
V.I.n.r. Alie, Aagje, moeder Aaltje, Marie, Jaap, Cor en Ni.ek. Achter: Willem, Jan en Piet. Trien staat ni.et op de foto. Zij zat in het klooster. Foto

ca.1929, eigendom A.A.G. Smit.
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Vanaf mijn jongste herinneringen, nog in de jaren
veertig van de vorige eeuw, woonde buurvrouw
Commandeur ook aan de Zomerdijk met haar drie
vrijgezelle zonen Jan, Piet en Jaap, en twee vrijge-
zelle dochters, Alie en Agie.
Haar zoon Cor was getrouwd met de dochter van
kastelein Willem Overboom en werkte als kappers-
knecht bij kapper Schagen, die zijn zaak had tegen-
over de Bullewurft, nu de Jan Schagenlaan.
In de boerderij waren toen de stallen nog aanwezig
voor de koeien, maar die hadden ze al niet meer. In
de oorlog knipte zoon Cor op zo'n stalletje de hele
buurt. Ook ik moest er daar aan geloven!
Omdat het niet boterde tussen Jan en Piet enerzijds
en Jaap anderzijds ging het bedrijf in tweeën. De ± 4
ha werd gelijkelijk verdeeld. Jaap kreeg het achter-
land.
Piet en Jan kregen een mooi fruitbedrijf met, voor
die tijd, een zeer moderne grote koelschuur.
Als joch ging ik vaak met vader naar hen toe om een

kist peren of appels te kopen met een rotplek voor
één gulden. Moeder Evie hield er toezicht op dat het
fruit met de grootste rotplek als eerste werd opgege-
ten!
Jaap ging intussen zijn eigen weg. In die tijd was bont
extreem duur en Jaap zag er brood in. Hij bouwde
kooien met waterbassins die met elkaar in verbin-
ding stonden. Daarnaast sloeg hij een wel om water
en gas te winnen. Zo bedacht hij een systeem van
stromend water en had hij verlichting door middel
van gaskousjes.
Vlak na de oorlog kocht hij twee beverstellen. Alle
kinderen uit de buurt kwamen bij Jaap kijken hoe die
beestjes met hun voorpoten de worteltjes vasthiel-
den!
Ondertussen ging het Jan en Piet met hun fruit voor
de wind. Als één van de eersten op de Dijk hadden ze
telefoon en... tv.
AJle jongetjes uit de buurt mochten komen kijken als
het Nederlands voetbalelftal moest spelen. We zaten
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dan in een kring op de grond voor de zes grote
mensen. Tijdens de rust kregen we van Alie of Agie
een glaasje ranja, en Jaap pikte van Piet en Jan wat
fruit voor ons.
In die tijd reed op zondagmorgen nog de kerketaxi
van Kuip om Bregje Groen-Sijm, buurvrouw Com-
mandeur en haar schoonzus buurvrouw Sjerps en
haar dochter Neelie, die met Dirk Schouten was
getrouwd, op te halen. Toen buurvrouw Sjerps
overleed, was de taxi niet meer rendabel en stopte.
Inmiddels zocht zoon Jaap naar een oplossing. Hij
maakte een geraamte om zijn fiets, geheel waterdicht
met een autostuur en een zitplaats achterop. Haar
laatste levensjaren ging buurvrouw zo met Jaap naar
de kerk!
De beverfarm breidde zich snel uit en Jaap metselde
en metselde, zelfs tweehoog!
Toen de tijd daar was om te gaan verkopen bleek het
bont niets meer waard. Jaap prepareerde de huiden
en hoopte op betere tijden. Met de beverbouten ging
Jaap langs de huizen om ze voor een paar gulden te
verkopen. Bij moeder Oud waren ze in goede handen!
Om in zijn levensonderhoud te voorzien ging Jaap
violen verbouwen voor zaadwinning. Hij werd mijn
eerste baasje á fl. 0,25 per uur. Alle zomeravonden
van half zeven tot negen waren we met een groepje
bezig. Toen het zaad dreigde te verspringen moesten
we een keer een uur doorwerken. Ik deed dat niet
want ik moest van mijn ouders op tijd binnen zijn.
Het werd me niet in dank afgenomen.
In huis veranderde ook het een en ander. Alie, ze
moet rond de 40 zijn geweest, trouwde met Jan
Broers uit Benningbroek. De wat teruggetrokken
Agie zorgde nu alleen voor het huis en haar oude
moeder. Jaap stopte in de hokken van de bevers nu
eenden en konijnen. In de hoek van zijn burcht
maakte hij een flinke stookplaats om onder andere
kriel en bieten voor zijn beesten voor te koken.
In die tijd kreeg ook Jaap verkering en wel met de
weduwe van fotograaf Schipper. Haar vier zonen
waren er natuurlijk ook vaak. Met de oudste, Piet, zat
ik in de klas. Zijn jongere broer Theo liet wel eens
blijken meer te mogen dan wij buurjongens. Hij heeft
dat een paar keer moeten bezuren.
We waren inmiddels tieners geworden en mochten
bij Grippeling Oud en Nieuw vieren. We wisten dat
bij de stookplaats van Jaap takkenbossen lagen
aflomstig uit de tuin van Jan en Piet. Met een
vierwielig melkkarretje hebben we die takken
stiekem weggehaald. Op de open vlakte tussen
Grippeling en Schouten maakten we een geweldig
vuur. Sjaak Schouten Quirinuszn haalde bij zijn
ouders een autoband van de graskuil en een blik
verlopen olie. Toen we de teer uit de weg zagen
vloeien, kwam er toch paniek. Met hooivorken
probeerden we de boel uit elkaar te trekken. Toen de

politie arriveerde waren we net de brand meester.
Wie de schade heeft betaald? Ik zou het niet weten.
Nog vele jaren zou de schade in het wegdek zichtbaar
blijven.
Bij de Commandeuren hadden ze in mijn jeugdjaren
ook een prachtige herdershond. Max heette hij. Als
de familie de krant uit had, mocht hij hem in zijn bek
naar de overkant bij de familie Appelman brengen.
Hij kon zelf de klink van de achterdeur opendoen.
Met Jaap zijn zaken wou het maar niet boteren, zijn
verkering raakte weer uit en de eenden en konijnen
moesten geleidelijk aan plaatsmaken voor varkens.
Na de oorlog kwamen er kindjes uit Amsterdam bij
ons in de parochie te opsterken. Ze kwamen uit de
Maria Magdalenaparochie. Zo kwam bij ons Tonie
van Buuren uit Amsterdam van de Houtrijkstraat 71
111. Ze was vierjaarjonger dan ik. Ook zij vond het
prachtig om bij Japie Commandeur en bij de beesten
te zijn. Zij is twaalfjaar lang in alle grote vakanties bij
ons geweest. We hielpen dan Jaap om pap te roeren
voor de varkens. Als we de laatste jaren naar huis
gingen, trokken we bij Groen, onze naaste buur, onze
klompen uit. Dan hoorde moeder Evie ons niet
aankomen en konden we ongestoord nog even
zoenen.
Op het einde van mijn tienerjaren verwaterden de
contacten met Japie Commandeur. Mijn grote broer
Cees had ook telefoon en tv en de varkens van Jaap
begon ik vies te vinden. Wel vond ik het nog altijd
prachtig hoe hij motieven in het cement maakte.
Het moet voor Jaap een mooi moment zijn geweest
toen hij 65 werd. Nu kreeg hij ruimte en tijd om
creatief bezig te zijn. In ons huis herinnert een
schilderij van zijn hand aan deze bijzondere man.

De boerderij van voorheen de familie Commandeur. Achter de

boerderij staat nu de 'bunker'.
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