wel een beetje kostelijk vond om dat zo maar weg te geven, zocht ik in mijn
jaszak naar iets kleiners en vond een halve frank, die ik in de uitgestoken hand deponeerde.
Hij zei geen dankje, maar deed iets veel ergers: hij gooide het muntje hoog de lucht in, zodat
iedereen het zien kon, ving het op en stak het daarna toch maar in zijn zak. Als een pauw
wandelde hij naar een volgende klant.
Als souvenir aan onze huwelijksreis hadden we een fruitschaal gekocht. Het was een vrij
omvangrijk artikel, dat bovendien meer leek, dan het in feite was. het maakte de indruk van
zilver te zijn, maar ik maak me sterk, dat er hooguit een laagje zilver op lag. De omvang van
het artikel maakte, dat ik het niet goed in een van onze koffers kon krijgen; het werd dus door
ons als een afzonderlijk, extra pak bij onze bagage gevoegd. De Franse douaniers hebben de
naam erg streng en lastig te zijn; hadden we bij onze reis naar Frankrijk in niet gezien, hoe ze
de kussens optilden in de coupés om naar contrabande te zoeken? Ik maakte me te laat zorgen,
hoe ik die fruitschaal over de grens gesmokkeld kon krijgen, overtuigd als ik was, dat men
zo’n kostbaar artikel niet zo maar het land uit liet gaan. Ofschoon Miep er zich met hand en
tand tegen verzette, ben ik met de fruitschaal en al uitgestapt, toen een beambte de coupédeur
had opengegooid en geroepen had, dat we naar het kantoor moesten gaan als we iets de
declareren hadden. Ik deed dat dus, terwijl Miep bij onze koffers bleef zitten wachten in onze
coupé en het was voor mij een diepe teleurstelling, toen de douanier, bij wie ik terecht kwam,
tegen me zei, dat ik niks behoefde te betalen.
MEERSSENERWEG
Toen we van onze huwelijksreis terugkeerden, trokken we in het huis Meerssenerweg
251a, dat we sinds een maand gehuurd hadden en ingericht. Het lag bijna op de hoek en had
daardoor een klein driehoekig achtertuintje. Daar stond tegenover dat het voortuintje aardig
van omvang was, in ieder geval zo groot, dat ik mijn beginnend tuinierstalent er goed in
ontwikkelen kon. Ik heb daar heel wat prettige uurtjes in doorgebracht, niet in het minst
omdat het aan de straatkant gelegen volop gelegenheid bood om een praatje met al of niet
bekende voorbijgangers te maken.
Als buren hadden we in het aanliggend hoekhuis een handelsreiziger, die niet vaak thuis
was, maar als hij er was konden we dat duidelijk horen aan de schreeuwende ruzie, die hij dan
met zijn vrouw maakte. Deze scheldpartij eindigde dan in een hysterisch gekrijs en gehuil van
de vrouw, die naar we veronderstelden een flink pak rammel van haar liefhebbende
echtgenoot had gehad. Het was in ieder geval geen stel om een relatie mee op te bouwen.
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Aan de andere kant woonde het
echtpaar
van
Loon;
hij
was
verzekeringsagent; ze waren al enige jaren
getrouwd en hadden geen kinderen. Onze
relatie ging niet verder dan dat we over het
scheidingshekje in de voortuin af en toe een
praatje maakten. Maar ook dat contact vond
een spoedig en abrupt einde toen onze oudste
Ger geboren werd. Niet alleen, dat er geen
felicitatie na de geboorte kwam, maar we
kregen ook geen goeiedag meer van het stel,
dat schijnbaar erg leed onder hun
kinderloosheid en het niet verwerken kon, dat
wij niet kinderloos zouden blijven, zoals zij
blijkbaar gehoopt hadden. Voor onze
boorling, die af en toe in het zonnetje in de
voortuin werd gezet, hadden ze niet de minste
belangstelling.
Mijn broer Eugène, die een paar
maanden later trouwde met Nie Bruls huurde
een huis in hetzelfde blok huizen langs de
Meerssenerweg als waarin wij woonden. Hun
huis was volkomen identiek aan dat van ons.
Miep in huiskamer Meerssenerweg 251a
Omdat in die tijd de Queen Ann-stijl in de
mode was, hadden we allebei onze kamers in die stijl ingericht, waardoor de gelijkenis van de
huizen nog meer geaccentueerd werd. Ons mannen deed dat niet veel, maar het scheen de
vrouwen te prikkelen tot een onderlinge concurrentiegeest, die nog verscherpt werd toen Nie
in verwachting raakte en Miep nog steeds niet zwanger werd. Er ontstond dan ook een
merkbare verkoeling in onze relatie.
EMMA VAN SPARRENDAAL
Ik had indertijd een cursus ter opleiding voor de M.O.-akte KI (wiskunde) bij de
leergangen in Sittard gevolgd. Daar ontmoette ik Wiel Baarts en Gos Aarts, met welke beide
medestudenten ik een tijdje samen gestudeerd heb. We kwamen dan afwisselend bij elkaar
overhuis, maar Wiel Baarts haakte spoedig af. De cursus werd hoofdzakelijk gegeven door
Kaatje Bonekamp, een leraar die door zelfstudie de beide akten KI en KV had weten te
krijgen. Dat hij dat door zelfstudie verkregen had bleek duidelijk uit zijn lesgeven. Er lag geen
lijn in zijn methode: zijn hele lesgeven was een dolen door de stof, waarbij je langs allerlei
kronkelwegen uiteindelijk tot een oplossing kwam. De aanwezige bord-oppervlakte was dan
bedekt met getallen en formules, zodat het zelfs degeen die het geharrewar tot het einde
gevolgd had, groen en geel voor de ogen werd.
Toen Baarts uit ons trio wegviel, bleef de relatie met Aarts nog bestaan, ook nadat ik de
studie voor KI opgegeven had en getrouwd was. We hadden verschillende gezellige avonden
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in Sittard, waar Aarts, die getrouwd was, woonde. Op zo’n avond deed Aarts ons het voorstel
om een hond aan te schaffen. Hij kon via een relatie ons een ras-herdershond aanbieden met
stamboom en al voor f.25,-, ’n koopje, dat we niet aan onze neus voorbij wilden laten gaan, te
meer daar Miep een echte hondenliefhebster was. De betreffende hond heette Emma van
Sparrendaal en had inderdaad een indrukwekkende stamtabel. Het was een teef. Ons werd
aangeraden de hond de eerste nacht in onze slaapkamer te nemen: dat zou de goede relatie
tussen die viervoeter en ons bevorderen. We hadden een grote hondenmand aangeschaft en
hebben die inderdaad de eerste nacht, dat Emma in ons huis was in onze slaapkamer gezet.
Het werd een rusteloze en ongezellige nacht, waarin ik nauwelijks of niet geslapen heb, want
bij elke beweging van de hond en bij elke zucht, die zij slaakte, dacht ik dat zij tot de aanval
zou overgaan. Er is echter die nacht niets gebeurd, dat mijn ongerustheid rechtvaardigde.
SINT VINCENTIUS-VERENIGING
Officieel behoorden we tot de kerk van het Wittevrouweveld. De grote kerk van O.L.
Vrouw van Lourdes was er nog niet, wel een houten noodkerkje, dat min of meer naar
armoede rook. Wel was er al een pastoortje Jacobs, een min mannetje, maar een dictator in
merg en been. Hij had assistentie van een kapelaan, dat was in onze tijd kapelaan Linssen.
Deze kwam geregeld bij ons op huisbezoek.
De paters van de koepelkerk hadden in die tijd nog geen parochie en moesten op de
”schnabbel-tour” gaan om kerkgangers te winnen. Zo kwam het dat we buiten kapelaan
Linssen ook regelmatig bezocht werden door de rector van de koepelkerk. Het publiek en de
entourage stond ons eerlijk gezegd beter aan dan de armoe van het houten noodkerkje. We
hadden dus niet te klagen over geestelijke verzorging.
Een van de gevolgen van het rectorbezoek was, dat ik lid werd van de St.
Vincentiusvereniging, die zich ten doel stelde de nood van de paupers indien mogelijk te
lenigen. De leden van die vereniging, die onder voorzitterschap stond van Rovers, die in grote
villa Providencia op de Scharnerweg woonde, waren allemaal “klanten” van de paterskerk: de
bedeelden bezochten min of meer gedwongen de houten kerk van pastoor Jacobs, want de
“heren”, die de arme sloebers bezochten informeerden steeds of men wel ’s zondags naar de
kerk ging. Men heeft het zelfs bestaan om aan die mensen penningen uit te reiken, die ze dan
in het offerzakje van de kerk in plaats van stoelengeld moesten deponeren, zodat het was na te
gaan hoeveel lieden er in totaal hun zondagsplicht vervulden. Ik heb aan dit systeem niet
willen meedoen, want ik was ook ingedeeld bij een equipe, die op huisbezoek ging en dan
broodbonnen uitdeelde. Moesten de bedeelden wat anders hebben, dan konden ze dat opgeven
en dan werd op de volgende bijeenkomst, die steeds op vrijdag plaats vond, besloten of men
wel dan niet in staat was het gevraagde te verschaffen.
Ik had als confrère de ouwe heer Pierre Bailleux, die de bijnaam voerde van de “Pop”.
Hij wilde steeds op zondag gaan, ofschoon die dag voor de bezochte wittevrouweveldelingen
de meest ongewenste was. Het was meest op zondag dat men iets bijzonders in de pan had:
een konijn of zo (hoe ze er aan kwamen was even mysterieus als de bereiding!). Wanneer iets
bijzonders in de zondagse pan op het vuur stond moesten we altijd lang wachten voor de deur
open gedaan werd. Het hele huis rook dan wel nog naar gebraden konijn, maar op de kachel
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stond niets. In de tijd, dat wij op de stoep hadden staan wachten, was het braadsel in allerijl
naar buiten gebracht!
Op de conferenties, zoals de vergaderingen van St. Vincentius officieel genoemd
werden, hadden de oude heren de overhand en zij voerden daar dan ook meestal het woord.
Niet dat die discussies veel zoden aan de dijk zetten, maar men had de voldoening ook weer
eens iets gezegd te hebben. Soms waren de twistgesprekken amusant. Ik herinner me dat Vic
Tissen, ook een baas op leeftijd, die een aantal drankwinkels in de stad exploiteerde, het eens
had over “huisvlijt”. Hij vond dat een geschikt middel om de mannen zonder werk, die de
gezinnen, die wij frequenteerden, in ruime mate voor handen hadden, bezigheid te
verschaffen. Bailleux was enigszins doof evenals Tissen, maar ze zaten naast elkaar en
hadden dus volop gelegenheid om van gedachten te wisselen. Nadat Tissen zijn visie op de
vrijetijdsbesteding in de vorm van huisvlijt van de Vincentiusklanten uitvoerig gevestigd had,
meende Bailleux ‘n duit in het zakje te moeten doen en merkte op: “Wat motte die luij met
zoveul huitvleis doen?”, waarop Tissen reposeerde met te zeggen: “Wee heet ’t noe euver
huitvleis?” “Diech zelveres” antwoordde Bailleux, waarop beiden het gesprek staakten, met
hun hoofd schuddend over zoveel onbegrip. Het gebeurde niet al te vaak, dat een dergelijke
bespottelijke situatie je eens hartelijk kon laten lachen, want meestal verliepen de discussies
in een dodelijke ernst, waarbij de zorg over de financiële nood in de conferentiekas de
boventoon voerde.
Ik ben ook nog een tijd op stap geweest met V. Tissen, die toen, ondanks zijn leeftijd de
naam had af en toe te bezwijken voor vrouwelijk schoon, waarvan hij ondanks zijn
weduwnaarschap wist te genieten. Dat was natuurlijk geen geheim in het Wittevrouweveld.
Het gebeurde dan ook, dat we bij een bezoek bij een van onze klanten in een vertrek gelaten
werden, waarin op de muur een paar pin-up-girls bevestigd waren. Kippig als Tissen was
ging hij er met zijn neus vlak op hangen. Dit was aanleiding voor de vrouw des huizes om op
te merken: “Jao, jao, menier Tissen zuut ouch liever e sjoen vrommes es ’n aajd peerd!
Ik ben ook nog een tijdje met Koos van Doorn als confrater voor Vincentius op stap
geweest. Uit die tijd de volgende anekdote: men was begonnen met het houtwerk van het
huis, waarin we woonden opnieuw te schilderen. Op een woensdagmiddag moest Miep de
stad in; Ger was toen een luierkind, maar ik zag er geen been in om het kind te verschonen
nadat het zijn flesje gehad had. Ik was druk doende met het vervullen van deze vaderlijke
plichten toen er gebeld werd. Ik heb het kind op de grond gelegd, omdat ik wilde voorkomen,
dat het van de tafel afrolde en deed open. Daar stond van Doorn met zijn twee handen in de
hoogte alsof iemand hem met een pistool bedreigde. Maar de palmen van zijn beide handen
zaten onder de verf van de deurposten, die blijkbaar nog niet opgedroogd waren. Ik liet hem
binnenkomen, maar kon hem niet helpen zijn handen te reinigen voor ik met de baby klaar
was. Wel bood ik hem een stoel aan en daar ging hij met opgeheven handen op zitten. Zo’n
situatie trof Miep aan, toen ze even later thuiskwam.
OMVER GELOPEN DOOR EMMA
Ondanks de passerelle, die ze moesten oversteken, kwamen pa en ma geregeld ’s
zondags op visite. Meestal ging pa iets vroeger naar huis. Zo ook die zondag, ik liet pa uit.
Emma liep met ons mee. Toen de straatdeur open ging, rende hij het voortuintje in en de straat
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op. Ik riep hem terug en hij kwam in volle vaart aangestormd, recht op mij af. Ik was bang,
dat het dolle beest mij zou omver lopen en sprong opzij. Had ik dat maar niet gedaan, want de
hond week van zijn koers af om langs mij naar binnen te kunnen rennen en door mijn
zijwaartse sprong kwam ik juist in de weg te staan, die het dier ook gekozen had, met het
fatale gevolg, dat hij met zijn volle gewicht tegen mij knie aanbotste en ik languit op de
gangmat kwam te liggen. Ik kon niet opstaan, omdat de knie in het been waar ik geraakt was,
mij daartoe niet in staat stelde. Ik riep om hulp en ma en Miep kwamen met verbaasde
gezichten de gang instormen. Ze hielpen me overeind en ma zei, dat hoogstwaarschijnlijk
mijn knie uit zijn kom geschoten was en dat dat gemakkelijk te verhelpen was! Ik moest op
een stoel gaan zitten, mijn been recht voor mij houden en dan zouden zij aan mijn voet
trekken, zodat het been weer in zijn kom schoot. Ze hebben getrokken wat ze konden; het
enige resultaat was, dat ze me met stoel en al door de kamer zeulden, maar de knie bleef pijn
doen. De volgende dag constateerde dokter Lousberg, dat een bandje in mijn knieschijf
gescheurd was en liet in het midden of dat door de hond of door de ondergane behandeling
door mijn dames gebeurd was.
NIEUWBOUW HUIS SCHARNERWEG

Voorgevel nieuwe huis Scharnerweg 73

Met dat al voelden we ons in het
stadsgedeelte voorbij het spoor geleidelijk aan
beter thuis en toen Brunott een aanbod deed
om een stuk grond te verkopen, dat naast zijn
huis aan de Scharnerweg lag, gingen we daar
gaarne op in. Brunott vroeg f.52,- per m2 en
het terrein was ruim 630 m2 groot en zou dus
op meer dan f.3.000,- komen. Ik vroeg aan
Arthur Deussen om een tekening te maken en
liet die door Bus nazien. Ik had me die moeite
wel kunnen besparen, want hij vond het een
uitstekend ontwerp, maar ik denk, dat hij er
geen oog op geworpen heeft. Dit bleek wel
hieruit, dat de aannemer bijna dagelijks met
fouten in het ontwerp kwam aandragen, die hij
dan meest zonder
bijkomende kosten
corrigeerde. De ergste tekortkoming was wel,
dat er geen licht in het trappenhuis kon komen,
omdat de architect vergeten was een raampje te
projecteren. Tillie, de aannemer, wilde wel met
een paar glaspannen dit euvel verhelpen. Het is
later een oplossing gebleken, die wel niets
kostte, maar een voortdurende ergernis voor
mij gebleven is, zolang we er woonden.

170

1930: tuin van nieuwe huis aan Scharnerweg 73; Miep, haar schoonouders, Michel en Miets Gelissen-Looman, baby Ger en hond Emma
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De Ambachtsschool
LERAAR AMBACHTSSCHOOL

Lerarencorps toen ik aan de Ambachtsschool in 1925 begon: zittend v.l.n.r. H. van Mastrigt (meubelmaken en waarnemend directeur), J.
Janssen (maatschappijleer en godsdienst), H. Bus (directeur, gaf tekenles als het hem uitkwam), Meys (timmeren), B. Brunott (handtekenen).
Staand v.l.n.r. I. Nijst (algemeen vormend onderwijs), L. van Bilsen (smeden), Smit (elektriciensopleiding ), Pot (schilderen), Somers
(timmeren), J. de Vos (vaktekenen voor smeden-bankwerkers), Jansen (bankwerken); leraar Vink (elektriciteitsleer) ontbreekt op de foto.

Op 1 september 1925 begon ik met les te geven op de Ambachtsschool. Het was een
heel verschil met het geordende onderwijs van de lagere school, waar je in behoorlijk
ingerichte ruimten, volgens vastgestelde methoden en met gelijkgestemde leerkrachten de
jongens ontwikkeling probeerde bij te brengen. Behalve dan dat je een hoger maandsalaris
ontving, was al het andere het absolute tegengestelde van wat je gewend was. Het klaslokaal,
dat me toegewezen werd, was een ruimte met ongeschilderde muren. Gelukkig stonden er wel
banken in, al waren die van een verouderd type en ook waren er kasten, met daartussen een
dubbel verschuifbaar bord en stond er een vast kathedertje voor dat bord. Dat liet ik zo gauw
mogelijk slopen om er een tafel met stoel voor in de plaats te organiseren.
Er waren een paar stapels stuk gelezen leesboekjes en voor de rest moest je maar je
eigen plan trekken. Ook de collega’s waren geheel verschillend van het team, waarmee ik
voordien mijn dagen gesleten had. Degenen waar de hele school om draaide waren de
praktijklui, die zeker goede vaklui zullen geweest zijn, maar die meestal als opvoeders vrij
waardeloos waren. Op z’n hoogst behandelden zij de leerlingen, zoals zij gewend waren
geweest in de werkplaats of op karwei met leerjongens om te springen. Zij hadden niet de
minste waardering voor wat een “schoolmeester” in hun milieu kwam uitspoken en
beschouwden de tijd, die de jongens bij hem doorbrachten als verbeuzeld en kon die veel
beter voor vakopleiding in de enge zin van het woord besteed worden. In de waardenschaal
van het ambachtsonderwijs hing die “schoolmeester” helemaal onderaan, als men hem
tenminste een plaatsje op die schaal wilde toekennen. Daar tussen in, maar dichter bij de
“schoolmeester” dan bij de vaklui stonden de theorie- en tekenleraren.
De schooltijden waren afgestemd op de werktijden in het bedrijfsleven: vier uur ’s
morgens en vier uur ’s middags, met daar tussen in een uur “schafttijd”. De schooltijden
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waren van acht tot twaalf en van een tot vijf. Het heeft me heel wat moeite gekost de
schafttijd met een kwartier verlengd te krijgen, zodat het enigszins op pauze begon te lijken
en je tenminste ’s middags thuis kon gaan eten. Omdat alleen zaterdagmiddag geen school
was werkten de leerlingen vierenveertig uren per week, hetgeen overeen kwam met de
werktijd in de fabrieken: men meende op deze manier de leerlingen aan de arbeidssituatie te
kunnen gewennen. Mijn voorganger, Frans Zuylen, had om een of andere reden de
woensdagmiddag vrij willen hebben; hoogstwaarschijnlijk om de geschiedenisleergang van de
Leergangen te kunnen volgen. Daarom was voor die middag M. Mommers, schoolhoofd van
de Openbare school in Heer aangesteld en omdat die benoeming vast was, moest hij in die
functie gehandhaafd blijven. Zodoende werd de week voor mij althans door een vrije
woensdagmiddag onderbroken. Daar stond tegenover, dat er van 1 oktober tot 31 maart
avondschool werd gegeven, gedurende twee en ’n half uur per avond (van zeven tot half tien).
Omdat ik meestentijds vier avonden bezet werd (woensdagavond probeerde ik vrij te houden)
had een week (veertig plus tien is) vijftig volle werkuren, althans in de wintermaanden, nogalwat verschil met de lagere school, die per week zevenentwintig uur draaide.

Ivon met directeur Henk bus in een praktijklokaal van de Ambachtsschool

De salarissen waren hoger dan bij het lager onderwijs, maar je hield er geen rekening
mee, dat je praktisch twee maal zoveel uren dienst had. En dan bofte je ook nog als je op de
woensdagmiddag niet ingeschakeld werd omdat een van je collega’s zo nodig voor een
griepje of iets dergelijks thuis gebleven was, want het was een vaste regel, dat geen klas naar
huis gestuurd mocht worden: er werd beslag gelegd op de uren van leraren, die dan toevallig
vrij waren, of er werden aan bepaalde leraren dubbele klassen toegeschoven. Als leraar
A.V.O. (algemeen vormend onderwijs), zoals de onderwijzer bij het ambachtsschoolonderwijs
genoemd werd, had je daarbij de meeste kans voor dat karwei aangewezen te worden. ik heb
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menig uur doorgebracht met een volgestouwd lokaal, waarin de tweepersoonsbanken door
drie leerlingen bezet waren en er rondom nog een leerling of tien-twaalf tegen de muren
hingen. En toch maar “lesgeven”.
DIRECTEUR HENK BUS
Directeur Bus was een dictatoriale figuur, die geen tegenspraak duldde noch van zijn
leerlingen, noch van zijn leraren. Hij had zonder tussenpauzen een endje sigaar in zijn mond,
hetgeen hem de bijnaam verschafte van “de stomp”. ’n Leerling, die bij hem op het matje
moest komen kon er op rekenen behalve uitgekafferd, rijk berookt te worden, want de
directeur had de gewoonte dan de sigarenrook recht in het gezicht van zijn slachtoffer te
blazen. Het was voor hem gebruikelijk om zich niets van begin- en eindtijden van de school
aan te trekken en als het maar enigszins kon buiten de school actief te zijn, liefst bij
activiteiten, die hem de kans gaven opvallend voor het voetlicht te treden. Behalve de
logische gevolgen van het afwezig zijn van de “leider” van het schoolgebeuren, had dit tot
gevolg, dat de school met allerlei karweien opgezadeld werd, die niets, maar dan ook niets
met de opleiding te maken hadden. Er was in die tijd geen feest of de Ambachtsschool zorgde
voor de versiering, geen optocht of er was een praalwagen van de school bij en dat alles tot
eer en meerdere glorie van de heer Bus. Hij voelde zich beter thuis in de meeste kroegen dan
in zijn kantoor en offerde daardoor ook zijn gezin op aan de door hem nagestreefde
populariteit.
WAARNEMEND DIRECTEUR H. VAN MASTRIGT
Omdat men in die tijd geen functie van onderdirecteur aan de ambachtsschool kende,
was H. van Mastrigt ermee belast, bij afwezigheid van de directeur de lessen te regelen, als er
weer eens een docent afwezig was: hij werd daarom waarnemend directeur genoemd, zonder
dat dit enige invloed op zijn salaris had. Van Mastrigt had de reputatie een huistiran te zijn,
voor wiens doldriftige buien vrouw en kinderen sidderden. Hij was een liefhebber van
wandelen en maakte tochten van uren in de omtrek, steeds in zijn eentje. Die hang naar
eenzaamheid was ook de reden geweest, waarom hij buiten de stad, op de Scharnerweg, die
toentertijd nauwelijks bebouwd was, was gaan wonen: hij trok vaak in de buurt van zijn huis
het veld in om er konijnen te schieten. Wanneer hij ’s maandags in zijn werkplaats kwam, die
de vorige zaterdag volgens protocol opgeruimd en schoongeveegd was, dan gaf hij de
leerlingen wat houtafval om eens flink wat krullen te maken. Pas als er flink wat houtkrullen
op de vloer lagen voelde hij zich in zijn element. Het was een bonkige man, hetgeen je ook
zag aan de solide, bijna ontilbare meubels, die hij liet vervaardigen. Deze moesten steeds in
de was gezet worden, waarbij hij vond, dat zijn leerlingen niet genoeg “knokenolie”
gebruikten. Vlak voor de oorlog werd de meubelafdeling opgeheven en ging van Mastrigt met
vervroegd pensioen.

174

KAPELAAN JOS JANSSEN
Kapelaan Jos Janssen was wel een heel bijzonder soort leraar. Zijn klas was in
voortdurende agitatie; soms sleurde hij een der leerlingen de gang op, om hem meer
particulier een paar rammelingen te verkopen. Ondanks deze ongunstige omstandigheden bij
het lesgeven, vertoonden de lijsten van Janssen een eentonige rij van uitsluitend achten. Hij
was bijzonder bevriend met de directeur, die hem Josje noemde. Als er bij Bus thuis een
verjaardag gevierd werd, was ook kapelaan Janssen aanwezig. Zo’n fuif bij Bus eindigde
altijd in pand verbeuren, waarbij voor het terugkrijgen van de ingeleverde panden steeds flink
gezoend moest worden. Janssen, als celibatair volstond dan met het geven van een hand. Meer
moeite had hij met de kerkelijke eis om na twaalf uur ’s nachts niets meer te gebruiken; het
overkwam hem geregeld, dat hij zijn laatste slok wijn gauw in de keuken ging uitspuwen.
Ik kwam af en toe nog wel eens op bezoek bij Janssen thuis. Op zekere keer bleek zijn
haard in zijn studeerkamer verdwenen en stond er een simpel potkacheltje. Op mijn vraag of
de haard in reparatie was, antwoordde Janssen, dat dat niet het geval was, er was een vrouw
bij hem thuis gekomen, wier kachel het niet meer deed en die geen geld had om een nieuwe te
kopen. Toen had hij haar zijn haard gegeven en behielp zichzelf nu verder met het
potkacheltje. Op mijn opmerking, dat hij beter het potkacheltje had kunnen weggeven zei hij:
“Dat zuuste gaans verkierd: de mos altied ’t beste weggeve en ’t minste veur diech zellef
hawwe!” Dat was een principe, waarnaar kapelaan Janssen steeds consequent handelde. Zijn
huishoudster Leneke beklaagde zich, dat ze zich arm kocht aan beddengoed en toch was de
linnenkast voortdurend leeg: dat kwam, omdat de kapelaan meer linnengoed weggaf, dan zij
met kopen kon bijhouden.
Kostelijk waren zijn verhalen over deken Receveur, waaronder hij moest werken. De
man scheen hem mateloos te irriteren door zijn hooghartig gedrag. “En toch deeg z’ne pa ’t
zelfde es de meine: veer hadde in Remund ‘ne lappewinkel en zij ’t zelfde in Venlo” (beide
families deden in manufacturen). Kapelaan Janssen deed niets liever dan, wanneer hij achter
Receveur lopend, die plechtig de sacristie verliet om de Mis te gaan opdragen, op diens over
de vloer slepende slip van de albe te trappen, waardoor zijn baas een onverwachte schok in
zijn schouders kreeg. Met veel verve kon hij vertellen, hoe hem eens een briefje in de bus
werd gedeponeerd, waarop stond, dat hij de dag daarna, ’n zondag, preken moest. Omdat het
briefje, afkomstig van de deken, niet geadresseerd was, stopte Janssen het in de bus van de
naast hem wonende kapelaan. Hij genoot van de verbazing en verontwaardiging van de deken,
toen die zondag de “verkeerde” kapelaan op de preekstoel stond.
Om de haverklap kwam er een jongen bij mij in de klas om te vragen of ik een rood
potlood voor de kapelaan had. Ik gaf de boodschapper dan een rood correctiepotlood mee en
zag het nooit meer terug. Dat begon me te vervelen en daarom gaf ik de jongen op ’n keer een
klein stompje potlood mee…. en kreeg dat ook niet terug. Maar de daarop volgende zondag
zat ik in de kerk, toen kapelaan Janssen met de collecteschaal rond ging. Aan mijn rij
zitplaatsen gekomen, zette hij de schaal ostentatief neer op een stoel, ging in het zakje onder
zijn singel zoeken en gaf mij onder dankzegging het eindje geleend potlood terug, tot
verbazing (allicht) van de om mij heen zittenden.
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HANDTEKENLERAAR B.BRUNOTT
B. Brunott, handtekenleraar van professie, was een heel ander type. Het was een
uitgesproken egoïst. Behalve op school, ontmoette ik hem ook op de “fuiven” van Bus
waarvoor hij met zijn vrouw evenals ik met de mijne steeds uitgenodigd werden. Ik heb hem
het best leren kennen toen ik een stuk grond naast zijn huis van hem kocht om er zelf te gaan
bouwen. Hij heeft er toen proberen uit te halen, wat er uit te halen was. Op ‘n gegeven
moment meende hij, dat ik de grond waarop de halve muur stond, die ik van zijn zijgevel had
moeten kopen, buiten het terrein viel, dat ik van hem had gekocht. Hij haalde het kadaster
erbij om dat eens op te meten. Tot zijn grote spijt bleek toen, dat ik dat strookje grond wel
degelijk betaald had. Hij bezorgde mij wel de strop, dat het kadaster ontdekte, dat ik wel nog
een strookje grond betalen moest aan mijn andere buurman, G. de Pauw. Het speet Brunott
zichtbaar, dat hij de Pauw dat voordeel bezorgd had, maar ik was in ieder geval de dupe.
Omdat hij, Utrechter van origine zijnde, de jongens met een scherpe ch “Jochie”
noemde, had hij de naam Jochie bij de leerlingen gekregen.
Behalve aan de Ambachtsschool gaf hij ook les aan de meisjes-normaalschool te
Valkenburg. Jarenlang heeft hij als postiljon d’ amour gefungeerd tussen een meisje van de
normaalschool en een leerling van onze school. Dat ging als volgt. Brunott kon moeilijk in
zijn lokaal blijven. Voortdurend ging hij buurten bij een van zijn collega’s. Dat kon omdat
Bus meestal toch niet aanwezig was. Van die gelegenheid maakte de amant van de
Valkenburgse schone gebruik om een briefje onder de band van Brunotts hoed te stoppen.
Brunott zal in Valkenburg ook de nodige keren zijn klas verlaten hebben en dat was dan de
gelegenheid, waarop het betreffende meisje gewacht had om de correspondentie uit Brunotts
hoed te halen en er het antwoord in te stoppen.
’n Irritant voorbeeld van ’s mans egoïsme was wel, dat hij, toen hij een vals gebit moest
hebben, op zoek ging naar de beste tandarts, die er in de stad te vinden was, maar toen zijn
vrouw aan een nieuw gebit toe was, was de eerste de beste tandentrekker van over de grens
goed genoeg. Ze kwam terecht bij een Belgische tandensmid, die de getrokken kiezen en
tanden in een naast hem staande geëmailleerde emmer smeet. In verband met het valse gebit
de volgende anekdote: tijdens de oorlog waren alle huizen verduisterd. In een van de
oorlogswinters vroor het tot het kraakte. Brunott was gewend zijn gebit in een kommetje
water in zijn badkamer te zetten. Hij had zijn badkamer blijkbaar niet verduisterd, want toen
hij ’s morgens in het donker in het bakje naar zijn gebit greep was het bakje leeg. Hij zette in
zijn agitatie het hele huis op stelten. Wat was er gebeurd? Die nacht was het water in het bakje
bevroren en omdat er geen licht gemaakt kon worden, zocht Brunott boven het ijsscholletje
naar zijn gebit, dat er onder lag.
Nervositeit en daardoor over zijn toeren raken was een andere hebbelijkheid van het
kleine mannetje, want hij was maar klein van stuk. Zo heb ik hem eens een kerstboom zien
verbranden. Hij stak hem aan voor in zijn tuin, maar schrok zo van de felle brand, die in de
boom sloeg, dat hij wegrende naar achteren in zijn tuin, maar in zijn zenuwen de boom bij de
top bleef vasthouden, zodat die als een brandende fakkel door de hele tuin gesleept werd.
Hoe hij eigenlijk was, kwam ik pas goed te weten, toen ik naast hem woonde: als een
struik beter tot haar recht kwam, gezien vanuit mijn tuin, werd ze onverbiddelijk opgeruimd.
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LERAAR TIMMEREN MEYS
Meys, leraar timmeren, had door de typische manier waarop hij over zijn brilletje keek,
van de leerlingen de naam “starekieker’ gekregen. Hij was vroeger een aannemertje geweest
en woonde in de Heyenstraat. Je moest door een soort remise, waarin rijtuigen stonden gestald
en dan was achterin de ingang van Meys’ woning. Achter dat huis lag een grote tuin, waarin
Meys chabaud-anjers en fruit kweekte. Zijn anjers waren zo groot, dat ze best op de revers
van prins Bernhard hadden kunnen prijken; en ook zijn fruit was van expositie-kwaliteit. Ik
kreeg de indruk, dat het Meys meer interesseerde hoe zijn tuin erbij stond, dan dat ie zich druk
maakte over de hem toevertrouwde jongelui. Die beschouwde hij op dezelfde manier als hij
hoogstwaarschijnlijk met zijn leerjongens in het bedrijf was omgesprongen. Dat het een harde
man was bleek ten overvloede uit het feit, dat hij geen enkele relatie meer wilde met zijn
zoon, die werkte bij de Heerlense politie. Behalve de aanpak van zijn leerlingen, had hij uit
het bedrijfsleven meegebracht, zijn behoefte om op vaste tijden een borrel te drinken. Hij had
in zijn particuliere kast in de werkplaats een flesje jenever staan, waaruit hij op vaste tijden
(bijvoorbeeld om elf uur ’s morgens) een slok nam.
LERAAR BANKWERKEN JANSEN
De “witte” Jansen was leraar bankwerken en als vakman had hij een uitstekende
reputatie, maar als opvoeder gooide hij er met de pet naar. Het was de leerlingen algemeen
bekend, dat hij een gerenommeerde kroegloper en hoerenjager was. Zijn vrouw was een in
bonte kleuren opgedirkte “del”, die je best van “tippelen” kon verdenken. De “witte” was
vroeger zwart geweest, maar had eerst de kleur van zijn haar verloren en daarna, volgens zijn
zeggen in een nacht, de beharing niet alleen van zijn hoofd, maar ook die van zijn gezicht.
Wat er waar is van het verhaal van een van onze dienstmeisjes, dat Jansen haar op een avond
benaderd had met het voorstel om met hem mee te gaan: ze zou in een nacht meer kunnen
verdienen dan haar hele maandloon, is misschien gefantaseerd, maar helemaal onmogelijk is
het zeker niet.
Toen de tweede wereldoorlog uitbrak ontpopte Jansen zich als NSB’er en moffenvriend;
zijn vrouw zelf Duitse deed dapper mee. Avond aan avond was het feest ten huize Jansen en
de gasten waren allemaal moffrikaanse militairen. Hij bracht in die tijd verslag uit over het
gebeuren in de school en heeft moeite gedaan de directeursstoel te bezetten.
TEKENLERAAR VOOR DE BANKWERKERS J. DE VOS
J. de Vos was tekenleraar voor de bankwerkers; bij de leerlingen was hij “Bobbie”. Hij
ergerde zich buitengewoon aan de scheldnaam en was daardoor zelf de oorzaak ervan, dat niet
alleen in de school op elke mogelijke plaats die hatelijke aanduiding “Bobbie” kwam te staan,
maar ook buiten de school kon hij zich nergens vertonen, of er was wel een knaap, die hem
nariep. Dit stimuleerde uitermate zijn labiele geesteshouding, want Bobbie was bepaalde
tijden van het jaar volkomen krankzinnig. Dat ondervond in de eerste plaats zijn vrouw (een
Akense, die hij na de eerste wereldoorlog had opgevrijd. Het goede mens heeft wel geweten
wat ze begonnen was met die “steenrijke” Hollander met zijn lelijke tronie als man te
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accepteren). Herhaaldelijk kwam ze met een bont en blauw geslagen gezicht haar beklag doen
over haar man bij Bus, maar die wist er ook geen weg mee. Maar ook de school leed onder de
onevenwichtigheid van deze leraar, die weken en soms maanden thuis bleef, zonder dat
directie of bestuur van de school er iets aan doen kon. Wanneer hij wel op school was,
bereidde hij allerlei reizen voor, vaak naar Duitsland of Italië (Rome was een geliefd doel),
want in de vakanties trad hij op als reisleider en had als zodanig een goede naam. Maar het
ging wel ten koste van zijn werk in de klas. Hij besteedde nauwelijks aandacht aan de
leerlingen en hun werk als hij weer eens achter in de klas zat met een stapel papier en folders
voor zich. Een leerling moet het dan niet wagen hem iets te vragen: een draai om de oren was
het minste dat ie dan verwachten kon.
LERAAR TIMMEREN SOMERS
Somers, die behalve in de eerste klassen praktijk timmeren ook vaktekenen en
vaktheorie voor de houtbewerkers gaf was een stille, vrij sombere man, die zonder veel
aandacht voor zijn collega’s van en naar zijn leslokaal liep. De man had wellicht zorgen over
zijn gezin, misschien was zijn gezondheid wel wat precair, in ieder geval heb ik hem niet lang
als collega meegemaakt. In die tijd verloor hij zijn eerste vrouw en trouwde opnieuw met de
kassière van de Grand Bazar. Maar dat tweede huwelijk duurde niet lang, omdat hij zelf vrij
plotseling overleed, die tweede vrouw met de zorg voor tweeërlei soort kinderen achterlatend.
LERAAR ELEKTRICITEITSLEER VINK
Een tweede even zelf in zich levend type was Vink, de leraar voor elektriciteitsleer en
aanverwant tekenen; ook hij had weinig relatie met zijn collega’s en ook hij stierf op vrij
jonge leeftijd, zijn vrouw met een uitgebreide schaar kinderen achterlatend.
LERAAR SCHILDEREN POT
Vink was een “Hollander”, evenals Pot, de schildersleraar. Maar Pot was behalve
Hollander ook nog protestant: het was de enige andersdenkende uit het team. Zijn vrouw had
meer last van de Roomse omgeving dan Pot zelf. Een enkele maal probeerde hij wel weg te
solliciteren, maar zonder resultaat. Als goed geaard Hollands protestant keek hij met een
zekere dedain neer op dat Roomse gedoe van zijn collega’s. De leerlingen hadden graag met
hem te doen.
LERAAR ELEKTRICIËNS SMIT
Ook Smit was een geïmporteerde uit Holland. Hij was in het diepst van zijn hart een
kankeraar, die steeds met een eind sigaar in de mond rondliep. Als kerkmeester van het
Wittevrouweveld had hij voortdurend karweitjes voor zijn pastoor op te knappen. Hij kreeg
daar ruimschoots gelegenheid toe door de vele absenties van de directeur en het feit, dat hij
als elektriciteitsleraar veel werken moest met betere materialen. Hij had een lijzig vrouw, die
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vreselijk kon temen over haar “Adje”, die toch zoveel goed werk voor de parochie deed. Ze
hadden een aangenomen dochter omdat zij geen kinderen konden krijgen.
LERAAR SMEDEN LERANG VAN BILSEN.
De leraar smeden was Lerang van Bilsen, een Roermondenaar, die in Achter
Mariëngaard (Achter me Gaat) de achterbuurt van Roermond het levenslicht had aanschouwd
en de reputatie had een prima vakman te zijn. Dit bleek wel uit de brandkasten, die hij maakte
en de kunstige roosjes, die hij kon smeden. Hij handhaafde de orde in zijn klas met ijzeren
vuist. Als het moest gebruikte hij in die vuist ook nog een hamer, die hij een onwillige
leerling nagooide als zo’n jongen het volgens hem te bont had gemaakt. Hij meende dat de
overige leraren veel te slapjes ten opzichte van de leerlingen waren door deze soms verlof te
geven naar de w.c. te gaan. Bij hem mocht zoiets niet en hij ging er prat op, dat men hem zelfs
niet vroeg om een plasje te gaan doen. Hij wist alleen niet dat de jongens hun kleine
behoeften deden in de kolenbakken, die naast elk vuur stonden.
PORTIER CASTERMANS
De portier was Castermans; hij woonde in het portiershuisje naast de school en had een
dochter, die non en een zoon, die missionaris werd. Hij hield gedurende de “schafttijd”, zoals
de pauze gedurende de middag heette toezicht op de leerlingen die overbleven en regeerde
daar in letterlijke zin met harde hand. Daardoor had hij een behoorlijk ontzag bij de jongens,
wat onder andere hieruit bleek, dat als je een van de leerlingen ’s middags naar de portier
stuurde om bijvoorbeeld een paar schriften te halen, dan hadden deze daartegen grote
bezwaren. Men wist namelijk dat Castermans ’s middags een uiltje knapte in het magazijn en
niet te zachtzinnig omsprong met de knapen, die hem bij deze bezigheid stoorden. “Kins te
‘ne mins gein ougenblik met rus laote, lielikke koejong!” Alsof de leerling op eigen initiatief
in Castermans heiligdom was binnengedrongen.
ADMINISTRATEUR PICHOT DU PLESSIS
De administratieve beambte was een heel buitenissige figuur. Hij heette Pichot de
Plessis, behoorde tot een vooraanstaande familie van de stad, was aan lager wal geraakt en
bankroet gegaan; had zich van het protestantisme tot het katholicisme bekeerd om der wille
van het vacante administratieve baantje aan de Ambachtsschool, maar toen ie naderhand een
erfenis kreeg bedankte hij stantepede voor die baan en keerde zijn jasje opnieuw om, teneinde
het protestantisme weer aan te hangen. Tussen al die leraren, die ondanks alles toch nog de
werklui bleven verraden, maakte hij een opvallende indruk met zijn uit zijn borstzak
hangende pochet en zijn grijze slobkousen. Hij besprenkelde zich altijd royaal met eau-decologne en irriteerde Bus mateloos met zijn verwatenheid en domheid. Want verwaten was
hij, anders had hij nooit tegen zijn directeur kunnen beweren, dat in het bedrijfsleven de
administrateur boven de directeur stond, wat hem de harde correctie van Bus bezorgde: “Maar
hier sta je helemaal onderaan!” Hoe dom de man was, bleek o.a. hieruit, dat Bus het klaar
kreeg hem de hele dag te laten zoeken naar het vijfde kwartaal van een zeker jaar. Tot zijn
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verbazing kon hij dat nergens vinden en ik geloof niet, dat hij ooit aan de weet is gekomen,
dat men hem voor de gek had gehouden.

In de jaren dertig werd er regelmatig gewandeld samen met de familie Bus en de familie Brunott naar Tournebride, Opgrimbie enz.

RAPPORTENVERGADERING EN KROEGENTOCHT
Veel onderling contact was er niet tussen de collega’s, die niet over een leraarskamer
konden beschikken, maar voor de aanvang van de lessen samenhokten in de portiersloge. De
daar gevoerde gesprekken waren van geen hoog niveau.
Toen ik op school kwam werd er vier maal per jaar een rapport aan de leerlingen
uitgereikt: elke drie maanden een, zodat sommige van de die rapporten midden in een
trimester werden uitgedeeld, want de vakanties verdeelden het jaar praktisch in trimesters. Het
heeft me weinig moeite gekost Bus over te halen om de rapportenuitdeling te beperken tot
drie maal: voor de Paasvakantie, voor de grote vakantie en voor de Kerstvakantie, zodat elk
rapport een afsluiting was van een werkelijk geheel in het schooljaar.
Om de drie jaar werd er een tentoonstelling gehouden van in die drie jaren gemaakte
werkstukken en er werden dan loten verkocht à vijfentwintig cent per stuk, die vanwege de te
bekomen prijzen steeds een grote aftrek hadden. Die tentoonstelling had plaats in april, want
het zonderlinge was, dat – in tegenstelling tot andere scholen – de ambachtsschool een
schooljaar had, dat op 1 april begon. Motivering: de “afgestudeerden” hadden de meeste kans
een plaatsje in het bedrijfsleven te bekomen in het voorjaar. Hoe de nieuwe “studenten” een
aansluiting vonden tussen de lagere school en het beroepsonderwijs liet het schoolbestuur
ijskoud. Na enige jaren kwam het bestuur gecommandeerd door Den Haag tot beter inzicht.
Het kwartaal, later dus trimester werd afgesloten met een rapportenvergadering; de
directeur was voorzitter, de schoolmeester uit het gezelschap secretaris. In eindeloze
discussies werden de door de leraren ingediende cijferlijsten besproken en uiteindelijk
vastgesteld. Was men daarmee klaar, dan vond men dat men nu best een glas bier verdiend
180

had. De meer ernstige trokken zich terug, maar Bus, Jansen, van Bilsen, Brunott en de Vos
hielden een kroegentocht, waar ik me aanvankelijk bij aansloot. Het begon met “kistjespelen” in de Quatre Saisons. ’n Kistje werd midden op een der biljarts geplaatst en er werd
gespeeld met drie ballen, als normaal biljarten. Wie bij het stoten met de queue het kistje
raakte, moest een dubbeltje inzetten. Mijn weinige ervaring met het balspel zorgde ervoor dat
ik menig dubbeltje moest offeren. Wie het spel won kreeg de inhoud van het kistje, maar
moest een rondje geven. Dat rondjes geven was de oorzaak, dat het gezelschap zich spoedig
aan het bezatten was en tot de gekste bravourestukjes kwam. Ik herinner me, dat Jansen in de
buurt van de l’Empereur boven op de kap van een auto ging staan en tegen de grond smakte,
toen die auto plotseling begon te rijden. Hij lag voor dood op het wegdek, maar krabbelde
spoedig weer op en we merkten die avond verder niet aan hem wat voor smak ie gemaakt had.
Als het sluitingsuur aangebroken was, werd een kroeg bezocht, die desondanks toch open
bleef en daar werd het dronkenmansfestijn eerst volop doorgezet. Het kwam voor, dat men
het Limburgs Volkslied ging zingen. Onder aanvoering van van Bilsen begon het hele
gezelschap in een kring rond te lopen aldoor zingend over het bronsgroen eikenhout. Ieder
was verplicht na te doen wat Lerang voordeed. Die begon met zijn jasje uit te trekken en op
een stoel te werpen. Allen deden dat na. Toen volgde het vest, vervolgens de schoenen, de
broek. En als dan de hele troep in zijn ondergoed liep begonnen ze dat ook uit te trekken. Op
dit punt gekomen fungeerde ik – toen mij eens deze feestelijkheid werd opgedrongen – als
spelbreker. Ik ben ervan overtuigd, dat anders de zaak tot het bittere eind zou zijn doorgezet…
MIJN KLASLOKAAL
Van mijn lokaal stonden de kasten nog in de grondverf en op de muren was geen
streekje verf aangebracht: je zat de hele dag in een betonnen grijze kist. Na een hele tijd wist
ik Bus te bewegen, dat hij aan Pot opdracht zou geven mijn lokaal eens onder handen te
nemen. Dat betekende wel, dat ik er wekenlang niet in terecht kon, maar ik had dat zoeken
naar een klas er graag voor over als ik daardoor een aangenamer omgeving verkrijgen zou.
Ik had de directeur om een landkaart gevraagd, omdat ik nog wel eens iets over
aardrijkskunde wilde bespreken. Het opschilderen van mijn lokaal vond Bus nu een geschikte
gelegenheid om ook aan die wens tegemoet te komen: hij gaf Pot opdracht op de achtermuur
van het lokaal een grote kaart van Europa te schilderen. Pot vond dat wel iets en schilderde de
landen van Europa in de meest harde kleuren, waarbij hij meer op de kleurcompositie, dan op
de grenzen van de verschillende landen lette. Enfin, je kon tenminste zien, waar de
verschillende landen lagen en de leerlingen hadden er weinig last van, want die zaten er met
hun ruggen naar toe. Versiering met platen aan de wand kon er financieel niet van af. Om een
beetje gezelligheid in de klas te brengen, schafte ik voor eigen rekening enige geraniums aan,
die met hun felle kleuren op de vensterbanken tenminste enige levensblijheid suggereerden.
NIVEAU LEERLINGEN AMBACHTSSCHOOL
De leerlingen, die je onder handen moest nemen, waren in het algemeen door de lagereschool-hoofden voorgeselecteerd, d.w.z.: wie in de lagere school niet goed mee kon, omdat ie
of te dom of te lui was, werd geacht een geschikte leerling voor de ambachtsschool te zijn.
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Door deze negatieve selectie kreeg je al een bepaald type leerlingen aangeboden. Die moesten
voor de vorm een toelatingsexamen afleggen, dat bestond uit een taaloefening en wat
sommetjes. Ik had tot taak dat examenwerk jaarlijks vast te stellen. Op de lijst met de uitslag
van het examen domineerden de cijfers vier en daar onder. Bij de aanname van de leerlingen
speelden die cijfers geen enkele rol. Afwijzingen vonden pas plaats als alle klassen vol bezet
waren. Het is begrijpelijk dat het geven van bijvoorbeeld algebra en meetkunde aan dergelijke
knapen geen sinecure was. Bovendien had je de verkapte tegenwerking van de praktijkleraren,
die over al die “flauwe kul” slechts afbrekend commentaar hadden.
BEGIN VAN MIJN KRUISTOCHT
De hele situatie was oorzaak, dat ik mij steeds minder kon verenigen met de gang van
zaken bij het ambachtsonderwijs. Ik voelde, dat ik, wilde ik hierin enige verbetering brengen,
beginnen moest met de summiere pedagogische kennis, die ik van de kweekschool had
meegekregen, te verbreden en te verdiepen. Ik vernam op een gegeven moment, dat er in
Hasselt een pedagogische cursus gegeven werd door inspecteurs van het Belgisch onderwijs
en professoren van de universiteit van Leuven. Omdat in België de wekelijkse vrije middag
op donderdag viel, werd deze cursus dan ook op die middag gegeven. Mijn poging om mijn
vrije woensdagmiddag om te ruilen met die voor donderdag mislukten: ik moest, als ik dan zo
nodig die cursus wilde volgen, maar een extra middag vrij nemen. Dat koste wel een stukje
van mijn salaris, maar voor Bus hoefde het niet. Na enig beraad thuis besloot ik dan toch
maar die kleine aderlating van mijn salaris te ondergaan en reisde ik iedere donderdagmiddag
naar Hasselt. Daarvoor moest ik per fiets eerst naar Lanaken rijden, waar ik het treintje naar
Hasselt kon nemen. Ik heb dat langer dan een jaar volgehouden, tot het uitbreken van de
tweede wereldoorlog er een plotseling einde aan maakte.
Geïrriteerd door het lage culturele peil van het personeel en de pedagogisch
erbarmelijke situatie van het onderwijs van de Ambachtsschool; gestimuleerd door wat er te
Hasselt gedoceerd werd begon ik mijn kruistocht tegen de vele wantoestanden, die dit
onderwijs in die dagen vertoonde.
Ik begon met het schrijven van talrijke kritische artikelen in het vakbondsblad van St.
Bernardus, de vereniging van leerkrachten bij het vakonderwijs. Maar ook hield ik enquêtes
over intelligentie en belangstelling van onze leerlingen, waarbij ik het voordeel had de gehele
schoolbevolking te kunnen bestrijken omdat, op de klas die les kreeg van Mommers na, al de
leerlingen wekelijks mijn klaslokaal doortrokken.
De leerstof, waarvoor praktisch geen hulpmiddelen aanwezig waren, kon ik naar mijn
inzichten corrigeren. Dat had wel is waar weinig invloed op de totale gang van zaken in de
school, maar het was althans een aanzet. Verschillende leerlingen bleken gevoelig voor de
voordracht van een gedicht; er was veel aandacht voor een bord, waarop met platen en
kleurtekeningen de aandacht gevraagd werd voor het tijd- en streekeigene. Er werden
spreekbeurten gehouden en een uit presentexemplaren opgebouwd bibliotheekje diende om
zelfstandig naar oplossing van probleempjes te zoeken. Hoe weinig belangstelling hiervoor
van de schoolleiding uitging blijkt wel uit het feit, dat ik dit bibliotheekje op de vensterbanken
moest opstellen. En dat in een school met timmer- en meubelafdelingen.
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Toen van Mastrigt met pensioen ging werd ik tot onderdirecteur bevorderd; dat gaf geen
geldelijk voordeel, maar ik vond het toch een blijk van waardering van de zijde van de
directeur, ofschoon dit door de technische leraren geïnterpreteerd werd als een
“voortrekkerij”, omdat ik immers getrouwd was met de nicht van de directeur.
DIRECTEUR IN OORLOGSTIJD

10 mei 1940: de Duitse bezetters voor het voormalige ouderlijk huis van Ivon (tweede huis van links) op weg naar de ambachtsschool.

Op 10 mei 1940 bezetten de invallende Duitsers onze school. Toen de avondschool
begon, moesten alle ramen met raamwerken, waarop karton getimmerd was, verduisterd
worden. De horren kon je overdag wel wegnemen, maar de bovenluiken bleven
dichtgespijkerd. Wat dat ’s avonds betekende, als je met zo’n kleine dertig man in een lokaal
van zes bij zes meter zat opgesloten, laat zich gemakkelijk raden.
Niet bekend met het Duitse rechtsgevoel bleef Bus zeer actief in het openbare leven. De
gevolgen bleven niet uit: hij werd op transport gesteld naar het concentratiekamp in Vught.
Als onderdirecteur werd ik nu plotseling tot directeur gebombardeerd, zonder dat ik enige
ervaring had.
Maar anderzijds opende dat perspectieven voor een verdere toepassing van mijn
inzichten op het ambachtsonderwijs, ofschoon de kansen om directeur te worden voor een
onderwijzer in die tijd nihil waren. Vooral bij de inspectie, die bij benoemingen een flinke
vinger in de pap had, heerste de overtuiging, dat alleen een technicus in staat was zo’n school
in het juiste vaarwater te houden. En de toenmalige rayoninspecteur Ir. Hesselfelt was een
heftige voorstander van dat idee. Deze zware tegenstand was voor mij juist een prikkel om me
als directeur waar te maken. Dat bleek niet zo gemakkelijk, omdat je feitelijk niets had, waar
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je op steunen kon. Hoogstens tolereerde men je en daarbij hield een leraar NSB’er Jansen je
voortdurend in het oog, om alles wat je deed aan de partij door te geven.
Toch probeerde ik door een schoolblaadje uit te geven iets van mijn inzichten bij het
overig personeel te laten doordringen. Er zijn in totaal zes nummers van dit huisorgaan
verschenen. Dat hierin heel wat tijd ging zitten zal duidelijk zijn als men weet, dat toentertijd
een mogelijkheid tot vermenigvuldiging ter beschikking stond, namelijk hectograferen, dat
betekent: eerst de tekst schrijven en die met het hectografeerapparaat laten afdrukken door een
draaiende rol, die met hectografeerinkt vochtig gehouden wordt.
Een viertal exemplaren van dat schoolblaadje “Contact, huisorgaan van de
Maastrichtse Ambachtsschool” zijn bewaard gebleven. Ze bevatten vooral artikeltjes van Ivon
Nijst (I.N.) over mogelijkheden en onmogelijkheden van psychotechniek voor het bepalen van
aanleg en verstandelijke vermogens bij toelatingsexamens voor de Ambachtsschool. Ook geeft
hij hierin adviezen over de manier van lesgeven en propageert hij het lezen van vakbladen en
presentexemplaren van schoolboeken door middel van klasse-bibliotheekjes voor de
leerlingen. Af en toe geeft hij hints onder pseudoniem van “meester Jan” en leerzame
oneliners onder de kop: “goudkorrels”. Er zijn ook enkele collega’s, die hun instemming
betuigen, zij het met enige opbouwende kritische kanttekeningen.
Het laatste nummer van Contact verscheen 15 december 1942, ruim twee weken nadat
Henk Bus weer uit het gijzelaarskamp was teruggekeerd!(T.N.)
Naast de zakelijke kant van mijn leven was er een rijk en gelukkig gezinsleven, vooral
ook door de grote inzet van moeder, die alles, maar dan ook alles voor man en kinderen over
had. Enig beeld van ons gezinsleven geven de dagboeken, die ik er van 1935 tot 1953 over
schreef.

Miep Flament in de tijd dat Ivon Nijst
het voorliggend eerste deel van zijn memoires
beëindigde.
In haar armen haar zoon Ton, die toen
net geboren was en zeventig jaar later met veel
plezier de “memoires van Ivon Philomène
Servais Nijst deel 1 (1900-1942)” heeft
uitgegeven.
Deel 2 zal beginnen met de opbouw van
het grote gezin van Miep en Ivon vanaf 1929
en zal daardoor het deel 1 in tijd enigszins
overlappen.
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DR. COEBERGH LERAAR NATUUR- EN SCHEIKUNDE EN BIOLOGIE 97
TEKENLERAAR JANUS BINGEN 98
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GYMNASTIEKLERAAR KONING 98
MUZIKALITEIT JONGENS NIJST 99
MUZIEKLERAAR KEES LING 100
BEMELMANS LERAAR LAND- EN TUINBOUW 101
HOF VAN EDEN VAN DE ZUSTERS URSULINEN 102
BUITENSCHOOLSE CONTACTEN 103
KOSTGANGERS IN OUDERLIJK HUIS 104
STAGE LOPEN IN RIJKSLAGERESCHOOL 106
EXAMENS 107

Dorpsschoolmeester
SOLLICITEREN 109
LUTTERADE 110
OBBICHT EN PAPENHOVEN 111
DE SCHOOL 114
PASTOOR PEUSENS 117
MIJN KOSTHUIS 119
GRENSPOST AAN DE MAAS 120
LUILEKKERLAND 122
UIT HET KOSTHUIS GEZET 123
DAGELIJKS HEEN EN WEER REIZEN 124
SPAANSE GRIEP 127
TIJDELIJK AMBTENAAR DISTRIBUTIEBONNEN 128
AMBTELIJKE MALVERSATIES 129
EINDE VAN DE EERSTE WERELDOORLOG 130

Onder de Kromstaf
AFSCHEID VAN OBBICHT 133
GEDEVALUEERDE MARK 133
OP REIS NAAR OBERRAMMERGAU 134
DOOR REIZEN NAAR ITALIE 137
DE KLOMPENSCHOOL 140

Vrijgezel
BEGINNEND UITGAANSLEVEN 146
HOOFDAKTE 147
DANSLESSEN 148
DE ANDERE SEKSE 151
FAMILIE BRULS 152
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KUNST EN VERMAAK 154
DE FRANSE TROMPETTER 155
SJEF PRICK 156

Einde vrijgezellenleven
KENNISMAKING MET MIEP FLAMENT 157
FAMILIE KAMPHUIS-POSTMA EN FAMILIE BUS-POSTMA 159
FAMILIE POSTMA-VAN SWIETEN IN BUSSUM 160
OVERSTROMING 162
HUWELIJK MIEP A.A.A. FLAMENT EN IVON PH.S. NIJST 162
HUWELIJKSREIS NAAR PARIJS 164
MEERSSENERWEG 166
EMMA VAN SPARRENDAAL 167
SINT VINCENTIUS-VERENIGING 168
OMVER GELOPEN DOOR EMMA 169
NIEUWBOUW HUIS SCHARNERWEG 170

De Ambachtsschool
LERAAR AMBACHTSSCHOOL 172
DIRECTEUR HENK BUS 174
WAARNEMEND DIRECTEUR H. VAN MASTRIGT 174
KAPELAAN JOS JANSSEN 175
HANDTEKENLERAAR B.BRUNOTT 176
LERAAR TIMMEREN MEYS 177
LERAAR BANKWERKEN JANSEN 177
TEKENLERAAR VOOR DE BANKWERKERS J. DE VOS 177
LERAAR TIMMEREN SOMERS 178
LERAAR ELEKTRICITEITSLEER VINK 178
LERAAR SCHILDEREN POT 178
LERAAR ELEKTRICIËNS SMIT 178
LERAAR SMEDEN LERANG VAN BILSEN 179
PORTIER CASTERMANS 179
ADMINISTRATEUR PICHOT DU PLESSIS 179
RAPPORTENVERGADERING EN KROEGENTOCHT 180
MIJN KLASLOKAAL 181
NIVEAU LEERLINGEN AMBACHTSSCHOOL 181
BEGIN VAN MIJN KRUISTOCHT 182
DIRECTEUR IN OORLOGSTIJD 183
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