
De hoe登smi庇"V刺

rii op de hock ▼an de Korte B血臆weg

en de Nieuwe Steeg (皿u Stむdho皿ders-

lann)喝　C鮪e　"Drfe恥s-0▼er“de.

p軸心,,. Op de鯵▼Ci §飯か血o壷s鵬ds
血e章ja創轟狐,’18タ6,’正調!ke踏.血d如

huis l鳩n批geboren.

叢譲護欝聾
ik he血ik ziin nek, gaf hem een致uk

酷薄経書鵠
血g om z茸n s綴袖enぬ卿dooineen

een touw da書aan ziin achterpoo`やst

琵認諾理詰的。脚。。皿
VrOege置Waren er Om te Werken. So血-

鰭嘉監認諾幣。評議
VOOr, ZOdat he書beest皿akkeliik kon

lopen. Zoals een schoenmaker specia_

le schoenen maakt voor moe櫨iike ▼Oe〇

十en. Er is tegenWbordig geen smid

meer die dat kan. Verder mankten we

SChoppen, 1咽陸n en hiepen om te hak"

ke皿.

Bii vader heIifk het vak geleerd. Er

Was nOg een hoefs血id in het dorp,

manr daar had iedereen een IlekeI aan.

Die stond langs de kan書V握n¥de weg en

bobd zich aan voor een gulden血inder・

H皐i sIoeg een wild paard wel eens. Dan

Zei zo;n boer: ik kom hier niel om m叩

Paard te laten sI紺n. Dat kan ik zelf

We萱.,Ik kom llie富om miin paard te la-

ten b6slaan.

Toen ik negenlien jaar was heb ik in

耽recht een cursus hoefbeslag gevolgd

en zodoende werd ik r萄ksgedipIo-

mee「d IIOefs血id.

Voor #iemand bang
Ik werkte van ’s皿OrgenS ZeS to書誌

avonds acht. Dan stond ik de hele
Week elke dag me書ZO?n twaal増yonder

in m軸handen v66r te §laan.鴫zer-

§te富k was ik en nooit ziek. Moe .s

avonds?血Baarn had ik een meisie. ‘

Ze wa§ nie重ka仙oliek, dus da( moch`

niet‘▼狐Vader. Daarom mocht ik na

鰹鶉欝譜謹
heid kende ik niet.

重k had z血ke kl糾We皿. AIs er bii Drie.

kus叩zまe was in het ca鮭belde噛m鵡,

OP. Dan kwam ik en zei: yVanr be血je

hier voor gekomen? Toch alleen voor

諾欝藷認諾
gen laler nog voelde. Het Ilielp v'el.
AIs ik Iater bimen kwa血en hij zat er

Weer, Zei h箪gee筆hem血aar ee皿bor"

rel句e. Ik was voor niemand bang・

Op de Bonifaciusschool hadden we
▼ier二mee§ter§. De e6n noemden we- de

gelige,,, de tweedら' de blauwe’’en

de de〇億e "de kromme●l.

In de eers(e wereldoorlog ben ik bii

het rooien tiidens e〇億zware storm uit

de boo皿geVallen. Een kapotte am en

miin kakemenl in v邸Stukken. Je kun書

llet nOg Zien. He血halfjaar heb ik in de

悪霊葦譜霊鳥豊置‡

藍藻欝欝
F.C. Kuyperstraat・血de tweede we"

意eldoorlog kwam daar een Duitse o鯖i〃

落盤曇絹葱嵩霊霊言霊こ
nadenken. Ik ging naar de burgemee§・

ter. Hannes, Zei hii, WeeS W軸Je、 mQ釘

het doen en niemand zal ie het kwaIiik

nemen. Je moet aan je zaak denken.

Ne〃t朋a l

Die oo血onde aan de皿Illlr keeeg ik

10en ik v昨nzeventig jaar nT畔

was. v昨nze§tig jaarIlier蝕So

PVO en tien iaar in Ko.娃ange.

ik Ⅱdw敬富waal重jaa喜was ik toe血

het katholieke zangkoo

▼rOeg de penning甲eeSte

ee皿鷺ee冒

bしie-ce皿・

len bi=e? Moeder was(ve塘ete叫mij

ge教の-11CC置c geVC皿・リe volge皿de華e置
heb ik he‡ bij me. Eerst centen, anders

kom je er niet in, Zei Luuk van Heng“

Stum. Ik gaf hem een klap in ziin ge-

諒蕊蕊豊嵩鴇終慧
皿oeder.

Aan de meester vroeg ik ofikmet miin
beide vrienden bii PVO kon spe萱en.

Werden di富ect aangenomen. Je gaf eト

kaar le§. Zo leerde je musiceren. Ik

heb v昨nzdrentig iaar de bas Pe.

SPeeld.

De kape看aan kwam bii ons thuis en zei:

je moet je hartstikke dood§Cha血en P皿

噂die smerige, neutraIe troep te gaan

認諾寵叢欝
b萱aas, b書aas ik ter ere van God.

鵠譜欝蒜
WaS het nooit verge`en.

Li〆●en go切

Sinds l januari 1988 woon ik weer op

Soest, hier in MoIenschot. Toen mijn
VrOuW Stierf kwam ik in de kost bij de

buren, bij de familie Friebel. Later

Verhuisden zij naar Koekange (bij

Zwolle) en ik ging mee.

Er woonde鵬er nog wel een oud vrien-

dinne書きe van me en ze zeiden tegen

m邸Aal wach書op je. Maar ik had een

皿erakel§e VrOuW gehadタlief en goed)

enje weetwel w

Ⅱie書wa` je kriう

M謡n dochter

ebt maar je weet

Canada. Dertig

認諾宝塔盤等耕藷
Koekange gewoo皿d. Maar zij ging

naar een beiaardentehuis in Havelte.
Daar kende ik niemand en llier ken ik

zoveeI mensen. PVO haalt en brengt
me nog §teed§ VOOr Vergadeきingen・ De

Soester Courant kriiまik van ze. Die la§

ik al die jaren ook in Koekange.

Om half垂er neem ik een borrel(5e. A賞

萩盤薬書誌藍韮霊譜
g糊r. ’’

JAN V暮SSER


