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  In het begin van het eerste 
schooljaar (1947) op de lage-
re school, de Dr. D. Bosschool 
in de Maria van Reedestraat, 
heeft het mij wat moeite (en 
vechtpartijen) gekost om 
een ‘positie’ in de klas te 
vinden, door mijn nogal stijve 
motoriek (ik had in 1946 een 
negental maanden op bed 
moeten liggen). Op school 
ontmoette ik wel mijn eerste 
‘liefde’, Coby Maartense. Tij-
dens de middagpauze gingen 
wij, of naar mijn huis in de 
Everard Foeckstraat no. 3 of 
naar dat van haar (zij woonde 
in de Willem van Noortstraat) 
en verklaarden aan onze 
moeders dat wij met elkaar 
gingen trouwen. Kortom: net 
echt! Haar ouders gingen een 
jaar later echter emigreren 
naar Australië en dat was het 
einde van onze relatie. 

  Tja, daarna was er nog wel een aantal 
meisjes waar ik belangstelling voor 
had, zoals Loes Verhage, Ria Verbeek 
en Dickie Boterman, maar daarin was 
ik lang niet de enige jongen! Omdat ik 
nogal onzeker was en verlegen, heb ik 
ze nooit echt durven benaderen. Met 
een aantal jongens had ik een goed 
contact, zoals Kees Bakker, Karel 
Materman en Wim Anneeze. Wim 
Anneeze was mijn buurjongen op no: 
5 van de Everard Foeckstraat. Wij 
speelden dan ook heel veel samen. 
Wij zaten in dezelfde klas op de Dr. 

D. Bosschool en zijn later ook samen 
naar de mulo Willem de Zwijger op 
het Janskerkhof gegaan.
De vijfde klas van de lagere school 
voerde in 1951 een kerstspel op voor 
de ouders. Ik speelde in dat kerstspel 
Jozef, met Ria Verbeek als Maria. 
Geweldig trots was ik na afl oop, 
alhoewel ik niet zoveel tekst had, 
maar toch!

     Padvinders 
In de periode 1950-52 was ik ook bij 
de padvinderij (tegenwoordig scou-

ting). De groep had een Akela als leid-
ster en haar assistente was Baghera. 
Ik was daar welp en wij droegen een 
uniform bestaande uit: groene pet met 
gele biezen, groen overhemd met hals-
doek als stropdas in de kleuren oranje/
blauw, korte broek, lange kousen met 
kwastjes. Op zaterdagmiddag kwamen 
wij bijeen in onze thuisbasis, een 
werfkelder op de Oude Gracht en van 
daaruit liepen wij gezamenlijk naar 
bijvoorbeeld het plein voor het huidige 
spoorwegmuseum, daar was het altijd 
lekker rustig, of naar het grasveld bij 
het hoofdkantoor van de NS op de 
Moreelselaan waar dan een spel of een 
opdracht uitgevoerd werd.

   Heitje voor een karweitje 
Als padvinder moest je iedere dag een 
goede daad doen. Je had ook rituelen, 
waarvan ik de meeste niet meer weet, 
maar het salueren met twee vingers 
in V-teken tegen de rand van de pet, 
daarbij roepend: “Akela, wij doen ons 
best!” was er één van.
In 1952 werd voor het eerst de 
actie ‘Heitje voor een karweitje’ ten 
behoeve van het Rampenfonds in de 

Paasvakantie gevoerd. Alle welpen tot 
en met 11 jaar kregen de ‘opdracht’ 
bij mensen aan te bellen en te vragen 
of ze voor 25 cent (een heitje) een kar-
weitje konden doen, zoals boodschap-
pen halen.

   Geschrokken 
Over boodschappen gesproken: Ik 
moest een keer een boodschap doen 
bij de nieuwe Albert Heijn op de hoek 
van de Antonius Mattheusstraat en 
de B.F. Suermanstraat. Mijn zusje 
Marjolijn wilde mee en zo gingen wij 
naar die nieuwe kruidenier. Die Albert 
Heijn werd een grote concurrent van 
buurtwinkel de Rek (kruidenier en 
melkboer op de hoek van Maria van 
Reedestraat/Jacob v.d. Borchtstraat). 
Nadat ik het betreffende artikel (1 
ons kaas) gekregen en afgerekend 
had, liepen wij de winkel uit. Mijn 
zusje voorop en ik probeerde de deur 
achter mij dicht te doen. Dat ging niet. 
Mijn zusje begon te krijsen, bleek dat 
haar vinger tussen de deur zat. Ik was 
enorm geschrokken en liet het pakje 
kaas uit mijn handen vallen. Winkel-
personeel snelde toe om te kijken hoe 

erg het was. Gelukkig had ik niet al te 
hard de deur dichtgedaan en bleek het 
allemaal mee te vallen. Ik kreeg zelfs 
nog een nieuw pakje kaas mee.

   Beetje familie 
Op de hoek van de Van der Mon-
destraat en de Thomas van Nykerc-
kenstraat zat een sigarenwinkel. Aan-
gezien beide ouders rookten, moest 
ik daar nog wel eens naar toe. Deze 
winkel was eigendom van mevrouw 
Van der Linden, de moeder van Tonny 
van der Linden, midvoor van DOS en 
het Nederlands elftal. Als supporter 
van DOS zei mijn vader altijd dat 
Tonny een beetje familie van ons was, 
aangezien de stiefmoeder van mijn 
vader een tante van Tonny was.
Op de lagere school heb ik ook zwem-
men geleerd. Wij gingen wij één keer 
per maand naar OZEBI (Openbare 
Zwem- en BadInrichting) aan de Bilt-
straat om te zwemmen. Later moest 
ik van mijn ouders mijn diploma’s A 
en B halen.
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