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De auteurs van dit artikel Dia

en  Dirk Kuiper in  hun jeugdjaren.

Het is Pinkster 1957, kermis in

Wognum.

Mijn ouders Johan
Kuiper (1914-1972) en
Anna de Winkel (1918-
2004) trouwden op 17
april 1940. Mijn moeder
kwam bij haar man en
haar schoonmoeder
Elisabeth Houten wonen.
Mijn grootmoeder
Elisabeth Kuiper-Houten
overleed in 1949. Groot-
vader Dirk Kuiper,
geboren in 1885, was in
november 1939 overleden
en voor zover ik weet nam
mijn vader het timmerbe-
drijf meteen over. Hij had

geleerd voor timmerman op de ambachtsschool op
het Keern te Hoorn. Hij was ook elektricien en
erkend waterfitter, dat kon je op een bordje van de
PWN aan de gevel zien! Ik herinner me dat grootva-
der Kuiper zelf grafkisten timmerde en bekleedde.
Dat zette mijn vader voort en daarbij hoorde ook dat
hij de dode mensen hielp afleggen en `kisten'. Later
werden de kisten geleverd door een fabriek in
Enkhuizen, volgens mij heette die Boon. Daarvan
kregen we iederjaar een nieuwe catalogus waaruit de
mensen konden kiezen. Het kisten bleef vader ook
daarna nog jaren doen.

Elektrische apparaten
ln eerste instantie zette vader het timmermansbe-
drijf voort in de werkplaats aan de kant van de
Raadhuisstraat. Er stond een grote werkbank met
daaronder een opening voor het
zaagsel. Ideaal voor muizen, daarom hadden we ook
altijd wel een paar katten.

Het pand op de hoek van de Hoornseweg-Raadhuisstraat.

Uit welkjaar het oorspronkelijke huis dateert, is mij
niet bekend. (Noot van de redactie: in het dagboek
van Pieter Groot Dirksz. staat onder 6 augustus 1879:
`In aanbouw twee kapitale huizen in de Buurt; een

voor C. Blauw (boerderij Welgelegen) en een voor de
weduwe Bloem (Raadhuisstraat la.) Wel weet ik dat
het grotendeels een houten huis was. Later werd de
houten voorgevel op het oosten vervangen door een
muur met nieuwe ramen. Mijn broer Dirk en ik staan
op een foto van rond 1952 en toen was de gevel nog

Het gezin Kuiper voor de etalage van hun n.ieuwe winkel.
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van hout. De winkel/werkplaatsge-
vel, de Raadhuisstraatkant dus,
werd vervangen toen in 1951 een
deel van de ouderslaapkamer werd
verbouwd tot de eerste winkel in
elektrische apparaten.
In 1959 werd het andere deel van
de ouderslaapkamer bij de winkel
getrokken. Mijn
moeder kon daardoor ook andere
dingen gaan verkopen zoals
prachtige bestekcassettes van
Gero. Mijn eigen bestek voor de
uitzet, die je vroeger bij elkaar
moest sparen als je verloofd was,
kwam natuurlijk ook uit onze
winkel. Als er nieuwe apparaten
kwamen, mocht ik die testen. Ik
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was waarschijnlijk het eerste
meisje in het dorp dat een draagbare radio kreeg, een
transistorradio heette dat toen. De eerste was groot,
van oranje plastic, en de tweede zachtgeel. Alles was
toen nog van Philips, geen Japanse merken. De
eerste popzender waar ik naar luisterde was Radio
Luxemburg. Heerlijk, eerst de Shadows en Cliff
Richard, daarna was je óf voor de Rolling Stones óf
voor The Beatles. Mijn broer Dirk en ik waren fans
van die laatste groep. Ik zong tot ergernis van mijn
moeder alle hits mee terwijl ik mijn huiswerk voor de
middelbare school (Westfries Lyceum Hoorn)
maakte.
Wij kregen ook, bijna als eerste in het dorp, televisie,
ik denk ergens tussen l954 en l956. Het eerste jaar
kwamen alle kinderen uit de buurt op woensdag- en
zaterdagmiddag bij ons kijken. Dappere Dodo was
een van de eerste kinderprogramma's. En we kenden
ook allemaal de vijf vaste omroepsters van VARA,
AVRO, KRO, NCRV en VPRO.
Al die kinderen kwamen door de werkplaats en ze

Dia en haar Schotse vriendin voor de werkplaatsdeur,

vader Kuiper kijkt over de schutting.

moesten hun jassen en schoenen
uitdoen.
Als ze weer weg waren, rook het niet
zo heel erg fris. Dan gingen alle ramen
open en zetten we kommetjes met
water en sponzen en later flesjes met
verfrissend spul neer, dat heette geloof

Airwick en dat merk bestaat nog
steeds. Als ik mijn ogen dichtdoe,  kan

dit geurtje nog ruiken.

Hoogtezon
Een heel nieuw soort elektrisch apparaat
was de lnfraphil (een grote bol van
infrarood licht van philips), heerlijk
warm bij een stijve nek en spit en derge-
1ijke.  Mijn vader had vaak last van zijn

rug en ging zo dicht mogelijk bij de bol zitten.
Later kreegje zo'n lamp met ultraviolet (uv) licht:

de hoogtezon. Heel klein in het begin, alleen voor je
gezicht, je moest er een groen plastic brilletje bij op
en ik mocht hem als eerste proberen. In 1963 ver-
scheen er een nieuw soort hoogtezon: een vierkant
metalen apparaatje met twee infrarood warmtebuis-
jes en twee buislampjes met uv-licht.
Ik kreeg in datjaar verkering met Co en was uitgeno-
digd om bij hem in Edam kermis te vieren en ik wilde
er natuurlijk extra mooi uitzien. De avond van
tevoren ging ik dus met mijn gezicht voor die hoogte-
zon zitten, lekker dichtbij, veel te lang en zonder
brilletje want dan kreeg ik geen witte wallen onder
mijn ogen. Maar deze hoogtezon was veel feller dan
die oude lamp, dus ik verbrandde vreselijk en erger
nog, mijn ogen waren de volgende dag knalrood en
zaten bijna dicht. De dokter was heel boos want ik
had las-ogen en moest nog maar afwachten of het
weer goed kwam.
Ik moest van mijn moeder wel eens helpen in de
winkel, we verkochten ook kleine dingen als stoppen
en bolletjes, die laatste moest je altijd even testen in
een fittinkje in de muur. Kleine cadeautjes moest ik
inpakken, dat kon ik niet netjes, daar had ik een hekel
aan. Ook in de werkplaats kwamen mensen iets
kopen, meestal een handje spijkers, doosjes met
schroeven, stukjes elektrabuis, bochtjes of koppel-
stukken. Veel mensen kwamen onder etenstijd en
net even na sluitingstijd. Het waren altijd dezelfde,
maar ik mocht niet chagrijnig kijken want: de klant
was koning! Het acteertalent van mijn moeder, die
een heel goede amateurtoneelspeelster was en later
ookjarenlang toneelvereniging De oefenschool
regisseerde, om allerlei verschillende soorten
mensen te woord te staan op verschillende wijze, al
of niet in het West-Fries en met een glimlach, heb ik
niet geërfd. En ik was niet van plan om later ooit in
een winkel te werken of er een te hebben.
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Reizigers
Weer een andere rol speelde mijn moeder in de
omgang met wat toen reizigers heette, vertegen-
woordigers dus, of moderner: sales managers. Drie
ervan bleven jaar in jaar uit ons gezin bezoeken, ze
kregen koffie en met een ervan klikte het zo goed dat
mijn ouders vriendschap sloten. We mochten hem
dan ook oom noemen, oom Piet Lely, vertegenwoor-
diger van Schuurman's elektrische apparatuur uit
Alkmaar. Zijn neef was oom Jaap Lely, van Scholten's
Handelsmaatschappij uit Hoorn. En dan hadden we
van Eecen's Houthandel uit Oudkarspel ook verschil-
lende heren. Nouja, heren, er was er een die op een
dag ons dienstmeisje vroeg of ze niet eens een rondje
met hem mee wilde rijden in de auto... Met dit
dienstmeisje heb ik nog steeds contact, mijn moeder
was altijd heel royaal naar de meisjes toe, met sint en
kerst iets extra's. Ze kwamen altijd op vrijdag en aten
gewoon mee. Van de kerk mochten ze eigenlijk geen
vlees eten, maar op het werk kregen ze dispensatie.

De ouderslaapkamer werd bij de winkel getrokken, Na de feestelijke

opening in 1959 was er ruimte om onder meer lampen en bestek-

cassettes te verkopen.

Huizen bouwen
Nog iets meer over het werk van mijn vader. Dat
omvatte naast timmerwerk dus ook het installeren
en vervangen van elektrische leidingen en het
installeren van verkochte artikelen als televisies en
wasmachines. Hij maakte lange dagen en we waren
allemaal blij dat op een gegeven moment de vrije
zaterdag werd ingesteld. Mijn vader bouwde als
kleine aannemer ook een aantal nieuwe huizen in
Wognum, gewoon omdat hij dat leuk vond. Zo
herinner ik me een dubbel woonhuis ergens aan de
linkerkant in het Westeinde. En aan de Hoornseweg,
links naast het huis van dokter Boeckhorst, bouwde
hij voor Antje Sjoers een bungalow. Dat was de eerste
zogenoemde Bouwfondswoning in het dorp. Mijn
man co hielp mijn vader vaak met elektrisch instal-
latiewerk. Hij heeft heel wat vakantiedagen voor
mijn vader gewerkt en zo het vak geleerd, hij zat op
de Electro Technische School in Amsterdam en deed
op deze manier ervaring op.

Dakkapel
Het interieur van ons huis is tussen 1951 en 1970 heel
wat keren opgeknapt. Zo verdween de slaapkamer
beneden helemaal voor de uitbreiding van de winkel.
Mijn vader bouwde op zolder aan de noordkant een
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nieuwe slaapkamer met wasbak en er werd een
nieuwe dakkapel op gezet. Er was al een oude
dakkapel, zoals op een foto te zien is.
Op de foto uit l955 waar Dirk met zijn drie
vriendjes in de zandbak in de achtertuin speelt,
was het nog een behoorlijke rommel. Daarna is er
een houten garage gebouwd op de plek van het
oude schuurtje (met handkar) en er werd een
nieuive schutting geplaatst. De deuren van de
garage zaten aan de Raadhuisstraatkant. Achter
in die tuin bevond zich de zogenoemde askuil,
waar eens in de zoveel weken, altijd op zaterdag,
alle troep werd verbrand. Een vuilnisophaal-
dienst was er immers nog niet. Wij stonden er
altijd vol spanning bij, lekker veel vuur en rook, een
aparte geur.
Aan de achterkant van ons huis liep vroeger een oud
slootje, de Nieuwewegsloot, daarin woonde een hele
grote bullebak. We vingen er salamanders en mod-
derkruipers. Toen mijn broer klein was, gooide hij er
zijn schoenen en al zijn speelgoed in. Mijn vader
moest het er verderop weer uit vissen.  Er was een
brug met duiker over de weg, die is later gesloopt en
een stukje sloot aan onze kant is gedempt.

Dirk met zijn beste vriendjes David Barnouw, Hans Terpstra

en Jaap  Buitink.

Aan de oostkant van de zolder waren de twee kleine
slaapkamers met dakraampjes van Dirk en mij.
Verwarming was er niet, dus bij vorst waren de
dakramen bevroren en lag de rijp op onze wollen
dekens. Ik kreeg van mijn moeder een van de eerste
elektrische dekens, heerlijk. Maar toen mijn vrijer
mij eens een nachtkus kwam geven terwijl ik in bed
lag, kreeg hij kleine elektrische schokjes.

De werkplaats
ln de oude werkplaats zoals mijn vader die had
overgenomen, stond aanvankelijk een oude houten
werkbank. Die was behoorlijk lang want er moesten
houten goten uitgeschaafd worden en daarna in de
oranje menie gezet.  Ik had ook een klein stukje van

WOGNUM,

vocfR  ÉÍc~ ézí~ .íV. éL€

/4á4-

j----..*,--_

Handschrift Johan Kuiper.

die werkbank gekregen, er zat een gat in en daarover-
heen timmerde ik plankjes en ik oefende om er met
de klauwhamer of nijptang spijkers uit te trekken.
Ook mocht ik met een klein zaagje leren zagen. Mijn
favoriete hobby was houten sandalen zagen uit
spaanplaat (een nieuwe uitvinding in die dagen), er
dan gaten in boren en lange veters erin, zodat het een
soort Romeinse sandalen werden. Maar tot mijn
teleurstelling was het lopen op die dingen bijna
onmogelijk, ze waren veel te plat en te hard.
Haaks op de werkbank stond de elektrische schuur-
machine. Ik had een hekel aan dat ding want hij
maakte een afschuwelijke herrie en de tv stoorde
ervan. Verder hing er een schommel en later kwam er
een kleinere schaafmachine bij. Als die werd ge-
bruikt, leverde dat nog meer herrie op en de schom-
mel moest bovendien opzij. Er was ook een interes-
sante kelder met een zwaar luik, dat maar een enkele
keer openging, heel spannend. Op het kelderluik
stond een grote kist met loodgietersafval, stukjes
zink, kapotte kranen, stukjes koperen buis, waar ze
nu een moord voor zouden doen. Eén keer perjaar
kwam er een voddenjood langs om in die kist te
snuffelen en dingen op te kopen. Het woord vodden-
jood was helemaal niet bedoeld als belediging, maar
hij heette gewoon zo.

Hoofdingang
Aan de zuidkant van de werkplaats was een plek om
te wassen. Eerst met ketels op het fornuis en op
petroleumstelletjes, later kwam er een houten
snelwasser met wringer en nog weer later een
elektrische wasmachine en een aparte centrifuge
met een interessante remknop erop. Verder was er
een kraan met een afvoerputje. En daar was oor-
spronkelijk ook de hoofdingang van het huis, met een
steeg naar de Oude Hoornseweg, die toen nog
gewoon Hoornseweg heette. De winkel- en werk-
plaatsdeuren zaten aan de kant van de Raadhuis-
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straat, maar daarvoor hebben wij heel lang gewoond
op het adres Buurt C 24. Vanaf die voordeur, die al
niet meer gebruikt werd toen ikjong was, liep een
grote marmeren gang achter de kamer langs naar de
winkel. Die gang was heerlijk om te spelen, te ballen
en te knikkeren.
Toen mijn vader een douche en een andere keuken
maakte, werden deur en kozijn eruit gehaald en
dichtgemetseld en een deel van de gang werd ge-
voegd bij douche of keuken.
Grenzend aan die keuken was een kleine eetkamer
waar Dirk, mijn vriend Co en ik ons huiswerk maak-
ten.

Onderduiker
ln de woonkamer was een hele diepe schoenen- en
kledingkast. Bij die kast hoort een verhaal. In de
oorlog maakten mijn ouders veel vrienden die wij
later allemaal oom en tante noemden. In die kast
heeft een tijdj,e een vliegenier ondergedoken geze-
ten. Hij heette oom Henk de Rooy en in zijn vrije tijd
maakte hij prachtig houtsnijwerk van tropisch
hardhout, zoals bijvoorbeeld een Javaanse kop.
Jammer genoeg weet ik niet waar dat beeldje is
gebleven. Oom Henk heeft ons na de oorlog nog wel
eens opgezocht.
Wognum was in de oorlog een gastvrij dorp voor
onderduikers. Mij werd vaak verteld dat er Joodse
mensen verborgen waren, van wie de bekendste
Simon van Collem was, VPRO's grote filmkenner. Hij
zat verborgen bij een van de families Houter in
Wadway.

Dia  Kuiper met haar buurjongen  Henk Feller in het grasveld met op

de achtergrond De Vier Heemskinderen (omstreeks 1948).

Brand!
Een van mijn meest indringende herinneringen is de
grote brand aan de Hoornseweg van café De Vier
Heemskinderen en de twee ernaast gelegen panden.
Het was in de nacht van de watersnoodramp van
1953: van 3l januari op l februari. Er stond een
enorme noordwesterstorm en in het café was brand
ontstaan, er werd gezegd door kortsluiting. Door die
harde wind sloeg de brand snel over naar de panden
ernaast.
Mijn vader zat j aren bij de vrijwillige brandweer en
had tot taak, of maakte het tot zijn taak, om die nacht
het huis van de familie Wit en ons eigen huis dat
daarnaast stond, nat te spuiten zodat de vonken geen
brand veroorzaakten. Dat is met moeite gelukt. Als
de wind was gedraaid, was ons huis ook niet gespaard
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Handschrift Annie Kuiper-de Winkel

gebleven. Midden in die nacht kwamen er
een of twee kleine kinderen van het gezin
Suurmond, van wie het café was, bij ons in
bed li8gen.
Beneden in de grote slaapkamer lagen wij
kinderen in dat bed met onze moeder, die
dodelijk ongerust was over haar man en haar
huis. Ik heb nogjarenlang gedroomd van
brand in huis, dat begon dan in die hoek van
de werkplaats waar veel planken stonden.
Mijn vader is nog vele jaren bij de brandweer
gebleven. De meeste keren moest die uitruk-
ken voor hooibranden met of zonder de
boerderij erbij. Die vreemde brandlucht hing
dan nog dagen om hem en zijn brandweerpak
heen. Wat ik ook altijd vond stinken was zijn
overall als hij bij boeren aan het werk was
geweest. Hij rook dan naar kuilgras, dat was veel
erger dan de geur van stalmest. Vader kon
behoorlijk mopperen op de boeren, want hij
kreeg vaak opgewarmde koffie van de vorige dag.
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Speelplekken
lk bewaar heel mooie herinneringen aan mijn
ouderlijk huis. Ook de voor- en achtertuin waren
heerlijk, mijn moeder was een echt buitenmens met
veel gevoel voor bloemen en planten. Ze won vaak
prijzen op de jaarlijkse Floralia. In de voortuin
stonden twee prunussen en die bloeiden altijd zo tus-
sen 30 april en 5 mei. Die laatste datum was de
verjaardag van moeder, dat was altijd een feestelijke
dag want behalve de roze bomen, vlagde heel Neder-
land voor haar.
Ik maakte een gedicht over mijn jeugd toen ik in een
moeilijke periode zat:

Vroeger thuis
ln de tuin een klein blond meisje
hollendachterrozeblaadjes
helderblauwe ogen kíjken míj heel vrolijk aan -
wat is er ooit misgegaan?

De kc[Í had weer in sloot gezeten,
doderatwashetbewijs
moddergeurendríjvenboven,
ïkruikzeweer,vroegerkomtterug

Ookdegeurvanhöutenkrullen,
planken, zaagsel, tímmervrouwtje
opdewerl¢barivanmijnvader
zit ik met mijn kleine hamer

Geur en kleur van vroeger
zijn bedekt door grijze lagen, vandaag smelten ze
heel even weg, ik kijk het kind diep in de ogen,
ze blijft staan, loopt niet meer weg. Het huis had
heerlijke plekken voor een kind om te spelen, want
naast de drie slaapkamers op zolder, was daar ruimte
genoeg voor opslag van allerlei soorten planken en
latten en oud speelgoed. Er stond ook een interes-
sante antieke kast met geheime laatjes en later kreeg
ik gratis een harmonium om op te spelen. Boven op
deze grote zolder was nog een kleine opbergzolder
met veel rommel: oude vogelkooitjes, een echte citer,
oude koffers en dergelijke.  Die bergzolder was maar
voor een deel beschoten, aan de zuidkant was een
groot gat waar durfallen, zoals ik, gewoon uit spron-
gen om met een grote bons op de zolder eronder
terecht te komen. Later, toen ik op de boerderij van
mijn vriendin Gerda Gootjes door de hooizolder was
gezakt omdat een paar planken rot waren en met
mijn kont op de harde koegang terechtkwam, durfde
ik er niet meer uit te springen.

Geen toekomst
ln 1968 ging ik het huis uit om te trouwen met Co de
Boer en we gingen in Edam wonen. De jaren daarna
begon mijn vader erover na te denken om te stoppen

met de winkel omdat de eerste grote elektronicawin-
kels verschenen: eerst Kim de Boer, circa 1969-1970,
en daarna wastora. Mijn vader zag geen toekomst
meer in de zaak, hij begon er erg over te piekeren en
solliciteerde eenmaal in zijn leven op een baan als
magazijnmeester.Mijnmoedervondhetverschrik-
kelijk en ik ook, want wat moest deze man, die altijd
eigen baas was geweest, bij iemand anders in dienst
doen? Kort daarop bleek hij ernstig ziek te zijn,
maagkanker met uitzaaiingen zoals later bleek. Hij
werd geopereerd en het ging een paar maanden goed,
maar de maanden daarna ging het bergafwaarts en op
16 januari 1972 is hij gestorven. Hij lag op bed in de
kleine kamer, mijn moeder heeft hem tot op de
laatste dag zelf verzorgd, hij was haar grote liefde.
Wel had mijn vader haar gevraagd om het bed niet
voor het raam te zetten `want daar lag mijn vader ook
de laatste maanden van zijn leven' met precies
dezelfde ziekte! Beide mannen waren zachtaardige
mensen, binnenvetters, die zich niet zo konden
uiten.  Mijn broer Dirk bleef nog een aantal jaren
thuis wonen om mijn moeder te steunen. Zij heeft
ongeveer twee jaar de zaak langzaam laten aflopen
om voor de zogenoemde sanering in aanmerking te
komen. Daarna verkocht ze in 1976 de zaak aan
buurman Tinus Stam, hij was vooral ge.i.nteresseerd
in het stuk grond met de houten garage aan de
achterkant. Volgens mijn broer Dirk kocht Tinus het
pand omdat er geruchten gingen dat er een Chinees
restaurant in zou komen. De garage werd gesloopt en
het stuk grond werd parkeerterrein, dat is het nog
steeds. Het huis verkocht hij in 1985 aan de fotograaf
Jos Dekker die er een studio in maakte en ook een
tijdjeeenvideotheekopzolderhad.

Fijn dorp
Mijn moeder is in 2004 gestorven in Lindendael. Zij
was een paar keer gevallen omdat zij sinds haar
tachtigste jaar de ziekte van parkinson had. Haar
trouwste bezoekers tot aan haar laatste week waren
mijn schoolmeester van de lagere school en zijn
vrouw: Bertus en Jo Buitink. Het was meester
Buitink die mij bijles Frans gaf omdat hij vond dat ik
wel naar het lyceum kon. Ik haalde daar mijn diplo-
ma middelbare meisjesschool, daarna deed ik
Schoevers en nog weer later studeerde ik Neder-
lands.  Nu mijn moeder er ook niet meer is, kom ik
niet zo heel vaak meer in Wognum, er is nog een graf
achter de protestantse kerk waar ik bloemen leg. Ik
heb een heel fijne jeugd gehad in een fijn dorp.

Herinneringen van Dirk
Mijn eerste j eugdherinnering was de brand van De
VierHeemkinderen,ikwasbijnavierjaar.
Echt nog als de dag van gisteren zie ik de vlammen, ik
begreep er niets van. Boven op de houtvliering zat ik
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Middenstandtentoonstelling in 1960.

op de schouders van iemand die ik erg vertrouwde,
want we stonden boven het houtgat (ook dat van de
houtzolder) dat zeker 5 á 6 meter diep was. Wie
vertrouwde ik zo, want `hoog' vond ik altijd heel eng.
Geen idee, mijn vader was het niet, want die was met
de vrijwillige brandweer aan het blussen.
Mijn tweede herinnering betreft de plaatsing in de
werkplaats van een elektrische zaag- en schaafma-
chine. Misschien was ik eenjaar of zes, dus gok ik dat

het in 1955 plaatsvond. Voor die tijd moest mijn
vader de balken zelf zagen. Zie je het voorje? Een
dikke balk van vier of vijf meter lang in de volle
lengte `met het handje' doorzagen? Ook vertelde hij
me over `vroeger'. Alles met de handkar: die handkar
afgeladen vol met houten balken en dan ermee lopen,
zelfs tot Hauwert aan toe. Nee, mijn vader was niet
groot, maar ongelooflijk sterk.
Doet me denken aan Tinus en zijn broer Nico stam:
kolenboer.  Die zware kolenzakken krijgen wij vast

74 Jaaïboeh2013



Ïl-_:.:Í

Café De Vier Heemskinderen.

niet eens van de grond. Voor Tinus erg handig, zo
weet ik vanuit mijn caféleven: als iemand vervelend
was, groot of klein, Tinus en Nico (die stond vaak in
de snackbar) hadden deze altijd na kansloos verzet in
no time naar buiten gewerkt.
Ik weet nog dat mijn vaders broer oom Klaas Kuiper
(dus niet oom Klaas de winkel, broer van mijn
moeder en fruitkweker aan de Nieuweweg) bij hem
heeft gewerkt. Als `knecht' want papa was de `baas',
zo wist ik. Ik weet niet hoe lang dat heeft geduurd.
Wel dat oom Klaas in Hoorn, want daar woonde hij,
een doe-het-zelfzaakje begon aan het Gerritsland:
Hekla (heden klaar), volgens mij een van de allereer-
ste in Nederland.

Chinees in Wognum
lk zat op de ETS (Electro Technische School) in
Amsterdam en in de vakantie hielp ik altijd mijn
vader, vaak samen met mijn zwager Co. We hebben
na de dood van mij n vader de winkel nog twee jaar
voortgezet. Ik deed 's avonds na mijn werk en in het
weekeinde de klusjes. Voor kapotte tv's en radio's
hadden we een mannetje, ook al toen mijn vader nog
leefde. Mijn vader probeerde altijd om de kapotte
radio's en tv's eerst zelf te repareren. Zo'n ding
openschroeven en dan met een schroevendraaier
zachtjes tegen de radiobuizen tikken, want vaak was
er zo'n buis stuk en daar hadden we hele dozen van
staan. Hoogspanningstrafo in de tv: levensgevaarlijk,
daar moestje minstens tien centimeter bij vandaan
blijven.
Het huis hebben we in 1976 verkocht aan Tinus Stam.
Hij wilde de twee gebouwen met elkaar verbinden en

daar een bowlingbaan maken. Dat is niet doorgegaan,
naar mijn weten omdat hij dat te duur vond. Tussen
ons huis en het café was vroeger een sloot, dus waren
er vast wel een paar heipalen nodig. Juist rond deze
tijd waren de Chinese restaurants in opkomst. Het
verhaal ging dat Chinezen ons huis wilden kopen. Er
werd zelfs gesuggereerd dat `men' Chinezen bij ons
huis had zien rondkijken. Wij zelf hebben nooit een
Chinees gezien, maar deze verhalen hielpen ons erg
goed om de verkoop rond te krijgen, wantja, waar of
niet, een Chinees restaurant als buurman daar moest
Tinus natuurlijk niet aan denken.

Toonzaal
Dia vertelt altijd dat ze er niets in zag om met `de zaak'
door te gaan. Co rilde dat wel graag. Ik had daar ook
absoluut geen zin in en wel om het volgende. Wij
hadden bij onze groothandel Scholten's Handelsmaat-
schappij in Hoorn de beschikking over een zogenoem-
de toonzaal. Klanten konden hier een grote collectie
modellen beki].ken en uitproberen en er was alle tijd
voor klanteninformatie. Dat ging `hartstikke lekker'.
Maar eind zestigerjaren kwam wastora (Wasmachi-
nes, Stofzuigers, Radio's). Ook was ditjuist de periode
waarinWognumsterkuitbreidde.Veelbuitenstaan-
ders gingen in Wognum wonen. Bij ons in de toonzaal
kijken, bij Wastora kopen, dat was veel goedkoper.
Maar wel kon mijn vader op zaterdagavond nog even
een stopcontact aanleggen of een antenne op het dak
plaatsen. Ik beneden aan de trap, want ik durfde het
dak niet op, en hij echt `als een apie' naar boven en
weer naar beneden. Ja, vader was echt veel te goed
voor zij n klanten.                                                Fofo 's farr}i.Í/.ebezíï.
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