Terugkijken
Verhalen over en foto’s van de herinneringen van mijn jeugd in Nederland.
Deze kleine collectie schetsen, verhalen en afbeeldingen is naar voren gekomen nadat ik
onderzoek heb gedaan naar plaatsen die ik als kind kende en waar enkele ontstellende
veranderingen hebben plaatsgevonden tijdens mijn 60 jaar durende afwezigheid.
De angst voor deze veranderingen hield me weg van de plekken waar ik gewoond heb, maar na
een bezoek aan Zuid-Nederland in 2012 deed ik veel moeite om via satellietkaarten en Googlestreetview uit te vissen hoe de plaatsen uit mijn jeugd er nu uitzien. Toen, ook na aanmoediging
van mijn vrouw Joan, kreeg ik de moed om terug te keren.
Het bezoek in 2014 aan de omgeving waar ik in de jaren ‘30 en ‘40 woonde, bevestigde wat ik
verwachtte. De veranderingen waren te groot voor mij om er mee om te kunnen gaan. Ik vertrok
zonder spijt. Een fijne bijkomstigheid van dit bezoek was dat ik merkte dat men de traditionele
windmolens in Noord-Holland uitgebreid beschermt. Ze staan er nog overal, geen nuttig doel
dienend neem ik aan, maar ik hou van hun vorm en van de manier waarop zij omhoog naar de
hemel reiken.
Het is grappig hoe bedrieglijk herinneringen zijn; sommige van deze foto’s zijn precies zoals ik me
herinner, andere lijken er totaal niet op.

De Vertaling

boven: Met mijn kleinzoon Mark.
Midden: Met mijn kleindochter
Laura.
Onder: Ik alleen. Mooi gekleed om
nergens naar toe te gaan.

Dit boek was door mij in het engels geschreven [in australies engels eigenlijk] in de eerste helft van
2015. De vertaling in het nederlands is gedaan door Ciske Quant met bijdragen van Jack Muis. Het
verhaal de zolder door mijn neef Anton Pieterse was natuurlijk origineel in het nederlands
geschreven. Ik hoop dat u het boek interessant vind in het nederlands of in het engels. “We are all
citizen of the world today”.
Mijn hartelijke dank aan alle meedenemers
Gerrit Hartland Augustus 2015
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Leven onder zeeniveau
Het dorp waar ik als kind woonde lag ongeveer een halve
meter onder zeeniveau en werd omgeven door grote plassen
en sloten. Overal was water en natuurlijk had ieder gezin één of
meer boten voor het werk dat ze deden. De boeren hadden
grote boten voor veetransport, de tuinders hadden kleinere
boten voor de oogst van hun kool (de voornaamste teelt op de
akkers) en de vissers hadden grote motor- en/of zeilschepen om
te vissen in de Noordzee en kleinere om te vissen in de sloten en
kanalen. Maar het waren de kleine boten die we zonder
toestemming ‘leenden’, waar we ze ook maar vonden, om
vaartochtjes te maken en deze kleine bootjes werden
voortbewogen met een kloet, een techniek die moeilijker is dan
het lijkt. Je kon heel makkelijk in het water belanden of
doorweekt raken door het water dat van de kloet afdroop.
Maar na 3 of 4 rampen en tot genoegen van mijn moeder
kreeg ik het uiteindelijk onder de knie en werd ik er als kind zo
vertrouwd mee dat ik jaren later, toen ik Cambridge bezocht
met de rivier Cam, ik mijn echtgenote Joan uitnodigde voor
een tochtje op de rivier in een punter. Een aanbod dat ze
jammer genoeg weigerde, ik weet niet zeker of dat nu was
omdat ze geen vertrouwen had in mijn vaarkunst of omdat het
constant regende al die tijd dat we daar waren.

De beruchte ‘Achtersloot’ in Koedijk. Let op de plee’tjes aan de
waterkant.

De historische Westfriese Omringdijk. Het kanaal links is het NoordHollands Kanaal.
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vader… Bij nader inzien was ik de eerste in de familie die geen visser
(man) werd. Ik kan me niet herinneren dat we ooit honger hadden
of dat wij arm waren, maar we aten wel veel aardappels en veel vis.
De aardappels teelden we zelf en de vis kwam uit het kanaal, in alle
soorten en maten, maar we aten toch vooral paling, een populaire
vissoort in heel Nederland, die toen overvloedig aanwezig was in de
sloten en kanalen vlak bij huis.

De stoomtram waar Anton het over heft in het hoofdstuk
‘de Zolder’ De tram is ook te zien op mijn aquarel van de
brug in Schoorldam op pagina 17

De bezoeker
De grote depressie van de dertiger jaren kwam wat
later in Nederland dan in andere delen van de wereld,
maar in 1936, het jaar dat ik voor het eerst naar school
ging, bereikte hij ons in Koedijk wel degelijk. Armoede
was wijd verbreid door de ineenstorting van de markt
voor rode en groene kool, het voornaamste
exportproduct dat verbouwd werd. Mijn vader was
visserman, net als zijn vader was geweest en zijn vaders

Het leven van kinderen was toen zo anders dan nu. De kinderen van
nu reizen over de hele wereld in hun vakanties. Wij woonden thuis en
bleven thuis. Ik kan me slechts één of twee bezoekjes aan het strand
herinneren met mijn vaders vissersboot, via het mysterieuze kanaal
dat liep vanaf het Noordhollands Kanaal naar de duinen van
Hargen en Camperduin.
Bezoekers waren bij ons ook zeldzaam, maar ik herinner me heel
goed een paar hele leuke bezoeken van mijn neef Anton en zijn
verloofde. Zij kwamen vanuit Amsterdam, de grote stad, zo’n 40
kilometer ver. Ik herinner me dat ze op een tandem kwamen, wat
waarschijnlijk aanstootgevend was: een jongen en een meisje
wekenlang samen op een tandem, die waarschijnlijk ook nog samen
sliepen. Ik weet niet of mijn moeder dit op prijs stelde, maar het
maakte ons kinderen niets uit. Anton was een groot verhalenverteller
en hij vergastte ons op verhalen over de grote stad en zijn pogingen
een baan te vinden. Ik herinner me dat hij bij het politiekorps
probeerde te komen, maar dat dat niet lukte omdat hij socialist was.
Als kind had Anton in ons huis gewoond en hij kwam er met
vakanties. Ik herinner me dit duidelijk, omdat hij een verhaal schreef
over zijn verblijf in ons huis. Het verhaal heet ‘De zolder’. U vindt het
op de volgende pagina.
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De zolder.
Door mijn neef Anton Pieterse.
Vanuit zijn grootouders huis, waar hij was geboren, kon hij de
overkant van het kanaal zien, de weilanden erachter en helemaal
in de verte de duinen langs de kust.
Maar het gezin verhuisde naar een nabijgelegen stad toen hij 4 ½
jaar oud was en door de ramen van zijn nieuwe huis keek hij naar
de ramen van de huizen aan de overkant van de straat. Hij vroeg
toen zijn moeder: “Wat moet ik gaan doen in deze nauwe
straten?”|
Later logeerde hij tijdens de schoolvakantie een week bij zijn
grootouders. Opa was visserman op het nabijgelegen kanaal en
een enkele keer mocht hij helpen met het binnenhalen van de
fuiken, heel vroeg in de morgen bij het aanbreken van de dag, op
het geheimzinnige moment tussen nacht en dag als de
ochtendnevel nog over de velden en het kanaal hangt, waar zijn
opa bezig is met het binnenhalen van de fuiken vol met
glimmende spartelende vissen.
Zijn logeerbed stond op zolder, die doortrokken was van een
merkwaardige geur, die tot de verbeelding van een kind spreekt.
Een geur, die opsteeg uit stapels getaande fuiken, kleren met
kamferballen, bundels vergeelde tijdschriften en specerijblikken,
want de grootouders hadden ook een heel klein winkeltje waar ze
kruidenierswaren verkochten.
Vanuit zijn bed kon hij door het enige zolderraam aan de voorkant
kijken en als op de late zomeravond het eindelijk donker was
geworden, kwam de grote stilte.
Door de takken van de twee bomen voor het huis zag hij in het
kanaal de weerspiegeling van de lantaarns langs de weg. Van
heel uit de verte klonk het geluid van de stoomtram die bij de
vlotbrug een overweg passeerde. Bijna onhoorbaar, maar allengs
sterker wordend kwam het ting-ting-ting van de bel, tot het treintje
6

Boven
Hier is het huis waar Anton logeerde. Het huis is de tweede
van rechts. Je kunt onze grootvader zien met zijn schuit op
het kanaal.
De mensen aan de rechterkant kopen brood van de
automatische bakkerij die blijkbaar brood leverde op een
toonbank op de straat.

aan de overkant van het kanaal voorbij kwam, sissend en
puffend in een wolk van grijze stoom, die het licht dat uit de
coupéramen naar buiten scheen versluierde. Met een
steeds zwakker, steeds ijler wordend getingel werd het
treintje dan langzaam opgeslokt door het duister, tot alleen
de stilte weer overbleef, slechts een enkele keer verbroken
door het geritsel van een onrustige vogel tussen de
dakpannen vlak boven zijn hoofd.

Het dorp Koedijk
Zelfs als klein kind dacht ik niet veel na over hoe mijn dorp er uit zag. Voor mij was het de
lange vriendelijk-bochtige weg [de Westfriese Omringdijk] met huizen en schuren aan de
ene kant en het Noordhollands Kanaal aan de andere kant. Zelfs toen leek er voor mij maar
één andere plek anders langs de weg, dat was een stukje voor de Nederlands Hervormde
kerk, met een café met zaalruimte aan de ene kant en een vrij hoge hooischuur aan de
andere kant. Op dit pleintje vond de jaarlijkse kermis plaats, met kramen, draaimolen,
schommelschuitjes en schiettent.
Maar de kerk was voor mij het meest indrukwekkend. Hij was groot, en leek oud en zwaar
door het gewicht van de Protestantse Hervorming. Hoewel ik me niet kan herinneren dat ik
er ooit binnen ben geweest. Mijn familie was atheïst en zij zouden ons ook nooit binnen
hebben gelaten. Tot mijn verdriet zag ik op een dag in 1948 bij het voorbijfietsen op weg
naar de Ambachtsschool dat hij verdwenen was en dat er daarvoor in de plaats een lelijke
houten constructie stond met een vreemde klokkentoren, beide staan er geloof ik nog
steeds.
.

Fotos uit de jaren 30
Boven: De kerk met café. Rechts was de zaal waar de gymnastiekvereniging en de
theatergroep bij elkaar kwam. Ik herinner me dat ik gedwongen werd het podium op te
gaan als een ondermaatse en armzalige gymnast. Ik kan nog steeds het gelach van het
publiek horen bij mijn pogingen.
Midden: Dit is zo typerend voor hoe het dorp eruit zag: het kanaal, de dijk, de huizen
waarvan sommige gescheiden van de dijk door een sloot.
Onder: Dit straatbeeld toont het enige huis in Koedijk dat was gebouwd tussen de dijk en
het kanaal. Daar lag een bootje dat je naar de tramhalte voer aan de overkant van het
kanaal.
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De Koedijker
kerk
Aquarel met
potlood.
Ik heb verschillende
pogingen gedaan
om dit kleine plein
te schilderen en op
de een of andere
manier kan ik niet
terughalen hoe het
er precies uitzag.
Deze ruwe schets is
waarschijnlijk het
beste wat mogelijk
is. Er is natuurlijk ook
geen
hedendaagse
informatie (de kerk
is afgebroken in
1948). Ik realiseer
me nu waarom het
er altijd zo eng
uitzag. Dat komt
door de ogen en
de mond boven in
de klokkentoren.
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Het rietveld
Er zijn veel mensen in Nederland met de achternaam Rietveld.
Een van de bekendste is Gerrit Rietveld, de ontwerper en
architect uit de dagen van De Stijl, een groep moderne
ontwerpers die het door de autoriteiten die het voor het zeggen
hadden in het straatbeeld van steden, vaak moeilijk gemaakt
werd. Gerrit gaf soms colleges over ontwerpen, waar ik als
student naar toe ging.
Wat ik via een omweg wil zeggen, is dat mijn vader huurder was
van een half ondergelopen stukje land, dat eigenlijk een rietveld
was. Daar kweekte hij riet, dat als dakbedekking werd gebruikt
voor vele boerderijen en huisjes. Gedurende het voorjaar en
zomer moest er onderhoud worden gepleegd, op het veld werd
onkruid verwijderd en het waterpeil moest worden geregeld. Als
kind ging ik graag met hem mee, het was een geheime plek
waar het riet boven ooghoogte van een kind uit groeide, waar
de vogels druk bezig waren hun nesten te verdedigen en er
waren sluizen die gopend konden worden om het water in of uit
te laten stromen. Het oogsten was hard werken: het riet snijden,
de rietschoven bundelen en ze transporteren naar de rietdekkers.
Het zal geen erg winstgevende zaak geweest zijn, want zodra we
in Schoorldam woonden deed hij het veld weg.
Alhoewel het verhaal over Gerrit Rietveld niet relevant is voor mijn
kindertijd, zorgde zijn lezing er wel voor dat ik van De Stijl ging
houden. Dus toen ik in Australie ging wonen, eerde ik hem door
het maken van een vitrinekast in zijn stijl, in de vaste
veronderstelling dat het ’t enige op Rietveld geïnspireerde
meubelstuk in dit land zou zijn. Totdat ik tot de ontdekking kwam,
dat men in de National Gallery [het Australisch Nationaal
Kunstmuseum] één van zijn stoelen in bezit heeft.

Boven Dit is een hedendaagse afbeelding van de overblijfselen
van een rietveld. Vroeger hadden de polders veel meer sloten en
plassen. Ieder veld in de polder was per boot bereikbaar.

Onder De vitrinekast.
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Watermolen in het Geestmerambacht 38 x 22, aquarel met potlood.
Hij stond er toen ik een kleine jongen was en hij staat er nog steeds, als onderdeel van een natuurreservaat, behoorlijk gerestaureerd
vermoed ik. Ik heb deze molens altijd graag gemogen, zoals ze toen waren en zoals ze nu zijn. Rembrandt was er dol op en ze kwamen in
zijn latere jaren vaak voor in de landschapstekeningen.
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Het kanaal

Het moet indrukwekkend zijn geweest om de prachtige
zeezeilschepen te zien varen richting Den Helder, op weg
naar de Noordzee. Ze werden waarschijnlijk met behulp
van paarden langs het kanaal voortgetrokken, de zeilen
werden pas bruikbaar op open zee.
Zelfs ik herinner me uit mijn jeugd enkele vrij grote vrachten plezierschepen die langsvoeren op het kanaal. Een
van de grote gebeurtenissen waarvan genoten werd
door de dorpsjeugd was het voorbij komen van een groot
meerdeks plezierschip, waarvan er hier één getoond
wordt op een foto die gemaakt is door mijn vader met
een boxcamera. De dorpskinderen renden dan voor het
schip uit, roepend: De driedekker komt, de driedekker
komt. De schepen hadden wimpels en soms speelde er
een orkest. Ik ben er nooit achter gekomen waar ze naar
toe gingen of waar ze geweest waren, maar iedereen
leek zeer zeker veel plezier te hebben.

Het kanaal dat langs de dijk liep
waaraan het dorp was gebouwd, is
kort na de Napoleontische oorlogen
gegraven om het mogelijk te maken
om vanaf de haven van Amsterdam
de Noordzee te bereiken zonder de
Zuiderzee [nu IJsselmeer] over te
hoeven varen, wat tot dan toe de
enige toegang tot de Amsterdamse
haven was. Het kanaal volgde een
kronkelige route via Purmerend en
Alkmaar om waar mogelijk gebruik te
maken van de al bestaande
waterwegen. Als kanaal richting zee,
was het pas 50 jaar in gebruik, toen
werd er in 1876 een direkte verbinding
van Amsterdam naar de kust in het
westen geopend werd.

Hier is hij. De driedekker zoals hij
langs ons huis voer.
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Mijn moeder, mijn vader en mijn zus in
mijn vaders nieuwe vissersschuit. Eind
jaren 20, zo te zien [mijn zus is in 1926
geboren].

Kaart, houtsnede
Gedateerd 1554
Dit is Noord-Holland aan
het begin van de 80-jarige
oorlog tussen Spanje en
de zojuist ontstane
Republiek Holland [15651621]. De oorlog werd
uitgevochten met de
meest ongelooflijke
wreedheid, uit naam van
religie en imperialisme.
Wat echter interessant is, is
dat gedurende deze
vreselijke periode de
drooglegging van de
meren en moerassen van
het Westfriese schiereiland met grote sprongen vooruit
ging. We zien de namen van dorpen en steden al, die er
nu ook nog zijn, behalve uiteraard sommige stadjes die
opgeslokt zijn door de megasteden van vandaag de dag.
Deze eerste kaart laat ons zien hoe Noord-Holland er toen
uitzag, een rivierdelta met kustduinen en eilandjes.

Gedrukte kaart,

Kaart

gedateerd 1650 (?)
Deze kaart laat precies zien,
wat een enorm werk het heeft
gekost om de meren droog te
leggen. De belangrijkste
polders: de Zijpe, de Schermer,
de Beemster en de Wormer
staan erop.
De kartograaf heeft hier de
belangrijkste gebieden
ingekleurd.

Gedateerd 1773.
Bepaalde kenmerken zijn nu nog
steeds te zien: de Grote Sloot,
Zijpersluis. Alles is duidelijk zichtbaar.
De plekken die ik ken uit de
dertiger jaren zijn gemarkeerd. De
Afsluitdijk en het einde van het
bestaan van de Zuiderzee zijn nog
lang niet aan de orde.
.
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Mijn familie
Geen herinneringsboek kan kompleet zijn zonder een hoofdstuk
met vage zwart/wit familiefoto’s. Geen selfies, maar een
eenvoudige Kodak boxcamera die een paar opmerkelijk goed
bewaard gebleven foto’s gemaakt heeft.
Links: Mijn grootvader Gerrit Nicolaas Hartland, naar wie ik ben
vernoemd. De baby in de armen is mijn zus Hendrika. Omdat
mijn zus in 1926 is geboren, moet de foto in 1928 gemaakt zijn.
Een mooie foto.
Uiterst links: Mijn vader met mijn zus. Ik denk dezelfde dag
gemaakt, de schoenen van mijn zus zijn hetzelfde. Ik vind mijn
vader’s kapsel interessant.
Links onder: Een foto van mijn moeder’s familie. Mijn
grootvader, mijn moeder met mijn zus, mijn oom Jan.
Daarachter mijn grootmoeder en mijn tante Stien. In denk:
1930, mijn moeder is zwanger. Het moet de eerste foto zijn waar
ik bij ben.
Midden: Mijn moeder met mijn veel jongere broer Dick en de
hond Wiepi. Een nogal knorrige Dick. Ik denk 1947.
Rechts: Mijn grootvader [van moederskant] en ik. Ik was bang
voor mijn grootvader en dat kan je zien. Ik denk 1935.
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Entertainment
Het lijkt nu bijna niet te geloven, maar kinderen van mijn leeftijd
waren in de jaren ‘30 nog nauwelijks in aanraking gekomen met
bioscoop of radio. Er waren een paar mensen die een radio hadden
en de meeste anderen hadden een ontvanger die verbonden was
met een centrale ontvanger. Deze ontvanger had maar 2 standen,
eigenlijk 3 als je ‘uit’ ook meetelt als stand. Dit leidde tot een aantal
problemen, want in die tijd waren er 3 radiozenders in het land. Een
Protestantse en een Katholieke [natuurlijk] en een onafhankelijke
zender. De man die over de levering ging was een vriend van mijn
vader en een socialist, dus de religieuze zenders ontbraken vaak. Dit
veranderde toen de oorlog kwam, plotseling was er maar 1
radiozender die alleen maar Duitse propaganda en op Duitsland
gebaseerd nieuws uitzond. Nieuws van de andere partijen werd
ontvangen via illegale radio’s en verspreid via illegale krantjes. Maar
ook hier was een conflict. Je had de communistische krant, de
Protestantse en de Katholieke, ieder met een verschillende kijk, vooral
op de oorlog in Rusland. Het was pas ver na de oorlog, dat we
erachter kwamen wat er gebeurd was en de volledige omvang van
de verschrikking duidelijk werd.

beïnvloeden door Goebbels en zijn trawanten, en dat was de zoon
van de plaatselijke hoofdonderwijzer, die op een dag in een SS-uniform
werd gezien, naar Rusland gestuurd is en nooit werd teruggezien.
De propaganda had op mij een averechts effect, het maakte dat ik
alles wat Duits was haatte, wat in mijn geval jaren duurde. Het
operette-dieet zorgde echter voor een voorliefde voor Lehár, Strauss
en anderen. Zij schreven een aantal prachtige melodieën. Mijn favoriet
was toen en nu nog: “Die lustige Witwe “.

De bioscoop
Ik kan me niet herinneren dat ik ooit voor de oorlog naar de bioscoop
ben geweest, maar ik herinner me dat mijn vader af en toe naar een
bioscoop ging in het nabije dorp, waar hij Chaplin’s ‘Modern
times’ [Moderne tijden] zag, wat hij ongelooflijk grappig vond. Als
goede verteller beschreef hij de film in detail en lachte hij opnieuw bij
de hoogtepunten. Toen ik vele jaren later eindelijk zelf de film zag,
vond ik hem helemaal niet grappig, eerder droevig.
Tijdens de oorlog, toen ik oud genoeg was om met mijn vrienden naar
de bioscoop te gaan, draaiden er alleen Duitse propagandafilms en
Oostenrijkse musicals en operettes.
Door al die propaganda via radio, film, aanplakborden en kranten,
kan ik alleen maar denken aan die ene persoon die zich liet
14

Charlie Chaplin’s
Modern Times
Voor het eerst vertoond in 1936

Franz Lehár’s
Die lustige Witwe Voor het eerst
geproduceerd in 1905 in Wenen

Winter in West-Friesland

Linksboven
Het kanaal is zo snel bevroren dat er geen
ijsbreker meer door kan. Ik herinner me de
k.
zeldzame gelegenheid dat ik toen op de
schaats van Schoorldam naar Koedijk kon
om oude vrienden te bezoeken.

Links
Dit is verderop langs het kanaal. Let op de
verschillende soorten schaatsen. De kinderen
en de man dragen nog de traditionele
schaatsen die je met veters om je voeten
bond. Het meisje rechts draagt het latere
type schaatsen, ze zitten vast aan de
onderkant van de schoen. Zij heeft
kunstschaatsen. De lange-baan-schaatsen
noemden wij Noren en we waren
buitengewoon jaloers op degenen die zich
deze konden veroorloven.

Links onder
Hier is de ijsbreker bezig het ijsoppervlak stuk
te maken, waardoor het onmogelijk werd
nog op het kanaal te schaatsen. Deze foto is
gemaakt tegenover de steenfabriek in
Schoorldam. De fabriek is al gesloten. De
komst van de ijsbreker was vaak nogal
nutteloos, want de zo ontstane vaargeul
vroor snel genoeg weer dicht.
Vrachtschepen voeren in konvooi achter de
ijsbreker aan.
15

Hoe streng de winter is in West-Friesland
varieert ernorm van jaar tot jaar. Als de wind
uit het oosten kwam, vanuit Rusland helemaal
dwars over Europa, dan volgde er sneeuw en
ijs. Als de wind uit het westen kwam vanaf de
Noordzee en de warme golfstroom, dan had
je geluk als je nog kon schaatsen. Mijn
probleem met strenge winters was de
noodzaak dat mijn vader bleef vissen onder
het ijs op het kanaal. De techniek was: een
gat slaan in het ijs aan beide kanten van het
kanaal en dan een net trekken van de ene
naar de andere kant met een paal,
opgebouwd uit verschillende lengtes. Dit kon
een probleem geven als hij de volgende
morgen terug kwam bij het net, dat het soms
niet binnengehaald kon worden omdat het
vastgevroren zat onder het ijs en het dan
uitgehakt moest worden. Eigenlijk waren er
twee problemen: het tweede was dat hij mij
meenam om hem te helpen. De kou was
vreselijk en je kon geen handschoenen
dragen, omdat die nat zouden worden.
Sneeuw en ijs bleven aan de onderkant van je
klompen kleven, wat het haast onmogelijk
maakte om te lopen. Weer thuis kostte het
een halve dag om te ontdooien.
Mijn verdrietigste herinnering aan de winters in
West-Friesland was de ergste winter die we
hadden, de laatste winter van de oorlog in
1944/45. De zogenaamde hongerwinter, waar
ik over schrijf in het volgende hoofdstuk.

De hongerwinter
Terwijl ik aan mijn schrijftafel zit, mijmer ik over
het excentrieke van de hersenen van oude
mensen en in het bijzonder die van mij. Waarom
herinner ik me duidelijk de gebeurtenissen in de
hongerwinter van 1944/45 met beelden in mijn
hoofd en de gezichten van de mensen om me
heen, terwijl ik de helft van de tijd als ik een
kamer binnen ga me afvraag: wat wilde ik hier
ook alweer?
Een van de redenen is natuurlijk dat de
strengste winter, die ik tot dan toe meemaakte,
in mijn geheugen is gegrifd. De hongerwinter
die de door de Duitsers bezette gebieden trof
van november 1944 tot februari 1945 was niet
alleen een erg strenge winter, maar ook een
nationale ramp voor 4,5 miljoen mensen die
zonder verwarming zaten en nauwelijks iets te
eten hadden. Duizenden mensen stierven door
ondervoeding of ontberingen.
Ik zie ze weer voor me, de honderden mannen,
vrouwen en kinderen, op fietsen en te voet,
kinderwagens en karren van allerlei makelij met
zich mee trekkend door sneeuw en sneeuwbrij,
vanuit het 40 kilometer verder gelegen
Amsterdam, en hun terugtocht, vaak met lege
handen en met angst in hun ogen als de Duitse
bezetters hun collonnes verlieten om het
voedsel te stelen dat zij bij elkaar hadden weten
te krijgen.
Ik herinner me dat onze familie met een vader
als visserman altijd wel iets te koop had, tot het

ijs op de sloten en kanalen zo dik was, dat
zelfs onder het ijs vissen onmogelijk werd. Ik
herinner me de tranen in onze ogen toen
Anton, mijn neef, op een fiets zonder banden
uit Amsterdam kwam en vroeg of wij wat
voedsel konden missen, en wij hadden hem
niets te bieden. Ik herinner me de verhalen
over de boeren die goud en juwelen vroegen
in ruil voor een zak aardappelen, bieten en
andere groentes. Voor de mensen in
verzwakte conditie moet het een vreselijke
ervaring zijn geweest om door sneeuw, ijs en
ijzel het platteland door te trekken, vaak met
nauwelijks succes.

Drie fotos
Op internet staat een wereld aan informatie
met de meest aangrijpende foto’s die er zijn.
Deze 3 laten een beetje zien hoe het was.
Boven: zoekend in de late herfst wordt er nog
steeds voedsel gevonden.
Midden: de winter heeft ingezet, er is erg
weinig te krijgen. De omstandigheden/
condities zijn bijna onmogelijk.
Onder: Opluchting als de geallieerden
beginnen met hun voedseldroppings. Een
duppel in de oceaan met 4,5 miljoen mensen
in hoge nood.

.
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De spoorbrug in Schoorldam (nu vervangen door een grote lelijke basculebrug ) 38 x 24, aquarel met potlood.
De kleine stoomtram reed vanaf Alkmaar langs het kanaal via Koedijk en Schoorl naar Warmenhuizen. De tram stak het kanaal over bij
Schoorldam. De brug was voor ons kinderen een grote attractie, je kon erin klimmen en over het kanaal zweven als de brug geopend
werd om een schip te laten passeren. Alleen de echt dapperen durfden van de brug af te duiken. Ik heb het een keer geprobeerd en
dacht dat ik nooit meer boven water zou komen.

17

Mijn klompen
Mijn grootouders waren de laatsten in mijn familie die nog de
traditionele kleding van de regio droegen. Dat betekende
geplooide kraag en kanten kap voor de vrouwen. De kleren van de
mannen waren zwart, met een grote rode zakdoek om de nek en
een pet die lijkt op de traditionele Griekse visserspet. En natuurlijk
droegen zij klompen, eenvoudig afgewerkt voor dagelijks gebruik
en beschilderd met bloemen voor de zondag. Wij kinderen werden
een beetje in verlegenheid gebracht door wat onze grootouders
droegen, niet beseffend dat vandaag de dag toeristen heel wat
zouden geven voor zo’n outfit. Mijn ouders en mijn generatie
droegen niet meer de traditionele kleding, maar we droegen wel
allemaal de beroemde Hollandse klompen, waar we ook heen
gingen. Bij ieder huis was bij de achterdeur een soort portiek
speciaal voor de klompen, het zogenaamde ‘klompenhossie’, om
de klompen van familie en bezoek droog te houden. Men droeg
dunne leren sloffen (klompenslofjes) in de klompen en binnenshuis,
zodat men niet rond hoefde te lopen op sokken. De scholen
hadden speciale rekken in de gang om de klompen op te bergen.
Het was makkelijk om op klompen te lopen, maar in grote families
soms moeilijk om je klompen te vinden. Klompen waren geweldig
bij het voetballen, maar de schade kon behoorlijk zijn als je iemand
tegen z’n been trapte. Klompen hielden ’s winters je voeten warm
en ik veronderstel dat ze je drijvend hielden als je in het water viel.
Dus waarom bleef ik mijn klompen niet dragen? Toen ik naar het
voortgezet onderwijs ging in de stad hielden de mede-leerlingen
niet op met lachen om de kinderen uit de dorpen op hun klompen
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en met hun Westfriese dialect. Toen besloot ik, dat als ik mijn
streven wilde uitvoeren om stads te worden, mijn klompen
dan moest laten staan.
.

Schoorldam, Sluisweg
Ik hou van deze afbeelding. Een groepje kinderen op het kleine
pleintje naast de sluis. Allen poserend in hun beste kleren en met
hun klompen aan. Ik denk dat de foto eind jaren 20, begin jaren 30
gemaakt is.

Beste zondagse klompen
Ik heb nooit een paar gehad dat zo
mooi was als deze.

Dorpsvoetbal
Op de lagere school waar ik naar toe ging, speelden we tijdens de
pauzes en met sportdagen voetbal op onze klompen. Niet dat we in
feite enige training kregen of ons geleerd werd hoe we moesten
spelen. We werden allemaal opgesteld; de twee beste spelers van de
klas mochten om de beurt een speler kiezen, tot we allemaal verdeeld
waren. De teams konden uit 10 of 15 spelers bestaan. Er werden ook
geen specifieke spelposities toegewezen, behalve de niet erg gewilde
positie van keeper. Die ging altijd naar de laatst gekozen en slechtste
speler. En dat was ik altijd, en weet je, omdat het altijd mijn beurt was,
blonk ik zó uit in dit kleine onderdeel van het spel dat ik later één van
de eerst gekozen spelers werd. Er was geen vaste manier waarop er
werd gespeeld, er werd niet nagedacht over een formatie of een
positie die behouden moest worden. We speelden wat beschreven
wordt als “kick and rush” (trap en ren). De keeper moest de bal zo ver
mogelijk wegschoppen, iedereen liep er achteraan en trapte hem
vooruit en iedereen rende er weer achteraan en voor je wist waar je
was, werd er een doelpunt gemaakt. Het kon behoorlijk beangstigend
voor de keeper zijn als de kick and rush-horde, waarvan de helft op
z’n klompen liep, op je af kwam.
Het is moeilijk te geloven dat Nederland nu al zo’n 20 jaar in de top
voetbalt. Alhoewel, nu bedenk ik me, toen zij zich kwalificeerden voor
de Worldcup finale 1934, een grote bron van trots, een speciaal
gecomponeerd voetballied was, dat je voortdurend op de radio
hoorde. Ik herinner me dat het lied begon met: We gaan naar Rome,
we gaan naar Rome…. In feite kwamen ze niet aan Rome toe, want ze
werden in de eerste ronde met 3-2 in Milaan verslagen door
Zwitserland. Het is nogal opmerkelijk dat ik me dit herinner, want ik was
toen nog maar 4 jaar. Het team kwalificeerde zich opnieuw in 1938,
maar daar heb ik geen herinneringen aan. Misschien werd het lied
toen opnieuw gezongen en gooi ik de twee gebeurtenissen door
elkaar.

De plaatselijke seniorenteams speelden zowel in Koedijk als in Schoorl
op een tamelijk hoog niveau, maar er was nooit enige interesse om
jonge spelers op te leiden. Ik herinner me dat toen het plaatselijke team
daadwerkelijk een coach aanstelde, wij allemaal naar de eerste
trainingsbijeenkomst gingen met hoop in onze ogen, maar ons werd
door de grote man spottend gezegd dat hij geen junioren trainde. Ik
schaamde me rot, want hij was een neef van mijn vader en heette
Gerrit Hartland.
De voetballers in Koedijk waren altijd in het nadeel, want hun
kleedkamers lagen aan de andere kant van de sloot die als riool
gebruikt werd, genaamd de Achtersloot, zodat zij een bootje moesten
nemen om over te steken om zich op te stellen voor de start.
Er kwam echter een glorieuze dag voor onze school, toen we
uitgenodigd werden om op een georganiseerde Juniorendag mee te
spelen in Alkmaar, waar de teams verdeeld werden in groepen van 4
en we een toernooi speelden dat we wonnen. De prijs was een klein
speldje voor ieder lid van het team. Een speldje dat ik vele jaren heb
gekoesterd, maar tenslotte ben kwijtgeraakt

Want zie je, ik hield de strafschop tegen, die ons het spel gekost
zou hebben.
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De boerderij. 38 x 20, aquarel met potlood
Dit is een voorbeeld van een traditionele Westfriese boerderij, gebaseerd op een vierkant, met woonruimte aan de ene kant, veestal
aan de tweede kant, paardenstal aan de derde kant, en een materiaalopslag maakte tenslotte het vierkant af. In het midden
bevond zich een enorme ruimte voor hooiopslag [genaamd ‘het vierkant’]. De daken waren met riet bedekt, soms met decoratieve
dakpannen aan de voorkant. Daar zaten we dan met z’n allen onder één dak, gezellig en warm in de winter, met het hooi dat
vatbaar was voor hooibroei. En als het brandde, dan brandde het goed.
Op dit specifieke voorbeeld is een tweede schuur eraan vast gebouwd voor ’t stallen van meer vee en opslag van meer hooi. De
aquarel is gemaakt aan de hand van historische informatie.
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Mijn geiten en de trein
Toen ik 9 jaar was verhuisde ons gezin van Koedijk (waar ik
geboren ben) naar Schoorldam, waar mijn oom, die
timmerman was, voor ons dicht bij het kanaal een huis
bouwde. Daar kon mijn vader zo in zijn vissersboot
stappen, zonder de weg over te steken, wat in Koedijk wel
moest.
Het nieuwe huis had een grote tuin waar we groenten
verbouwden en wat fruitbomen plantten. Er kwam ook
een kleine kudde geiten, waar ik voor zorgen moest. In de
ochtend werden de geiten naar de nabijgelegen
spoordijk gebracht om te grazen. Zij stonden daar aan
lange dunne kettingen, die hen genoeg bewegingsruimte
gaven. Als de kleine stoomtram langskwam, 2 of 3 keer per
dag, werden de geiten nogal opgewonden en er was er
één die nogal agressief was en een of twee keer tussen de
rails stond om de locomotief uit te dagen. Gelukkig waren
het nog gemoedelijke tijden en de machinist stopte en
blies op zijn fluitje tot de geit zich terugtrok. Echter, de
geiten gingen regelmatig naar de andere kant van de
spoorrails , waardoor hun kettingen dwars over de rails
lagen, die dan kapot gereden werden door de locomotief
waardoor de geiten hun vrijheid kregen. Zelfs nu weet ik
nog steeds niet zeker of dat een opzettelijk tactische zet
van ze was, zodat ze de gelegenheid zouden hebben om
vrij rond te zwerven. En rondzwerven deden ze zeker! Als ik
thuis kwam van school was het mijn taak om ze weer bij
elkaar te krijgen vanuit verschillende delen van het dorp
en vanuit de tuinen van de buren, waar ze te vinden

waren, genietend van hun vrijheid en gevarieerd voedsel. ‘s
Avonds werd de kleine kudde naar binnen gehaald, gemolken en
verzorgd. Het verbaast me dat ik nog tijd had om naar school te
gaan. Ze waren knap lastig, maar ik was gek op ze. Ik was er kapot
van toen ze weggehaald werden en geslacht tijdens de
hongerwinter. Zelfs nu kan ik me hun koppen nog voor de geest
halen.

21

Ons huis in Schoorldam
Deze foto van mij schuin voor ons huis moet vlak na de oorlog gemaakt zijn. Het
huis is gerestaureerd en het luchtafweerkanon is verwijderd [hoewel de
uitgravingen voor de kanonput nog te zien zijn]. Ik draag een Amerikaans
legerjack, ergens tweedehands gekocht.
Op de achtergrond de open spoorbrug om een schip door te laten. De oorlog is
voorbij.

Schoorldam, de steenfabriek
Deze steenfabriek was, veronderstel ik, het antwoord van Schoorldam op de
industriële revolutie. Er werd zandsteen gemaakt, met gebruikmaking van het zand
van de nabijgelegen duinen. Het was een erg lokale aangelegenheid. Er klonk ‘s
morgens een erg luide fluit gedurende enkele minuten om ervoor te zorgen dat de
arbeiders op tijd op hun plaats stonden. Hetzelfde gebeurde na de lunch.
Na verloop van tijd kleurde het leem in de lucht de hele fabriek wit. Het was een
indrukwekkend gezicht als de ochtendzon de fabriek deed oplichten tegen de
vaak donkere hemel in het westen.

Schoorldam Sluisweg
Een foto uit de tijd dat het sluisje nog in werking was. De sluis was de enige manier
om vanuit laaggelegen poldersloten op het kanaal uit te komen. Het was een feest
als je mocht meehelpen met het openen en sluiten van de sluisdeuren. Toen ik kind
was voeren we door de sluis als mijn vader zijn boot van de achterkant van ons huis
in Koedijk wilde verplaatsen naar de voorkant, in het kanaal. Dat was een dagreis.
De sluis is verdwenen en de omgeving is nu een woestenij.
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De Sluisweg, Schoorldam. 38 x 20, aquarel met oostindische inkt.
Dit is het kleine plein bij de sluis, die boten overzette van de poldersloten naar het kanaal, vice versa. Er was nogal wat verschil tussen de
waterstanden in de polders en het kanaal. Het waterpeil in het kanaal moet ongeveer op zeeniveau geweest zijn, maar in de polders was
dat minstens een meter lager. Nadat ik naar Schoorldam verhuisde speelde ik daar vaak met het groepje kwajongens dat in Schoorldam
woonde. Let op de afwezigheid van een veiligheidshek. Ik kan me niet herinneren dat ooit iemand erin viel.
Nu is de sluis verdwenen en er is geen vaarweg om met je boot uit de polder in het kanaal te komen. De verkaveling heeft daar een eind
aan gemaakt.
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Sluisweg, versie 2. 31 x 22, Aquarel met kleurpotlood, ongesigneerd.
Dit leek in Schoorldam nog het meest op een afgesloten dorpsstraat. Met de sluis links en de bocht in de weg die het Sluisplein verbond met het
kanaal. De meeste straten die ik toen kende, verdwenen gewoon tot aan de einder. Ik leerde pas later op college over stadsplanning en
ingesloten ruimtes.
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Sluisweg, versie 3. 31 x 22, Aquarel met oostindische inkt. Zicht noordwaarts, op de Westfriesedijk
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De scheiding van godsdiensten.
De 80-jarige oorlog werd in de lage landen niet alleen
uitgevochten om bestuursrechtelijke redenen, maar ook en
mogelijk nog meer om religieuze redenen als gevolg van de
reformatie door Luther, Calvijn en ieder ander die erop uit
was om naam te maken. Hij werd uitgevochten met
ongelooflijke wreedheden en geweldadigheid van beide
zijden en toen het eindelijk voorbij was, was er een grote
verdeeldheid tussen de provincies met een Katholieke
meerderheid in het zuiden en een Protestantse meerderheid
in het noorden, en dat is tot nu toe zo gebleven.
En zo was het ook in West-Friesland. Koedijk, waar ik
geboren ben, was een Protestants dorp, en Warmenhuizen,
het volgende dorp, was Katholiek. De scheidslijn liep door
Schoorldam. Omdat er geen kerken in Schoorldam waren,
gingen de Protestanten zondags naar Schoorl of Koedijk en
de Katholieken naar Warmenhuizen; waardoor ik die dag
eigen baas was. De scheiding tussen de godsdiensten ging
toen ongelooflijk ver. De Katholieken hadden aparte
scholen, aparte banken, aparte voetbalclubs en aparte
vriendenkringen. Dus mijn eerste pogingen om kennis te
maken met de plaatselijke meisjes waren helemaal zonder
resultaat, want de Katholieke meisjes wilden niet met me
praten omdat ze dachten dat ik Protestant was en de
Protestantse meisjes wilden niet met me praten omdat ze
wisten dat ik een ongelovige was. En dat maakte de
spoeling dun. Ik herinner me dat ik tamelijk bevriend werd
met een aardig meisje

dat me meenam om kennis te maken met haar familie. Toen we bij
haar thuis kwamen stonden ze allemaal op een rij (alle 15) en ze
keken me het huis uit. Ik weet niet wat ze in haar hoofd had.
Om de een of andere reden was er geen scheiding op de
ambachtsschool waar ik na de oorlog naar toe ging en
Katholieken, Protestanten en ongelovigen gingen aardig met
elkaar om, maar toendertijd leerden meisjes natuurlijk geen
beroep/ambacht. De gezinnen in Koedijk en Warmenhuizen waren
vaak groot, echt groot, het was niet ongebruikelijk om 16 of zelfs 20
kinderen te hebben. Geboortebeperking was, neem ik aan,
ongehoord en ik persoonlijk verdenk de religieuze leiders van beide
kanten ervan dat zij grote families aanmoedigden, dat ze
probeerden elkaar te overtreffen om zo een meerderheidsbelang
te krijgen. Het is niet verwonderlijk dat Nederland het
dichtstbevolkte land ter wereld is.
Mijn vader had een favoriet verhaal, waarin een vader van een
erg groot gezin op een avond alleen werd gelaten met de
kinderen omdat zijn vrouw naar koorrepetitie moest. Hij bracht ze
allemaal naar bed en zei dat ze moesten gaan slapen. Maar er
was er een die maar niet wilde stoppen met huilen. Hij dreigde het
kind met geweld als ie niet ophield, maar één van de anderen zei
hem: “Vader, dat is er niet een van ons”. Mijn vader moet dat leuk
hebben gevonden, want hij heeft het me meer dan eens verteld.
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Herinneringen aan de oorlog – deel 1.
Ik was nog maar net negen jaar oud toen de oorlog ons dorp in het noorden van
Noord Holland aandeed. Het was mei 1940 en ik herinner me duidelijk de in een
overwinningsroes verkerende, binnentrekkende Duitse troepen. Op motorfietsen, in
trucks en op fietsen kwamen ze langs op weg naar de hoofdstad. De strijd had niet
lang geduurd en al snel trokken de Duitsers ons land binnen. Snel, maar niet snel
genoeg om onze Koninklijke familie te pakken te krijgen. Zij slaagden erin om naar
Groot Brittanië te ontsnappen. Daar wachtte hen beter leven dan onder de Duitsers
en vanuit daar konden ze de strijd op een later tijdstip voortzetten.
De bezetting had een directe invloed op onze familie. Voor nog onbekende reden
besloot de bezetter om een groot en monstrueus afweergeschut recht voor de
achterdeur van ons huis te plaatsen. Als gevolg hiervan moesten we net als de
Koninklijke familie verhuizen. Helaas konden we niet naar een bevriend land gaan
maar verhuisden we naar iets verder op de weg naar een onbewoonde boerderij.
Helemaal ongunstig was dit niet want het lag vrij dicht bij het kanaal waar mijn vader
zijn brood verdiende als visserman. De eigenaar van de boerderij woonde er niet
meer maar wel gebruikte hij het bij de boerderij liggende land. Daar hield hij een stel
buitengewoon onplezierige paarden. Ik kan hem me niet al te duidelijk meer voor de
geest halen maar hij moet een overtuigd lid van de Gereformeerde kerk geweest zijn.
Toen hij uit de boerderij verhuisde had hij op het hek de volgende spreuk geschilderd:
‘Geef Heer – Vrede weer’.
Ik vermoed dat deze spreuk bedoeld was om God er op te wijzen dat er werk aan de
winkel was. Dit was waarschijnlijk bedoeld om als tegenhanger te dienen voor de
spreuk die de gesp van de Duitse soldatenriemen sierde; hierop stond: ‘Gott mit uns’.
De tekst op het hek had echter een niet voorzien effect. Veel passerende fietsers
lachten er om en mensen stopten om het beter te bekijken. Ik voelde mij daardoor
beschaamd omdat ik het vervelend vond wanneer de mensen om mij lachten maar
de rest van de familie leek het weinig uit te maken. Ik denk dat dit een extra
teleurstelling met betrekking tot het geloof was. Dit, omdat ik namelijk het geloof al
afgezworen had toen ik vijf jaar oud was, op het moment dat ik er achter kwam dat
Sinterklaas de buurman van even verderop was.
Na verloop van tijd besloten de verdedigers van onze kust dat het afweergeschut bij
onze achterdeur toch niet helemaal de ideale plek was en ze besloten het te
verhuizen naar een betere strategische locatie, ergens in Duitsland, mogelijk bij Berlijn.
Dit gaf ons de gelegenheid om terug te keren naar onze oude woning. Helaas was
het nieuws van de verhuizing van het kanon en onze terugkeer naar de woning niet
bij de geallieerden bekend geworden en zij verkeerden dus nog in de
veronderstelling dat er afweergeschut in onze achtertuin opgesteld stond. Om aan
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hieraan een einde te maken werd er een bescheiden
vliegtuig op uit gestuurd. Die zou door middel van het
afwerpen van een bom een einde aan deze ongewenste
situatie moeten maken. Gelukkig miste de bom ons huis op
een haar na, maar hij was dichtbij genoeg om het dak weg
te vagen en daardoor moesten we weer terug naar het huis
met de spreuk op het hek. Ik vroeg me op dat moment af of
het soms een obscuur bericht was geweest van een
kwaadaardige bovennatuurlijke macht om een ongelovige
te straffen, een macht waar ik geen rekening mee gehouden
had toen ik een atheïst werd.
Vertaling Jack Muis

Het huis met de spreuk op het hek is aan de linkerkant van de
rijksweg naar Den Helder. Op de achtergrond: Schoorldam
met de steenfabriek.

Herinneringen aan de oorlog – deel 2.
In 1943 begon de luchtoorlog tegen de Duitse steden serieuze vorm
aan te nemen met Amerikaanse bombardementen overdag en
Britse aanvallen gedurende de nacht. Als kind van dertien leek het
of ieder vliegtuig dat de geallieerden in de lucht brachten direct
over ons huis vloog, onderweg naar Hamburg, Berlijn, Bremen of
Hannover om daar dood en vernietiging te zaaien onder de arme
stakkers die in het doelgebied woonden. Dit idee van mij werd sterk
betwist door mijn schoolkameraden die er heilig in geloofden dat
de vliegtuigen precies over hún woningen vlogen. Achteraf gezien
konden we allemaal gelijk gehad hebben. De formaties waren vele
kilometers breed
Rond een uur of negen of tien in de ochtend kwamen op goede
dagen de eerste vluchten over, gevormd door Amerikaanse B-17
vliegende forten. Het eindigde rond een uur of twaalf wanneer de
eerste groepen weer terugkwamen. Ze werden gevolgd door de
achterblijvers, beschadigd door de luchtafweer, wanhopig
proberend om terug naar huis te keren.
In de avond, tijdens de schemering, begonnen de nachtbommenwerpers over te komen, in gelijkvormige formaties als overdag. De
achterblijvers, aangeschoten of beschadigd, die in de middag en
de vroege ochtend over kwamen, waren het meest beangstigend.
Vaak stortten ze neer, wierpen hun bommen af of werden
neergehaald door nachtjagers. Ze waren een eenvoudig doelwit.
Ik was zo getraumatiseerd door deze voortdurende beproeving dat,
toen er op een nacht een bom van één van deze achterblijvers
precies naast ons huis neerkwam, ik niet eens verrast of angstig was.
Ik denk dat ik al met de gedachte leefde dat dit ooit wel gebeuren
zou.
De grote explosie die op de inslag volgde rukte het dak van ons huis
af en ik kon vanuit mijn bed de sterren zien. De luchtdruk had ook
de voordeur uit de sponning gedrukt en verplaatst naar de bovenkant van de trap. De deur lag zodanig dat toen ik naar beneden
ging ik er op stapte en met deur en al naar beneden gleed, een
scène waarop Oliver Hardy trots geweest zou zijn.
Ik herinner me nog dat mijn vader en moeder, die beneden sliepen,
me vroegen of ik in orde was. Ik kon hierop geen antwoord geven
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want ik wist niet waar ik beginnen moest. Vanzelfsprekend speelde
dit alles zich af in de pikdonkere nacht. In de ochtendschemering
konden we eindelijk de schade opnemen en ons verwonderen over
de gebroken ramen, de verbrijzelde dakpannen en de van zijn plek
gerukte voordeur. Ook vergaapten wij ons aan het grote gat in de
grond aan de andere kant van het kanaal, het gevolg van de explosie.
Gedurende die dag en ook de volgende weken werden we het middelpunt van belangstelling van buren en ramptoeristen. Mijn vader
had moeite om te voorkomen dat ze in ons huis kwamen kijken door
de vernielde vooringang. Deze gebeurtenis en de aanhoudende
aanvallen door jagers op de nabij gelegen brug en de schepen die
op het kanaal voeren brachten me in een staat van blinde haat
tegen de bezetters van ons land en degenen die ons probeerden te
bevrijden. Pas jaren later, lang na de oorlog, toen ik de zinloze verwoesting van Hamburg, Hannover, en Dresden zag, dat ik erbarmen
en medelijden begon te voelen voor die arme zielen die onder deze
vreselijke beproevingen gebukt gegaan waren.
Vertaling: Jack Muis

brandstoftanks, die ze lieten vallen als ze in gevecht gewikkeld
waren. Dat was een fel begeerd object voor mijn vader. Hij had
een oude eencilinder motor [zonder achteruit] in zijn boot, maar
was niet in staat om aan brandstof te komen en vrij vaak
bevatten de tanks die bezaaid lagen over het land nog een
beetje (en soms veel) vliegtuigbrandstof. En man, wat kon de
boot hard varen met dit hoog octaanspul! Jammer genoeg
verzamelden de bezetters de brandstof ook en begonnen ze op
te spelen als wij er eerder bij waren dan zij.
Maar het meest angstwekkend was aangevallen te worden of
gevreesd aangevallen te gaan worden door een
gevechtsvliegtuig. Tegen het eind van de oorlog kon een
plunderend gevechtsvliegtuig zelfs het kleinste bootje op het
kanaal aanvallen, vooral na de strijd om Arnhem in september
1944. Treinen waren natuurlijk favoriete doelen en werden al
behoorlijk aangevallen voor de noodlottige spoorwegstaking
van 1944.
Toen ik in mijn eerste jaar van voortgezet onderwijs heen en
weer reisde met de plaatselijke stoomtram tussen huis en school,
was ik constant in paniek op de trein, klaar om in het kanaal te
springen, zelfs bij het geringste geluid van een vliegtuig. Gelukkig
werd de tram nooit geraakt, maar ik was best opgelucht toen
de scholen gesloten werden en ik thuis kon blijven. Slechts
opgelucht tot op zekere hoogte, want omdat ik nu vrij was, nam
mijn vader me mee op zijn vistochten en daarbuiten op het
kanaal was het gevaar juist net zo groot.

Herinneringen aan de oorlog – deel 3.
Wat ik me het best herinner van de oorlogsjaren 1940-1945 was de
constante angst waarmee ik leefde, bijna vanaf de eerste dag.
Dit had ongetwijfeld te maken met het feit dat ik een lafaard was
en dat probeerde te verbergen voor mijn familie en
schoolvrienden. Ik was 9 jaar toen de oorlog uitbrak en pas 14
toen hij eindigde, maar de angst om gedood te worden was er
altijd gedurende deze 5 jaren, soms op de achtergrond, soms
heel dicht bij.
Om te beginnen waren daar de bezettende troepen met hun
dreigende zwarte laarzen en hun kwaadaardig uitziende helmen,
marcherend over de wegen die eens zo vredig waren. Zelfs de
liederen die zij zongen als zij voorbij marcheerden klonken
dreigend. Zij maakten me doodsbang.
Toen de bezetting voortduurde en de verzetsgroepen ontstonden,
raakte ik op de één of andere manier betrokken bij het
rondbrengen en van berichten van de communistische
ondergrondse groep en het verspreiden van hun illegale
nieuwsblaadje. Dat krantje heette: “De Waarheid”. De
verspreiding gebeurde in de avonduren, vlak voor spertijd. Voor
sommige van mijn vrienden prikkelde het om een koerier te zijn,
maar voor mij was het een beproeving bijna elke keer dat ik er op
uit moest.
Een van de dingen die mij nogal verontrustte toen de oorlog
voortduurde, was dat er voorwerpen uit de lucht bleven vallen.
Eerst waren dat de gebruikte patroonhulzen die uitgespuwd
werden door de gevechtsvliegtuigen tijdens de strijd. Toen de
luchtoorlog voortduurde werden er ’s nachts bossen zilverpapier
afgeworpen door de geallieerden. Wij kinderen verzamelden dat
[evenals de patroonhulzen], maar waar dienden ze voor? Toen
gebeurde er iets dat beter verklaarbaar was, de geallieerden
ontwierpen een gevechtsvliegtuig dat de bommenwerpers
vergezelde en beschermde als zij boven land kwamen. Deze
gevechtsvliegtuigen waren uitgerust met wegwerp29

De oorlog komt naar Schoorldam
Dit kleine krantenartikel vertelt over de eerste aanval op de spoorbrug, die
zo’n 200, 300 meter ten zuiden van ons huis lag. Het was een angstig
moment toen ik vanuit de huiskamer het vliegtuig over zag komen dat de
bom liet vallen. Hij leek zo rustig te vallen, versnelde toen en het eindigde in
een angstwekkende explosie. De bom miste de brug, maar kwam terecht
op het huis van de brugwachter en verbrijzelde daarbij het raam van onze
kamer. Iedereen in het dorp vloog naar buiten om te kijken wat er gebeurd
was. Behalve ik, ik was te bang.
Later in de oorlog werd de brug voor de tweede keer aangevallen toen 3,
mogelijk 4 spitfires boven ons huis draaiden en vuurden naar de brug en het
schip dat daarnaast lag. Ik heb dat niet allemaal gezien, want ik had me
onder het bed verstopt en bleef daar tot ze helemaal vertrokken waren.
Toen we naar buiten gingen, zagen we dat ze een met cement geladen
schip hadden laten zinken en dat ze op een klein schip geschoten hadden,
waarbij de stuurman gedood was. Maar er was nauwelijks schade aan de
brug.
De derde aanval op Schoorldam beschrijf ik in mijn verhaal ‘Herinnering
aan de oorlog, deel 2’.
Ik denk nu dat de laatste aanval een ongeluk was en niet een aanval op
de brug. Maar toendertijd dacht ik dat het een doelbewuste poging was
om mij en mijn familie te doden. De betreffende brug en de spoorbaan zijn
er nu niet meer, er is nu een autovriendelijker brug.
Toen ik in 2014 terugkeerde in Schoorldam en een stop maakte bij het huis
waar ik gewoond had, vond ik jammer genoeg niets meer terug van de
spoorlijn en van de spoorbrug en toen ik door de Sluisweg liep, vond ik ook
niets meer van de sluis die ik beschrijf op pagina 22.
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Het einde van de oorlog
En plotseling waren de vier ruiters van de apocalyps op hun
terugtocht:
de OORLOG was voorbij
de PEST (Pestilentie) in de vorm van schurft, luis en andere
vervelende huidaandoeningen verliet het dorp
HONGERSNOOD verdween uit de steden en dorpen door de
voedseldroppingen, en
De DOOD trof Hitler en Eva Braun in een bunker in Berlijn.
Het koninklijk huis kwam terug uit Canada en vertelde ons wat
we vervolgens moesten doen en overal waren er
bevrijdingsfeesten.
Er waren enkele akelige wraaknemingen in de vorm van het
haar afscheren van de hoofden van de arme meisjes die zich
hadden ingelaten met Duitse soldaten. De bevrijders kwamen
allemaal uit Canada en gaven ons sigaretten en snoepgoed en
lieten zich in met dezelfde meisjes waarvan het haar
afgeschoren was. Er was een tijdje geen openbaar vervoer en
toen de scholen weer startten ging ik te voet (10 kilometer) naar
de ambachtsschool in Alkmaar, of ik liftte mee met een van de
weinige vrachtauto’s die tussen Alkmaar en Schoorldam reden.
Er waren nog maar erg weinig fietsen, de meeste waren
gestolen door de zich terugtrekkende troepen van de bezetter,
de meeste die achtergebleven waren hadden geen banden.
Langzaam kwamen er weer nieuwe fietsen, je had een
vergunning nodig om er een te kunnen kopen. Het was een
gedenkwaardige dag toen mijn vergunning kwam en ik mijn
fiets kon ophalen. Hij was zwart en zwaar, zonder versnelling en
zonder licht. Hij is me vele jaren trouw van dienst geweest en

ben er zelfs mee op een fietstocht geweest [nog steeds zonder
versnellingen] naar België en de Ardennen met een
studievriend

Het vieren van onze vrijheid
De vijfde mei werd ingesteld als bevrijdingsdag. Ik hou van deze foto,
van de bijdrage aan dit feest door de meisjes van Schoorldam. Ik
weet niet waarom ze allemaal zo dicht op elkaar zitten, maar ze lijken
het serieus te nemen. Ik zou op zijn minst enkele van hen moeten
herkennen want ze waren ongeveer van mijn leeftijd, maar mijn
geheugen faalt. Er bestaat een volksliedje, waarvan een van de
coupletten luidt: “Ik heb mijn wagen volgeladen vol met jonge
meisjes. Toen we op de markt kwamen zongen zij als sijsjes.”
Misschien willen zij ons dát vertellen?
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De Grebmolen
Aquarel met potlood,
38 x 20.
Deze molen werd
gebouwd toen de polder
werd drooggelegd. De
molen en het huis dat
erbij hoort stond enkele
kilometers verder in het
lage en vlakke
landschap. Na de oorlog
werd bekend dat de
molen en het huis
onderdak hebben
geboden aan
onderduikers, die zich
verborgen hielden voor
de bezetters en de
plaatselijke verraders. De
molen staat er nog steeds
en is, geloof ik,
gerestaureerd. Zie: http://
www.warmenhuizeninoud
efotos.nl/40-45_whz.html,
Familie Klok.
De foto’s hiernaast
dienden als historische
informatie voor de
aquarel .
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De herinnering aan Zijpersluis
zal altijd gekleurd worden
door de afschuwelijke en
zinloze moord op 10
gegijzelden door de
bezettende troepen, een
paar dagen voor het einde
van de oorlog. Toen ik
daarover hoorde en nu ik me
dat weer herinner, brengt dat
me weer terug bij de
verschrikkingen van de
oorlog
Het monument, opgericht na de
oorlog voor de 10 slachtoffers.

Zijpersluis. 38 x 25 aquarel met inkt en pastel,
Dit gehucht met een sluis naar de Grote Sloot is nog precies zoals toen ik er als jongen kwam. Mijn
vader had als visserman commerciële visrechten voor het Noordhollands Kanaal, van Alkmaar tot
Zijpersluis. De hedendaagse informatie waarop deze aquarel is gebaseerd, laat zien dat deze plek
in 60 jaar niet veranderd is. Een plezierige verrassing in een wereld die gericht is op afbraak.
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Watermolen Zuider G, 38 x 22, aquarel, met pastel.
Deze watermolen staat aan de Grote Sloot in Burgerbrug. In mijn herinnering was hij veel havelozer, want hij is uiteraard
gerestaureerd als een museumstuk. De polders in deze omgeving zijn heel fascinerend, met kriskras de oude dijken door
het gebied na het ontstaan van de Zijperpolder, vóór de komst van de Hondsbossche Zeewering. Als jongere kon ik dit
toen niet erg waarderen. Deze watermolen is een van de elegantste die ik ben tegengekomen. De auquarel is gemaakt
aan de hand van een hedendaagse foto.
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De opleiding van een dorpsjongen.
Toen ik 6 jaar oud was, ging ik voor het eerst naar school. Dat was op het
hoogtepunt van de depressie en het was zowel voor de stedelingen als
voor de plattelanders een moeilijke tijd. Dit werd door ons kinderen niet zo
gemerkt, alhoewel ik me herinner dat we ontzettend veel aardappels
aten, met of zonder vis, maar net wat er was. De school waar ik op zat
had gecombineerde klassen, klas 1 en klas 2 kregen les van een
ongehuwde onderwijzeres, die ik mij herinner als een prachtige vrouw,
een lid van de middenklasse. Zij sprak met het accent van de
middenklasse, dat onbegrijpelijk was voor ons kinderen, die weer een
dialect spraken dat niet te verstaan was door de onderwijzeres en de rest
van de wereld. Ik had ook nog het ongeluk dat ik linkshandig was. Toen ik
leerde schrijven moest ik mijn linkerhand achter mijn rug houden en
schrijven met mijn rechterhand. Het duurde jaren voor ik of iemand
anders mijn schrijfsels kon ontcijferen. Echter, ondanks deze moeilijkheden
werd ik de beste van de klas in die eerste twee jaar. Je kan zeggen dat
het nogal makkelijk is de beste te worden van zo’n 20
plattelandskinderen en dat kan best het geval zijn. Ik had in ieder geval
meer moeite toen ik naar het vervolgonderwijs ging in de nabij gelegen
stad, waar veel scholieren en leraren waren voor ieder vak. Mijn Westfries
accent maakte mij tot een mikpunt van spot van de leraren en
klasgenoten en ik had moeite met de vreemde talen en wiskunde. Daar
komt nog bij dat de school het laatste jaar van de oorlog gesloten werd,
wat ook niet echt bijdroeg tot mijn educatie.
Toen de oorlog voorbij was en de lessen weer een aanvang namen,
besloten mijn ouders mij in plaats daarvan naar de ambachtsschool te
sturen, dan kon ik timmerman worden, net als mijn oom. En toen begreep
ik ineens wel wiskunde, wat mij het zetje gaf tot de studie architectuur.
Het was op een bepaalde manier grappig dat, toen ik na mijn emigratie
naar Australie zo’n 60 jaar later terugkeerde naar West-Friesland, ik
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bewonderd werd voor mijn Algemeen Beschaafd Nederlands zoals
dat door de middenklasse werd gesproken. Ik was zo blij te merken
dat ik het eindelijk gemaakt had in de middenklasse! Hoewel ik
nog steeds uitgesproken linkshandig ben, evenzo zijn mijn
kleinkinderen.

Onder
Een foto uit 2014 van de nieuwe brug in Schoorldam, genomen
vanaf de plaats waar ons huis stond. Het is een dominerend
gezicht.

Alkmaar
De stad Alkmaar weerstond in 1573 als eerste de belegering van de Spaanse
troepen tijdens de 80 jarige oorlog in de lage landen. Na de begane
wreedheden toen Haarlem was gevallen voor de indringers, was er echt geen
andere keus dan de poorten te sluiten en het uit te vechten. De belegering
begon begin augustus en de Spaanse troepen trokken zich terug op 8 oktober.
Op die dag kreeg de stad toestemming om de dijken van de omringende polders
door de steken om zodoende de Spanjaarden in een modderpoel achter te
laten. Waarom de verdedigers toestemming nodig hadden voor deze logische
stap is onduidelijk.
8 oktober is nu een feestdag met de slogan: Van Alkmaar de Victorie.
Heden ten dage is Alkmaar een grote gemeente die heel wat omliggende
dorpen, die ik als kind en tiener kende, opgeslokt heeft. Zo ook mijn
geboorteplaats Koedijk. Toen ik in 2014 in dit gebied terugkwam, was het een
traumatische ervaring voor me om de afbraak van het landschap te zien.
Rondzwervend door het historisch centrum van de stad zou je dat echter niet
zeggen.

Links boven
Het groen geverfde houten huis is het huis met de (kanons)kogel, die met gemak
in de muur blijft steken sinds 1573. De kogel was er toen we als kind dit huis
bezochten, hij is er vandaag de dag nog. Een mooie ophaalbrug.

Linksonder
Zicht op de Waag vanaf de gracht. Als je de auto’s en prullenbakken wegdenkt,
kan ’t het jaar 1603 zijn, het jaar waarin de bouw voltooid werd.
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Alkmaar
Toen ik vlak na de oorlog
naar de ambachtsschool
in Alkmaar ging, ging ik
vaak tijdens de
lunchpauze naar het
Waagplein. Terwijl mijn
vrienden rondhingen en
naar de meisjes keken,
besteedde ik mijn tijd aan
het bewonderen van de
gebouwen aan het plein.
Deze gebouwen zorgden
ervoor dat ik architect
wilde worden, wat ik ook
veel later geworden ben
aan de andere kant van
de aarde.

Onder
Wat mooi voor de
toeristen, maar hoe moet
het als het regent?

De Waag in Alkmaar. 37 x 23. aquarel met potlood en pastel.
De Waag is een goed voorbeeld van de Nederlandse renaissance. Tegenwoordig zijn dit gebouw en
de oude binnenstad van Alkmaar gewoon toeristenvallen, maar dat heeft het behoud van veel van
deze mooie gebouwen wel gestimuleerd. De aquarel is opzettelijk niet af gemaakt en is gebaseerd
op hedendaagse informatie.

37

Groeter watermolen. 38 x 21 aquarel met potlood,
Ik kan me niet duidelijk herinneren of ik deze watermolen ooit gezien heb, hoewel ik de omgeving goed kende en ik altijd
al geïnteresseerd was in molens in onze provincie, zelfs als kind.
De informatie over de molen zegt ons, dat hij tot in 1977 in werking was en dat hij nu nog steeds in functie is.
De aquarel is gebaseerd op hedendaagse informatie via de website over molens in Noord-Holland.
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De duinen. 30 x 23, aquarel met kleurpotlood.
De volgende 3 pagina’s zijn een soort eerbewijs aan de duinen van Noord-Holland, zoals ik me die herinner. Ik
bemerkte tijdens mijn laatste bezoek dat er enorm veel werk is verzet om ze te behouden. Toch was het niet
zoals in mijn kindertijd. Toen mocht je vrij wandelen over de lage heuvels en langs de zanderige paden. De
oorlog veranderde dat allemaal toen onze bezetter mijnen ging leggen, bunkers ging bouwen en tankvallen
en een soort armelui’s Atlantic Wall aanlegde.
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Het wrak 34 x 23 aquarel, ongesigneerd.
De cruiser King George strandde voor de kust van Camperduin in 1922. Het is geleidelijk vernietigd en/of gesloopt tot
het er zo uit zag. Ik ben er nooit achter gekomen hoe ver het van de kust lag, maar soms leek het dichterbij dan
anders. Mensen zwommen er wel heen, maar ik niet. Een vriend van mij verdronk toen hij er heen zwom
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De Groeter duinen 36 x 25 aquarel met potlood.
Als kind hield ik van onze zeldzame uitstapjes naar de duinen en het strand. De duinen waren iets speciaals voor
iemand die van het kanaal en de polders kwam. Dit plaatje laat een glimp zien van het platteland achter de
duinen.
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Aardbeienveld 37 x 22 aquarel met potlood.
Het onderwerp van de tekening was in Hargen, een dorp vlakbij de duinen en de kust. Deze plaats kan bereikt worden met de
boot vanaf het Noordhollands kanaal. Mijn vader nam ons soms daar zondags mee naar toe in zijn vissersboot om naar het
strand bij Camperduin te gaan. De zanderige grond was geschikt voor het telen van aardbeien. De aquarel is gebaseerd op
een historische foto.
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Hargen 34,5 x 24 aquarel met oostindische inkt
Dit is de tweede versie van dezelfde voorstelling, maar van verderaf. Ik ben er niet zeker van dat-ie beter is dan de eerdere. Het huis
staat zo ongemakkelijk in het landschap.
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Graanmolen Kijkduin 38 x 23 aquarel met potlood
Deze molen herinner ik me ‘t best. Hij stond bijna vlak naast de lagere school die ik in Schoorl bezocht. De school
bestaat niet meer, maar de molen is gerestaureerd en nog in functie.
Het is grappig dat, alhoewel ik me deze het beste herinner, het ook de slechtste aquarel is in deze kleine collectie.
De aquarel is gebaseerd op hedendaagse informatie.
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Kaart van de provincie.
Een Michelin-kaart van het gebied waarover ik het had in
alle voorgaande hoofdstukken.
Alkmaar is te zien, en er wordt aangegeven hoe de stad
de dorpen heeft opgeslokt, die ik als kind kende. Oudorp,
Sint Pancras, Langedijk, Koedijk. Alle plaatsen waar ik het
over had staan erop.
Camperduin, waar het wrak ligt.
Schoorl, waar de lagere school was.
Schoorldam met de brug en ons huis.
Warmenhuizen met de Katholieke kerk.
Groet met zijn duinen.
En natuurlijk Koedijk, waar ik geboren ben.
Het Noordhollands Kanaal vanaf Alkmaar, dat zijn weg
vindt langs het dorp Koedijk en bij Den Helder de zee
bereikt.
De molens die ik schilderde staan er allemaal op.
Alhoewel het kleurgebruik een beetje erg enthousiast is,
geeft het je een geweldig overzicht van de plaatsen, die
we beter kennen na het lezen van “Life below sea
level” (Leven onder zeeniveau)..
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