
Verhalen vertellen zit in de familie. 
Mijn oma en moeder waren er ook 
sterren in. Hoe spannender hoe mooier 
en meestal mochten mijn broer, zussen 
en ik het verhaal afmaken. Dan zaten 
we al te wachten op de vraag: “En hoe 
denken jullie dat het afliep?” We kon-
den er dan zo’n draai aan geven dat 
het altijd goed kwam. Want dat wilden 
we toch allemaal.

Het verhaal dat ik nu aan u en de 
kleintjes vertel is ook echt gebeurd. 
Het zal begin jaren 60 geweest zijn. 
Mijn oma woonde nog bij ons in huis, 
vader was knecht in een groentezaak 
en moeder werkte in de huishouding 
bij “deftige mensen” in het Gooi. Het 
was hard werken en als vader ‘s zater-
dags thuiskwam met zijn loonzakje, 
werd het geld meteen verdeeld in de 
gleufjes van een crèmekleurig geld-
kistje. Gas en licht, huur, huishouden 
en wat nog niet meer. U kent het vast 
nog wel.

Als wij boodschappen deden bij 
kruidenier Kreunen (die man zal door 
ons wat afgekreund hebben ….’wéér 

op de pof’) werd het bijgeschreven 
in een boekje. “Mama zegt dat ze de 
volgende keer komt betalen,” moesten 
we meestal doorgeven. Gelukkig had 
de kruidenier er begrip voor en hij had 
veel klanten die wel meteen betaalden 
dus hij wachtte altijd geduldig op onze 
centjes. Bij de kaasboer om de hoek 
kochten we weleens een fles Exota 
limonade. Ik kan me nog goed de 
smaak herinneren.

Koelkast
Echt gezond zal het glaasje prik niet 
geweest zijn, maar voor ons was 
het feest. Als de kinderen nu iets te 
drinken willen, krijgen ze dat en is het 
de gewoonste zaak van de wereld. De 
koelkast is bij de meeste huishoudens 
goed gevuld. Wij hadden nog geen 
koelkast en bewaarden alles in de kel-
der. Mijn moeder was heel creatief met 
haar huishoudgeld. Ze had bedacht dat 
we de lege Exota flessen lieten staan 
tot we er genoeg hadden om van het 
statiegeld iets lekkers te kopen. En dat 
“iets lekkers” waren dennenkoeken! 
Voor ons, kleine kinderen, leken ze zo 
groot als wagenwielen.

Ze waren donkerbruin, bedekt met 
grote suikerkorrels en ze smaakten 
heerlijk. Wat waren we blij als we met 
onze lege flessen naar de kaasboer 
konden en daarna renden we met de 
centjes naar de markt. O ja, even een 
geheimpje….Die kaasboer had één 
veel groter neusgat. Moeder had daar 
natuurlijk ook een spannend verhaal 
van gemaakt. “Ja, dat was me wat. 
Die meneer heeft een keer per ongeluk 
de kaasboor in zijn neusgat gestopt 
in plaats van in de kaas. Maar nu kan 
hij wel véél beter ruiken of de kaas 
goed is”

U snapt wel dat wij hem altijd aan-
staarden, ook al had moeder ons nog 

zo gezegd dat we dat niet mochten 
doen! “Moet u niet even met dat grote 
neusgat aan de kaas ruiken?” vroeg 
mijn zusje een keer. Moeder kon wel 
door de grond zakken.

Schoongewassen
Ze wist toen weer dat je sommige ver-
halen beter niet kon vertellen. Maar nu 
weer even terug naar de dennenkoe-
ken. Als we in de teil waren geweest 
voor onze wekelijkse wasbeurt en 
schoongewassen in een kring rond de 
tafel zaten, kwam de zak met lekkers 
tevoorschijn. Meestal kregen we daar 
een beker anijsmelk of chocolademelk 
bij, heerlijk! Ik denk dat ik in die tijd 
geleerd heb om langzaam te eten en 
te proeven wat ik at. Ik leek wel een 

muis, hoe kleiner de hapjes, hoe langer 
ik plezier had van mijn koek.

“Oma” vroeg Darren “duurt jouw 
verhaaltje nog lang?” Hij wachtte niet 
eens op antwoord, liep naar de keuken, 
deed de koelkast open en kwam terug 
met een bijna lege limonadefles.
“ Als we die even leegmaken, kunnen 
we een ook zo’n koek kopen!” Con-
clusie……..wéér wat geleerd!

Het was duidelijk een verhaal met een 
boodschap. 

Heeft u er ook een? Leuk, de lezers en 
ik kunnen niet wachten om uw verhaal 
te lezen!

Het grote neusgat en dennenkoeken
Oma Irene vertelt nog weleens een waar gebeurd verhaaltje aan 
Darren en Robin. Meestal is het een verhaaltje met een “bood-
schap”. Ik vind dat je daar niet vroeg genoeg mee kan beginnen. 
Hoe mooi is het als de kleintjes je verhaal begrijpen en er iets 
van opsteken.
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Die heerlijke dennenkoeken

Heel soms gingen wij met opa, die 
over een auto, een Citroen Traction 
beschikte, een dagje naar het strand, 
bij voorkeur naar Zandvoort. Na zo’n 
dag kwamen wij meestal behoorlijk 
verbrand terug. Met de padvinders 
gingen we een week op kamp in 
Driebergen. De overige vijf weken 
moesten wij ons vaak maar zien te 
vermaken. Wij gingen dan vissen, 
vliegeren, wigwam bouwen op het 
veldje bij de Dodt van Flensburglaan 
en uiteraard ook een kampvuurtje 
maken. Op een keer, toen het hard 
waaide, sprong er een vonk van het 
vuurtje over naar de tent, gemaakt 
van een laken, die in de brand vloog. 
Jammer van het laken, maar we had-
den wel een geweldig kampvuur. Wij 
gingen ook veel zwemmen. Soms naar 
het zwembad in het Ondiep, waar toen 
nog mannen en vrouwen gescheiden 
moesten zwemmen. Het was wel een 
sport om iets te zien te krijgen van de 
vrouwen en meisjes. Maar aangezien 
de toegang geld kostte, gingen wij als 
jongens vaker naar het Amsterdam-
Rijnkanaal of de Maarsseveense 

Plassen. Daar was het heerlijk rustig 
en kon je op de eilandjes nog allerlei 
spelletjes doen.

Waterlelies
Ik moest wel enige angst overwinnen 
om door de waterlelies te zwemmen, 
ik vreesde dat je daarin verstrikt zou 
kunnen raken. Ik heb ook eens in 
1956 een fiets-trektocht gemaakt met 
Gert van Zanten, een jongen uit de 
Croesestraat die bij mijn tante Ciel 
en oom Geert, die in de Croesestraat 
woonde, over de vloer kwam. Ik 
had een tocht door Nederland langs 
jeugdherbergen uitgestippeld. Je moest 
toen die jeugdherbergen aanschrijven 
of er nog plaats was. Een tijdrovende 
bezigheid. In zo’n jeugdherberg moest 
je ook corvee doen, bijvoorbeeld vloe-
ren schrobben, aardappelen schillen, 
afwassen enzovoort.
Met Wim Anneeze (mijn buurjongen) 
ben ik een keer op vakantie geweest 
in Valkenburg. Dat moet 1958 zijn 
geweest. De vader van Wim vond 
dat goed voor de zelfstandigheid van 
zijn zoon en ik mocht mee op kosten 

van zijn vader!. Wij gingen met de 
trein naar Valkenburg, met de fietsen 
aan boord. Daar logeerden wij in een 
hotel. Wij hebben ons prima vermaakt, 
veel gefietst, excursies gedaan naar het 
Ahrdal en zelfs een boottochtje op de 
Rijn gemaakt.
Op de fietstochten was het een sport 
zo snel mogelijk beneden te zijn, 
tenminste als je op een hoog punt 
aangekomen was. Een keer was er 
een tamelijk lange afdaling en ik lag 
op kop en liep steeds verder uit. Op 
een gegeven ogenblik was er een te 
scherpe bocht en ik ging met fiets en 
al over en door de heg (gelukkig geen 
paaltje of hekwerk!) en was dus uit het 
zicht. Even later kwam Wim voorbij 
en was dus als eerste beneden, maar 
daar was ik in geen velden of wegen 
te bekennen. Toen ik dus een minuut 
of wat later, redelijk onbeschadigd, 
aankwam was de verbazing duidelijk 
op zijn gezicht te lezen.

Hageneuk
Ik heb ook vakantiewerk gedaan. Twee 
jaar ben ik twee weken werkzaam ge-

weest bij batterijenfabriek Herberhold 
‘De Witte Kat’, gevestigd in de Balks-
traat. Dat was een hele ervaring. Bij de 
Witte Kat maakten ze platte batterijen. 
Die waren wereldberoemd. Ik werd 
daar aan een stansmachine gezet, waar 
uit stroken zink ronde plaatjes moes-
ten worden gestanst. Een machine 
zonder beveiliging, dat was dus goed 
uitkijken.Tijdens die periodes ben ik 
wel een stuk wereldwijzer geworden. 
Het taalgebruik en het niveau van de 
gesprekken was voor mij toch wel 
even wennen. Als voorbeeld: Ik werd 
daar Hageneuk genoemd, mede omdat 
daar een vrouw werkte die Hagen 
heette. De suggestieve opmerkingen 

waren dan ook niet van de lucht. 
Ook heb ik twee weken gewerkt bij 
wasserij ‘De Zon’. Als hulp van de 
chauffeur, die de was ophaalde en 
weer terugbracht bij bejaardenhuizen. 
Grote zakken vol wasgoed, dat niet 
goed was voor mijn rug. Ook werd 
ik in die schoolvakanties een keer 
gevraagd door een onderwijzer van de 
lagere school, de heer Bouwhuis, of ik 
wilde meehelpen met het inventarise-
ren van het schoolmuseum. Dat was 
leuk werk.
Kortom, ik heb mij nooit verveeld.

Henk Hagenbeuk.
hhagenbeuk@hotmail.com

Onze vakanties: zuinigheid was troef
Met het gezin werd er nauwelijks vakantie gehouden, hoofdzakelijk door gebrek aan geld. Af en toe 
een weekeindje logeren bij familie in Amsterdam, dat was het zo ongeveer. Als het mooi weer was, 
gingen wij op de fiets naar de Biltse Duinen, een prachtig natuurzwembad. Meestal kregen wij kin-
deren daar wel een ijsje!


